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לכבוד
_______________
_______________
שלום רב,

"לעוף על יזמות"
תוכנית קורסי יזמות לבני נוער מטעם משרד הכלכלה והתעשייה
משרד הכלכלה והתעשייה באמצעות מטה כחול-לבן ,שמח להפעיל גם בשנת הלימודים הנוכחית (תש"ף),
קורסי יזמות וחדשנות בעסקים לנוער .התוכנית ,במימון משרד הכלכלה והתעשייה ,תופעל ברשויות המקומיות
ובבתי הספר ע"י צוותי מכון יעדים ,שפיתח והוביל את התוכנית גם בעבר.
מטרת התוכנית היא לעודד בני נוער ליזמות עסקית ,מתוך הבנת חשיבות היזמות והחדשנות בעסקים לכלכלה
ולתעשייה הישראלית.
הקורס מקנה כלים ומיומנויות ביזמות ,חשיבה עסקית וחשיפה לתעשייה ומספק חוויה ייחודית לנוער .בסיום
הקורס יוצאים התלמידים עם רעיון למוצר כאשר הרשות/בית הספר יכולים לבחור נושאים רלוונטיים ליוזמות
שיפותחו.
הקורס מיועד לתלמידי כיתות ט'-יב' .בכל קבוצה ילמדו בין  22ל 25-תלמידים ,למעט כיתות בבתי-הספר,
בהן יועבר קורס לכיתה כולה בנוכחות של מורה מבית הספר.
הקורס בן  32שעות אקדמיות בנוי מ 8-מפגשים בני  4שעות אקדמיות( .ניתן ליצור מבנה חלופי שיכלול את
הקורס המלא ,תוך שילוב בין מפגשים בני  4שעות אקדמיות ומפגשים כפולים ,ליצירת מבנה של האקתון
ארוך).
בתום הקורס ,עם עמידתם בכל המטלות ,יקבלו המשתתפים תעודת סיום קורס ממשרד הכלכלה והתעשייה.
כל קורס יסתיים באירוע חגיגי ,בו יציגו המשתתפים ב"פיצ'ים" את היוזמות שלהם בפני אנשי חינוך ,הורים
ועמיתים ,שיבחרו יחד יוזמה שתייצג את הקבוצה בתחרות הארצית.
העולים לשלב הגמר בתחרות הארצית ,יוזמנו לאירוע סיום בנוכחות בכירים מהרשות וממשרד הכלכלה
והתעשייה.
תנאים לקיום הקורס (באחריות המוסד בו מתקיים הקורס):
 .1המוסד ימנה איש קשר/רכז אשר יהיה אחראי על ארגון הקבוצה והקורס במסגרת זו יהיו תפקידיו בין
השאר:
 .1.1אחריות על ארגון הקורס ,בחירת המשתתפים ,בדיקת נוכחות ודיווח מידי מפגש.
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 .1.2אחריות על איתור אנשי יזמות ו/או תעשיינים מקומיים שיפגשו עם משתתפי הקורס במהלכו ויספרו
מניסיונם.
 .1.3אחריות על ארגון אירוע סיום הקורס ,כולל :מקום מתאים ,מחשב ומקרן ,שתייה וכיבוד קל ,מערכת
הגברה במידת הצורך ,הזמנת ראש רשות ובכירים נציגי הרשות ,נציגי תעשייה מקומית ,נציגי מערכת
החינוך ,הורי המשתתפים בקורס וחברים.
 .2המוסד יקצה לקורס חדר כיתה מואר ,מרווח ,ממוזג ,נקי ,מתאים ללמידה של כ 25-משתתפים.
 .3בחדר ,מחשב מחובר למקרן ולאינטרנט לשימוש המנחה (יש לבדוק את החיבור והתקינות לפני הגעת
הקבוצה .חשוב לעדכן את המנחה בסיסמת הגישה לאינטרנט).
 5-3 .4מחשבים נוספים עם חיבור לאינטרנט לעבודת צוותי התלמידים.
 .5יש להודיע למשתתפים להביא איתם אוכל למשך השהות בקורס.
 .6בכל כיתה יהיו מדבקות לשמות (כמספר המשתתפים)  4 +לורדים  25 +דפי A4
 .7חשוב לדאוג לשומר בכניסה (במידה והקורס נערך לאחר שעות הלימודים) ,או לוודא יכולת בקרה על
כניסת האנשים למתחם הפעילות.
 .8במידה וצפויים להגיע מבקרים ,יש ליידע את מנחה הקבוצה מראש.

לצורך הזמנת קורס ,יש למלא את הטופס המצורף ולהעבירו במייל  my@machonyeadim.co.ilבהקדם.
לפרטים נוספים ניתן לפנות לעומר חרמון ,מכון יעדים.03-6314467 ,

מספר הקורסים מוגבל
כל הקודם זוכה
(בכפוף לעמידה בתנאי קיום הקורס ובאישור משרד הכלכלה והתעשייה)

מאחלים לכולנו הנאה והצלחה
צוות "לעוף על יזמות"
העתק:
מנהל/ת מחלקת החינוך ברשות
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