
מערך שיעור 1: מהי יזמות ומדוע היא נחוצה

כל הזכויות שמורות לרויטל הנדלר 2021

סרטון למורה ●
הקדמה למורה לצפייה לפני השיעור: 

https://vimeo.com/370932717/92bca5ff14
מטרות השיעור●

העמקת הידע, ההבנה ובירור אישי בשאלות, כגון:
 מהי יזמות? -
מדוע היא חשובה בימינו כחלק ממיומנויות עבודה?-
מה זה סטארטאפ? -
מה ההבדל בין יזם למקצוען?-
האם אני יכול להיות יזם? -
מאפייני השיעור●
תרגול חווייתי: הרצון לשנות כמנוע לצמיחה של יזמות.-
היכרות עם סיפור ההתחלה של AllJobs - תסכול שמוביל לעסק. -
היכרות עם יהל כתובים, יזמת בת 16, שמינפה תסכול שלה והפכה אותו לעסק.-

מורים שימו לב! פתחו לכם 
פדלט כמו זה והכניסו את הלינק 

אליו בשקף 19.
את המשימות של כל שיעור 
ישתפו התלמידים בעמודה 

חדשה, שכל פעם תיצרו. זה 
יהיה העוגן של תחילת כל 

שיעור בתוכנית.

https://vimeo.com/370932717/92bca5ff14
https://he.padlet.com/herevital/9xum9hx6msqna1sr


רקע למורה
ד"ר דוד פסיג הוא עתידן, הטוען, שתפקידו של כל דור מאז ומעולם היה להכשיר את הדור הבא לקראת העתיד. אולם אופיו של העתיד, שבפניו אנו 

עומדים, אינו דומה לעתיד שבפניו עמדו הדורות הקודמים. לדברי פסיג, בעידן החדש יזדקקו למיומנויות חדשות בעיקר בשלושה תחומים: מיומנויות 

למידה, מיומנויות של יצירת קשרי אנוש ומיומנויות של בחירה ויזמות. המיומנויות החדשות יחייבו חשיבה אחרת נוכח המציאות החדשה. מבחינה 

קוגניטיבית יהיה צורך להכשיר את התלמידים להיות יזמים ובעלי חשיבה יזמית (פסיג, 1997). 

  שקף 7: רגע לחשיבה - מה דרוש בעולם כזה? גמישות, למידה עצמית, יכולת לקחת את הכישורים שלנו ולהמציא דרך להועיל בצורות שונות ומגוונות.
שקף 11: דיון כיתתי (20 דקות).

מה, לדעתכם, ההבדל בין להיות מקצועי לבין להיות מקצועי ויזם? 

המורה תבקש מהחניכים להתחלק לשתי קבוצות, קבוצה אחת תהיה מקצועית והקבוצה השנייה תהיה מקצועית ויזמית.

המורה תציג כל מיני התרחשויות מקריירה מסוימת, למשל טבח, זמר, או ככל העולה על רוחה.

לדוגמה: הטבח המקצועי יכין את המנות שלמד, שלא מכילות את המרכיב החסר, יקפיד על המתכונים ועל אופן הבישול והאפייה כפי שלמד בבית 

הספר בצורה הטובה ביותר, ינהל את המטבח בצורה מדויקת לפי מה שלמד ויגיש את המנות. הטבח היזם יחליט שהוא לוקח את כל מה שלמד 

ומכין משהו חדש, מחפש מרכיב חדש שהוא מעולם לא ניסה ולא למד במקום אחר, ינסה לעשות מהמגבלה משהו חדש, יצירתי ושונה ממה 

שלימדו אותו. הטבח היזם ירצה להמציא משהו חדש, שלא קיים בעולם, אם מתוך רעיון שעלה לו בניסיון לשדרג ולשפר את מה שלמד או מתוך 

ניסיון לפתור בעיה, כמו חוסר במרכיב חשוב במטבח.

הזמר המקצוען ינסה להשיג הופעות בזום, הופעות באוויר הפתוח, לנצל את הזמן כדי ללמוד עוד טכניקות לשירה טובה יותר. הזמר היזם, לעומת 

זאת, אולי ימציא שירה ציבורית בזום, אולי ינסה מודל חדש של הופעות משותפות עם עוד אומנים ממקומות שונים בעולם, שיהפכו להופעות 

בינלאומיות דיגיטליות; ייתכן שילמד שירה מרחוק וימצא דרכים חדשות לבטא את הכישרון ואת המקצועיות שלו.





מטרות הקורס

 לתת לכם טעימה שתפגיש אתכם עם
היזמים שאתם. לספק לכם ידע, 

מיומנויות וערכים בתחום היזמות 
העסקית באמצעות חוויה והתנסות, 

כדי שתוכלו לשלבה גם בהתנסות 
התעסוקתית, שאתם עושים במסגרת 

התוכנית הכללית. 

אז בשביל מה 
 אנחנו כאן?



אז מה זאת בכלל יזמות? 
האם קורה שבראשכם מתרוצצים רעיונות לשיפור המציאות ואינכם יודעים 

כיצד לממשם? 

כמה פעמים באמצע ארוחת ערב או מקלחת עלה לכם רעיון, שלדעתכם היה 

יכול לעזור להרבה מאוד אנשים, אבל על אף שהאמנתם בו מאוד הוא נשאר 

בגדר רעיון? 

אולי מסתתר בכם יזם או יזמת שרק מחכים לאומץ ולכלים לפרוץ קדימה 

ולהפוך את העולם למקום טוב יותר?

יזמות בשבילי 
 היא… 



 Entrepreneurial 
Mindset For All 

בעולם שבו וירוס 
קורונה אחד קטן 

משנה את כל כללי 
 המשחק שהכרנו

 
ודורש מכולנו להיות 

משני משחק 
 בעצמנו



בעולם 
שבו כולנו 
נוחלף על 

ידי 
טכנולוגיה 

לפחות 
פעם 

  בחיים 



 Entrepreneurial 
Mindset For All 

בעולם שבו תוחלת 
 החיים רק עולה 
ותביא את כולנו 
ליותר שנים של 
התמודדות עם 

 שינויים וצורך לפרנס





חשוב לכולנו  לרכוש תודעה 
יזמית שממציאה את 

המציאות מחדש בקלילות 
 ובמהירות



במטבח ההתרגשות גדולה. 

עיתונאי מעיתון נחשב מגיע, 

אבל חסר המרכיב הכי חשוב 

במטבח.

מה יעשה הטבח המקצועי? 

ומה יעשה הטבח היזם?

אתם עכשיו זמרים 

ואומנים. בגלל נגיף אכזרי 

אין כרגע הופעות, מה 

תעשו?

מה יעשה הזמר המקצוען? 

ומה יעשה הזמר היזם?

יזמות - מקצוע 
או תודעה

רגע לפני שקופצים למים... יזמות היא מקצוע או תודעה? 

יזמות אינה מקצוע, אלא דרך חשיבה ותודעה חדשה, שפה מסוימת, תפיסת עולם מסוימת, שבה במקום 

לקבל את העולם כפי שהוא, אנחנו מחליטים ליזום משהו חדש ויכולים לחולל בעולם שינויים. 



 מה דעתכם? 

"אתה יכול להיות יזם, ולא חשוב מה ה-I.Q שלך, 

מה יכולתך הגופנית, מתי נולדת ומאיזה מין אתה. 

ואל תטעה - יזמים הם אנשים מאוד מיוחדים, אבל 

לפני שהפכו ליזמים, הם היו אנשים רגילים... אתה 

יכול ללמוד את כל מה שצריך, כדי להיות יזם. אתה 

רק צריך רצון ונכונות ללמוד. עליך להיות קשוב 

ומכוון למטרה". 
שפסקי (1995). יזמים נוצרים ולא נולדים. עמ' 163.



 מה דעתכם? 

יזמות היא סוג של "יֵׁש ֵמַאיִן" - משהו חדש 

שלא היה כאן קודם ועכשיו נוצר. 

 *בעולם הטכנולוגי מקובל לקרוא לחברה

 שיוצרת "יש מאין" באמצעות טכנולוגיה:

"סטארטאפ".



מודעות עצמית: מציאת המוטיבציה 
 הפנימית וכוחות העל שלנו.

 

בניית צוות מנצח: איך בונים צוות 
מנצח? כזה שיודע להתגבר על ריבים וליצור 

 עבודה משותפת טובה.

הקשבה לקהל היעד: מה הקהל שלנו 
צריך? מה קשה לו? איך נוכל לעזור לו? אם לא נקשיב 

 לו, לא נדע.

חשיבה יצירתית: איך חושבים על רעיונות 
טובים? איך בוחרים את הרעיון הכי טוב ואיך נדע 

 שהרעיון שלנו הוא רעיון טוב?

רתימה: למה אנחנו זקוקים כדי 
 להרים את המיזם שלנו? איך נשיג את זה?

קבלת החלטות וקשיבות 
(מיינדפולנס): איך נדע איזה החלטות 

 לקבל? מהי החלטה נכונה ואיך לא להיתקע בדרך? 

יישום: חלוקת תפקידים, 
עמידה בלוחות זמנים, איך נקים 

את המיזם שלנו במציאות?

שיווק: איך ידעו עלינו? איך ישמעו על 
 המיזם החדש שלנו?

 מודל ה-8 להצלחה ביזמות - יצירה "יש מאין" 
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אנחנו עומדים להיכנס למסע 
שממנו לא תצאו כמו שנכנסתם.… 

מוכנים?!

https://vimeo.com/371180493


סרטון אנימציה

https://docs.google.com/file/d/1thkvuYOhqGR-CdWp0PW6S8oJbUjg6ljc/preview


אני שומרת הסודות ואני כאן כדי לעזור לכם. כל 
בניין במפקדה של המליציה תוכנן לשבש כוח יזמי 

אחר. 
כל פעם שנצלח משימה יזמית - נהרוס בניין 

אחד, וכך כוח היזמות יוחזר לעולם.
הכל בידיכם!  הנה הסוד הראשון שאני מקווה 

שיעזור לכם לצלוח את המשימה הראשונה.



המשימה שתהרוס את הבניין הראשון במפקדה: 
להוכיח שעדיין בא לכם לשנות. 

כתבו את כל הדברים שבא לכם לשנות בסביבה שלכם (בהתנסות, במפעל, 
במעבדה שאתם מתנסים בה או בקהילה אחרת שלכם); הדברים המעצבנים האלה 

שהייתם רוצים שיקרו אחרת...

סוד היזמות הראשון 
שלנו אליכם: 

https://vimeo.com/372210504/ae527cd343


אין מצב שתצליחו! ניטרלנו לכם כל גישה לכוח הרצון 
ו״הבא לי לשנות משהו״... אתם אבודים!!!



שתפו את הבעיה שאתם רוצים 
לפתור, את מה שבא לכם לשנות 

בפדלט, כך שכולם יראו ויבינו כמה 
כוח יש לכם לשנות.



אז בהצלחה 
במשימה 

 הראשונה שלכם!
 
 

הגיע זמן לשנות 
 את כללי המשחק,

 הגיע זמן להפוך 
 ל - 


