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יזמות צעירה במ.א .אשכול
לשכת סגן ראש המועצה 2022

החזון
יזמות כדרך חיים וכמנוע צמיחה אזורי ,אותה סופגים כרצף החל מילדות
ועד לבגרות ,בשיתוף אנשי המועצה

מטרות
• גורם אחד מתכלל המאגד תחתיו את הנושא
• ניהול פנימי של תחום היזמות ע"י אנשי המועצה
• מילדות עד אחרי צבא ,מתן כלים של יזמות ,מסחר ,חינוך פיננסי,
קהילתי ושיווקי.

נכון ל 2018המצב הקיים במועצה היה:
גוף חיצוני (יוניסטרים) שהעביר תכני יזמות כחלק מתכנית "סטארטאפ נאו":
• כיתות ח' ו -ט' קיבלו "חשיפה" להייטק .תכנית שלבי התפחות מיזם (חקר ,ולידציה של בעיות ,ועדת go-
 )no goכחלק ממרכז חלום של נופי הבשור.
• התלמידים לקחו חלק בתחרות מקומית?? של יצירת לוגו שנה ראשונה ושניה וניצחו!
• על המצאה של מתקן שמראה מה חסר בתיק -זכו במקום  5בגמר הארצי!
לפני כשנתיים יוניסטרים עזבו את המועצה ,והוחלט על שינוי בתחום

ניהול היזמות במועצה עבר לניהול פנימי! מודל של כלכלה
מקומית-
החל משכבת י' התלמידים עוברים הכשרה כמנחים.
תלמידי י"א -י"ב מלמדים יזמות ע"י תכנית למצוינות עסקית
חברתית לשכבות השונות ,בשתי מסגרות:

• מחויבות אישית -אקטיביזם דיגיטלי -ע"י סושיאל מדיה
לעמותה שבוחרים
• מתלמדים -התלמידים מצטרפים לעסקים מקומיים
להכשרה ותורמים לכלכלה מקומית (עיצוב דיגיטליUXUI ,
• בעלי העסקים לוקחים חלק בתוכנית בהתנדבות! בנוסף
בכירים מהאזור באים ללמד את הנוער (לדוגמא ייעוץ
פיננסי)

הום טק -זירת הסטארטאפיסטים .אקסלרטור מואץ .ילדים
חווים למידה במקביל לאנשים העובדים במקום (לדוגמא
שכבת ה'-ו' סיימו בניית תוכנית עם ?? לרובוטיקה)
פרס חינוך על בעלי תפקיד מקומיים ותלמידי י"ב שמלמדים

שכבה ז ( תחתונה )
סטרטאפיסטים בינלאומים-
לאומי

שנה א בתוכנית דו שנתית  ,לימודי הקמת סטארטאפ ושלבי
התפתפתחות והצגת המיזם במקומות משפיעי השקעה עבודה
בשילוב עם סטודנטים ממכללת ספיר  ,ומרכז היזמות של ספיר.
מנטורשיפים עם בעלי עסקים מקומיים וגדולי תעשייה

יסודי ( שכבה ה-ו )

תוכנית גוניור ערכי הסביבה

שכבה ח-ט-י ( תחתונה )
סטרטאפיסטים בינלאומיים
בנלאומי

שנה ב תוכנית מעמיקה פיתוח
המיזם והגשה לתחריות בינלאומיות
שילוב עם מכללת ספיר וניו מדיה

תוכניות שנתיות לזיהוי
בעיה סביבתית | קיימות
עבודה שכבתית

זירת עסקים מקומיים
זירת עסקים  ,נותני שירות מקומיים
קטנים כגדולים נותנים בחזרה
למתחם בשעות ליווי ,סטאז,
הרצאות ופיתוח לדור הצעיר

שכבה י ( עליונה )

הכשרת מדריכי יזמות והדרכה

מנטורנג  +-הכשרות הדרכה ,
ליווי ,והפקת אירועי שיא

הזכויות שמורות למעיין צוויג

שכבה י-יב ( עליונה )

הכשרות מקצועיות
צעירים וקבוצות מיוחדות

הכשרה עסקית ( עסק דיגיטלי )

הקמת עסק מכישרון ויכולות אישיים
בניית תוכנית ביצוע ,הקמת נוכחות דיגיטלית,
בניית תקציב ,מכירות ואימון עסקי  ,מכירות
ובניית מתחם עסקי

סדנאות מקצועיות בתחום הדיגיטל
( פרסום ,עיצוב ,אתרים,
אפליקציות ,ניתוחים ,וידאו ,סייבר,
גיימינג ,סושיאל מדיה ) ( 4
מפגשים עד 24מפגשים

הכשרות מקצועיות
סדנאות מקצועיות בתחום הדיגיטל ( פרסום ,עיצוב ,אתרים,
אפליקציות ,ניתוחים ,וידאו ,סייבר ,גיימינג ,סושיאל מדיה ) ( 4
מפגשים עד 24מפגשים

צעירים
וקבוצות
מיוחדות

הקמת עסק מכישרון ויכולות אישיים
בניית תוכנית ביצוע ,הקמת נוכחות דיגיטלית,
בניית תקציב ,מכירות ואימון עסקי  ,מכירות
ובניית מתחם עסקי

י-יב
הכשרה עסקית
( עסק דיגיטלי )

שנה ב תוכנית מעמיקה פיתוח
המיזם והגשה לתחריות בינלאומיות
שילוב עם מכללת ספיר וניו מדיה
שנה א בתוכנית דו שנתית  ,לימודי הקמת סטארטאפ
ושלבי התפתפתחות והצגת המיזם במקומות משפיעי
השקעה עבודה בשילוב עם סטודנטים ממכללת ספיר ,
ומרכז היזמות של ספיר .מנטורשיפים עם בעלי עסקים
מקומיים וגדולי תעשייה
תוכניות שנתיות לזיהוי
בעיה סביבתית | קיימות
עבודה שכבתית

הזכויות שמורות למעיין צוויג

י'

צומחים בהשכלה
הקיומית

מנטורנג  +-הכשרות הדרכה ,
ליווי ,והפקת אירועי שיא

לייפסטייל לאחר שעות בית ספר

בתוך שעות החינוך בוקר

תיכון
חטיבה
יסודי

הכשרת מדריכי
יזמות והדרכה

תוכנית סטרטפיסטים
בינלאומיים

תוכנית דגל סטרטאפיסטים
לאומיים

תוכנית גוניור ערכי סביבה

מחזירים לקהילה
בהשכלתם וניסיונם
כמנטורים לצעירים

ובעתיד הקרוב..
-2022
הכנסת התוכנית של שכבת ז'-ח' כחלק מתל"ן
שכבת ט' חוג אחרי בית הספר הום טק
❑
❑
❑
❑

שילוב התוכנית עם מרכז צעירים
הגעה לקהל בין בי"ס תיכון לצבא
מכללת ספיר -הכרה בקורסים כנקודות זיכוי לתואר
שילוב חווה חקלאית

