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 ' תשרי תשפ"גז
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 לכבוד
 מנהלי מינהל חברה ונוער במחוזות 

 מנהלי מוסדות החינוך
 מנהלי התנדבות בחינוך ברשויות

 מעורבות-רכזים חברתיים
 

    שלום רב,

 

 תשפ"ג עולים קומה במעורבות חברתית  -יוצרים שינוי הנדון: 

 

במסגרת המיזם )הפרוייקט( המתבצע בתכנית התפתחות אישית ומעורבות חברתית, אנו מבקשים 

 . מספר התלמידים המפתחים יוזמות )פרויקטים( במעורבות חברתיתלעודד ולהגדיל את 

 מדינות בעולם ומפעילה  70 -הפועלת בכ "יוצרים שינוי" לשם כך חברנו לתכנית הבינלאומית

 חינוך ברחבי העולם.מוסדות  50,000-כ

ומעניקה כלים  (Design Thinking) חשיבה עיצובית -התכנית מתבססת על השיטה המובנית 

 פרקטיים ליישום יזמות ומעורבות חברתית משמעותית. 

 . להרגיש, לדמיין, לעשות ולשתףשלבים פשוטים:  4בתהליך מובנה הכולל  

חקר, תוך עבודת צוות, חשיבה יצירתית,  / התלמידים יתנסו בהתבוננות אמפטית, יבצעו תצפיות

 הפתרון המיטבי.  אחריות ומנהיגות. התהליך מסתיים בהוצאה לפועל של

חוסן אישי  -מתקיימת דואליות לצד פיתוח החוסן האישי מוטמעים בתהליך.  SEL - חשיבת ה

  דעתואת תוSEL) חוסן חברתי מעצים את החוסן האישי ) - מוביל לחוסן חברתי ומשם חזרה

   שהיא אבן יסוד בתוכנית.  "I CAN" -ה

תוצרי התהליך מתממשים ביוזמות חברתיות, קהילתיות במגוון רחב של תחומים, אותן מגישים 

 לפלטפורמה תחרותית.

אחת מבית ספר יסודי ואחת מבית ספר על  שתי יוזמותמבין היוזמות שיוגשו לתחרות תבחרנה 

 יסודי,  לייצג את ישראל בכנס בינלאומי בחו"ל.

 

את בתי הספר לעלות קומה במעורבות החברתית ולשים  נעודדבמהלך שנת הלימודים תשפ"ג 

דגש על התהליך היזמי במעורבות החברתית בשילוב תחומי הדעת. כמו כן, אנו קוראים ליזמים 

אתגר שינויי האקלים ולהציע יוזמות היכולות לשנות ולהשפיע על ההתמודדות  הצעירים לפצח את

 עם הנושא ולהשפיע על חיינו על פני כדור הארץ.

 נקודות בתהליך השיפוט. 20ינויי האקלים יזוכה בבונוס של יוזמות בנושא אתגר ש
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 איך?

 

 ליווי והכשרה: .א
 

מפקחי ומדריכי מינהל חברה ונוער ומרכזי ההדרכה עומדים לרשותכם להדרכת ציוותי 

 החינוך בהובלת תהליכי יזמות חברתית עם תלמידים. 

כמו כן, אתם מוזמנים להיעזר במגוון השירותים שתכנית "יוצרים שינוי" מעמידה 

 לרשותכם:

צרו קשר לתיאום הכשרות לצוותי ההוראה לשם למידה וליווי  - הכשרת חדרי מורים .1

 לצורך יישום יזמות ומעורבות חברתית בכיתות "יוצרים שינוי"התהליך ע"פ שיטת 

 באמצעות מערכת גפ"ן.

לתיאום הדרכה עפ"י תעריפי נש"ם, ניתן לפנות לצוות ההדרכה של "יוצרים שינוי" בטלפון  .2

או במייל למנהלת  054-2011478או בוואטסאפ   office@dfc.org.ilאו במייל  03-5436874

 .tsippi@dfc.org.il ציפי בוקשפן  -התכנית

אם אתם מדברים את השפה של "יוצרים שינוי" ומרגישים בשלים להתנסות  -ליווי אישי  .3

לאתר ראשונית בתהליך, הכנו עבורכם ערכת עשו זאת בעצמכם.  אבל אתם לא לבד! כנסו 

 הירשמו ונוכל ללוות אתכם בתהליך.  "יוצרים שינוי"

והתכנים הקיימים "ביוצרים שינוי" יכולים אנו מאמינים שהכלים, המתודות 

 לתרום באופן משמעותי, הן לצוות החינוכי והן לתלמידים לטיוב התהליך היזמי.

 

 

 קריטריונים להגשת היוזמות: .ב
 

 

  היוזמה באה לתת מענה לבעיה או צורך שהתלמידים זיהו או איתרו.-מקור היוזמה 

  שהתלמידים זיהו.נעשתה חקירה מעמיקה של הבעיה/הצורך  -חקר 

 הועלו מגוון פתרונות יצירתיים כמענה לבעיה/הצורך שזוהה. - רעיונות 

 נבנתה תכנית עבודה, חלוקת תפקידים ומשאבים, לפני שלב יישום הפתרון. - תכנית עבודה 

  נערך ניסוי קטן )פיילוט( טרם יציאה לביצוע היוזמה לשינוי.  -בחינת הרעיון 

  קטיבי באמצעותו גם נבחן מה לשמר? ומה לשפר?התנהל תהליך רפל -רפלקציה 

  נעשתה חשיבה על מדדי ההצלחה וההשפעה של היוזמה. -מדדי הצלחה 

  היוזמה יצאה לפועל בהצלחה. -יישום 

  התהליך שהתלמידים עברו עד להוצאת היוזמה ובמהלכה תועד במלואו. -תיעוד 

  נרחביםהתלמידים שיתפו והפיצו את היוזמה שלהם למעגלים  -שיתוף. 
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 הגשת היוזמה לשיפוט  .ג

כל יוזמה העונה על הקריטריונים המצורפים תוכל להגיש את מועמדותה לתחרות, להיכנס 

 שייערך  "יוצרים שינוי ביחד" -בארץ ולהשתתף בכנס הארצי  "יוצרי השינוי"לקהילת 

 )נתון  הבינלאומי בחו"לבכנס  ואולי אף לזכות ולייצג את ישראל ,2023ביוני  7יום רביעי, ב

  .שינויים(
 

. על "יוצרים שינוי" באתריפתח הקישור להגשת היוזמות לתחרות  01/02/23-תאריךב

המועמדים למלא את טופס ההגשה במלואו על מנת להיכנס לתחרות. הטופס כולל שאלות 

פתוחות על תהליך היזמות וכן דרישה לצירוף תמונות וסרטון המתעדים את התהליך היזמי 

 והוצאתו לפועל. 
 

  15.04.2023 –בתאריך המועד האחרון להגשת היוזמות הוא 

 בהתאם למועד התחרות הארצית והכנס הבינלאומי.  -המועדים נתונים לשינוי 

לחומרי הדרכה, תמיכה בתהליך האיתור של  - שינוי האקליםהמעוניינים להתמקד באתגר 

: מדעי הגורם המטריד וליווי בידע על הנושא ניתן לפנות למורים בתחומי הדעת הבאים

ארץ, גאוגרפיה, חקלאות, אזרחות/מולדת, מדעי מדעי כדור ה כימיה, הסביבה, ביולוגיה,

 החברה ומדע וטכנולוגיה.

נשמח לעמוד לרשותכם בכל סוגיה, חשוב שתלמידים יחוו חווית התמודדות עם סוגיות 

 המטרידות אותם במרחב הבית ספרי, הקהילתי והמדיני.

 

 
 ,הית שנה טובה ופוריבברכ

 
 חגי גרוס      חנה ארז                                                                                                    

                                      
 מנהל מינהל חברה ונוער                      ממונה חח"ק תחום מעורבות חברתית                            

 
 

 

 העתקים:
 מנכ"לית משרד החינוך ,גב' דלית שטאובר

 סמנכ"לית בכירה ומנהלת המינהל הפדגוגיגב' אינה זלצמן, 
 גב' מירי שליסל, יו"ר המזה"פ

 מנהלת המינהל הפדגוגי, לית בכירהנסגגב' אתי סאסי, 
 גב' דסי בארי, מנהלת אגף  א' חינוך על יסודי

 תלמידים ונוער-מר איתן טימן, מנהל אגף חינוך חברתי קהילתי
 , מנהלת אגף א' )מקצועות מדעי הטבע(, המזכירות הפדגוגיתקשת מאור למורגב' גי

 , מנהלת ארגונית תכנית "יוצרים שינוי", ישראלציפי בוקשפן גב'
 מנהלי אגפים, מטה מינהל חברה ונוער

 תלמידים ונוער-מטה אגף חברתי קהילתי
 יו"ר אגודת מנהלי אגפי החינוךד"ר שי פרוכטמן, 

 מדריכה מרכזת ארצי, מעורבות חברתית גב' סיגל שיינמן,
 תלמידים ונוער במחוזות-ממונים מחוזים אגף חברתי קהילתי

 רפרנטיות  מחוזיות למעורבות חברתית
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