
בי“ס ”קפלן“ פ“ת

שבוע יזמות 
העולמי

2014 – תשע“ה
16.11.14-21.11.14   

* מפגשים עם יזמים.
* סדנאות.

”האקתון יזמות“

8:00  טקס חגיגי בחצר ביה“ס.
11:00 -9:00 מיזם של תלמידי 

שכבת ו׳ למען ילדי שניידר בשילוב 
סדנאות, הפעלות, הופעות ודוכני 

מכירה בסימן ”שמח זה בריא“.

נשמח לראותכם,
טלי טולדנו
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שלך, מה יכולתך הגופנית, מתי  I.Q-ה אתה יכול להיות יזם, ולא חשוב מה"

אנשים מאוד מיוחדים, אבל  יזמים הם -נולדת ומאיזה מין אתה. ואל תטעה 

ללמוד את כל מה  אתה יכול ...אנשים רגיליםלפני שהפכו ליזמים, הם היו 

להיות קשוב  כדי להיות יזם. אתה רק צריך רצון ונכונות ללמוד. עליך ,שצריך

 ."ומכוון למטרה

 שפסקי 1995 ," יזמים נוצרים ולא נולדים "     

 

שבוע אחד
225 אירועים

בכ-50 מוקדים
עם למעלה מ-100 ימים משותפים

מול קהל של 11,790 אנשים

תודה לכל שותפינו
נתראה בשנה הבאה!
שבוע היזמות העולמי

גלית זמלר
גלית זמלר, יזמת ויזמת חברתית, מרצה ליזמות, בעלת 

M.B.A במנהל עסקים ו-B.A במדעי החברה ובמנהל 
עסקים. 

גלית סטאראפיסטית, בעלת חברת גליאל 3.14 בע“מ, 
אשר פיתחה מספר תוכנות ובין לקוחותיה חיל האוויר 

הישראלי, אלביט מערכות, תדיראן מערכות והתעשייה 
האווירית. בימים אלו מקדמת מיזם חדש בתחום 

האינטרנט.
במקביל להיותה יזמת עסקית, פיתחה גלית מיזם 

חברתי-חינוכי ”תכנית יזמות לילדים“, שנעשה כתרומה 
לחברה לעידוד החינוך ליזמות כבר מגיל צעיר, ולשמירה 

על יתרונה של מדינת ישראל כמדינה יזמת. התכנית 
מיושמת במעל 20 בתי ספר ברחבי הארץ, ומשמשת 

מודל לחיקוי במדינות השואפות לקדם את החינוך 
ליזמות.

/http://www.galitzamler.com

רן נאמן
 20 שנות ניסיון בהי-טק, במגוון חברות, 8200 וסטרט-

אפים. יזם שותף להקמת חברת  ”אקסלס“  שנמכרה 
לחברת ”פינג איידנטיטי“.

חברת  ”אקסלס“ פיתחה מערכת לאימות זהות 
משתמש באמצעות מכשיר הסלולר, המשמשת לחיזוק 

כניסה לאתרי רשת, מערכות גישה מרוחקת וקופות.
החברה הוקמה בשנת 2009 ונמכרה בשנת 2013. 

אלדד כספי 
מאמן אישי, משפחתי וקבוצתי בכיר למבוגרים ולנוער 

מעל לשבע שנים.
יוצר ומנחה תוכנית ”טבע האדם“ - מיזם חברתי-

מנהיגותי להגשמה אישית, חברתית וסביבתית.
התוכנית מתמקדת באדם עצמו, באופיו, ברצונותיו, 

בחשיבה מקורית ויצירתית, בשיפור הביטחון העצמי.

אילה גרון
אילה ממציאה משחקי קופסא לילדים ולכל המשפחה .

המצאת משחקים כוללת שלבים רבים בתהליך: 
רעיון יצירתי ומקורי, חקר שוק, הכנת אב-טיפוס, 

מציאת משקיע/ מקורות מימון, אכזבות ובעיקר הנאה 
וסיפוק. אילה גם יוזמת פעילויות לקירוב בין הדור הצעיר 

לבין קשישים הגרים בבתי אבות. 

אביב גמר- ”בלונים ושוקולד“
אביב גמר , אני מהנדס מכונות במקצועו

אביב גמר עזב משרת הייטק נוחה ומכניסה על מנת 
להקים את ”בלונים ושוקולד“ - משחקים מדליקים 

לאירועים עם ילדים בהפעלה עצמית.  האתר כולל ערכות 
להפעלה עצמית להורים/צהרונים/גנים ועוד שרוצים 

לקיים פעילות עם ילדים.

רונית מאירי
 YES YOU CAN- הינה פלטפורמה לחיזוק ותדלוק 

אנשים להצלחה. רונית שמה לעצמה מטרה ללמד 
אנשים חשיבה ועשייה מנצחת. לתת לאנשים כלים 

והכוונה כדי להגיע לתוצאות שהם רוצים בקלות ובכך 
להגשים את חלומותיהם.

”כנפיים של קרמבו“
תנועת הנוער, לילדים עם צרכים מיוחדים, הראשונה 

והיחידה מסוגה בעולם. מקיימת פעילות חברתית-
חינוכית בלתי פורמאלית פעם בשבוע בשעות אחה“צ, 
במודל של חונכות אישית-במסגרת קבוצתית. מרבית 

החונכים הינם בני נוער מהחינוך הכללי. הפעילות 
המשותפת תורמת להגברת המודעות לאוכלוסיות 

מיוחדות ולנגישות חברתית, תוך מתן מענה לצרכיהם 
הרגשיים והחברתיים והשתלבותם בחברה הישראלית 

של אנשים עם צרכים מיוחדים.

ינון בוים 
כלכלן בכיר, יזם ומנטור להצלחה כלכלית

מייסד פורטל פ“ת נטו - הפורטל האינטרנטי הנחשב 
ביותר בפ“ת.

Simpe Finance בעלים ומנכ“ל
מרצה, מלווה ומייעץ למשפחות ועסקים בתחום הניהול 

הכלכלי.

יזמים אורחים בבית ספר 
”קפלן“ בשבוע היזמות העולמי

ועיקרו: לכנס לפרק זמן קצר וקצוב קבוצה של אנשים 
בעלי יכולות יזמיות ויצירתיות במטרה לגבש רעיון 

חדשני ולפתחו לידי מוצר ראשוני.

ביום רביעי ה-19.11.14 יתקיים ב“קפלן“ האקתון

ובו ישתתפו ילדים יזמים מבתי ספר 

המחנכים ליזמות:
בית ספר ”קפלן“ פתח תקוה
בית ספר ”יד מרדכי“ בת ים

בית ספר ”אלומות“ רמת אביב
בית ספר ”השלום“ מבשרת ציון

האקתון זה יהיה פתיח למיזמים משותפים
 פורצי גבולות....

אז...“אם תזמו אין זו אגדה“

מה  שלך,   I.Q-ה מה  חשוב  ולא  יזם,  להיות  יכול  ”אתה 
יכולתך הגופנית, מתי נולדת ומאיזה מין אתה. ואל תטעה 
שהפכו  לפני  אבל  מיוחדים,  מאוד  אנשים  הם  יזמים   -
ליזמים, הם היו אנשים רגילים... אתה יכול ללמוד את כל 
ונכונות  רצון  צריך  רק  יזם. אתה  להיות  כדי  מה שצריך, 

ללמוד. עליך להיות קשוב ומכוון למטרה“.

  ”יזמים נוצרים ולא נולדים ”, 1995 שפסקי

הנכם מוזמנים לאירוע מסכם - 
שבוע היזמות העולמי

ביום שישי כ“א בחשון 21.11.14

בתוכנית:

”האקתון קפלן“
Hackathon   ?“מה זה ”האקתון
האקתון מורכב מצמד המילים 

Marathon -ו  Hackung



״שבוע היזמות״ הינו חלק מפרויקט עולמי שנולד באנגליה 
. Make your Mark ,תחת הכותרת

יוזמה זו של ״קרן קאופמן״ האמריקאית, מוסד ללא כוונות 
רווח, באה לעודד יזמות של צעירים

ולהציג בפניהם אופציה יזמית כמפתח לעצמאות כלכלית 
ושדרוג חברתי.

בפרוייקט זה משתתפים עד היום כבר ביותר מ 7 מיליון 
איש, ב 111 מדינות. 

שבוע היזמות העולמי מזמין צעירים בכל רחבי העולם 
לשלב חדשנות, דמיון ויצירתיות בחייהם, ומעניק השראה 

לחשוב ״בגדול״, לייצר פתרונות חדשים, להפוך רעיונות 
למציאות ולהטביע חותם.

שבוע יזמות עולמי
Global Entrepreneurship Week 2013

 יזמות היא המנוף שלך להגשמה

מיקוםפעילותמנחה/יזםשכבה/כיתהשעה

יום א‘ - 16.11.14

מפגש פתיחה בכיתות כישורי פרט – יזםמחנכותכיתות א׳- ו׳9:00

ה׳ 1״yes you can״רונית מאיריכיתה ה׳ 10:151

ספרייה/חדר אומנותסדנת אומנות ״מחוץ לקופסה״״משחקים מחוץ לקופסה״אפרת/יפעתכיתה ד׳ 10:151

ספרייה/חדר אומנותסדנת אומנות ״מחוץ לקופסה״״משחקיםמחוץ לקופסה״אפרת/יפעתכיתה ד‘ 12:002

כיתה ו‘ 1"האם טבע האדם להיות יזם"?אלדד כספיכיתה ו‘ 12:001 - 10:15

חדר מדעים"כנפיים של קרמבו"-תנועת הנוער, לילדים עם צרכים מיוחדים הראשונה והיחידה מסוגה בעולם.עדי- אלשכבת ה׳11:00

כיתה ו‘ 2״yes you can״רונית מאיריכיתה ו‘ 11:002

כיתה ו׳ 2"האם טבע האדם להיות יזם"?אלדד כספיכיתה ו‘ 13:302 - 12:00

הגיבור שבתוכי- פעילות פתיחה ״אני גיבור על״מחנכותכיתות א‘- ג‘12:00 - 10:15

יום ב‘ - 17.11.14

חדר אמנות״מראת החוזקות שבי״אפרתכיתות א‘1+ א‘8:002

חדר מדעיםסיפור אישי-מרעיון למיזםיינון בוייםכיתה ו‘ 8:001

חדר מדעיםסיפור אישי-מרעיון למיזםיינון בוייםכיתה ו‘ 9:002

חדר אמנות״מראת החוזקות שבי״אפרתכיתה א‘ 9:003

חדר צמיחהחשיבות עבודת צוות להצלחת המיזםגלית זמלרכיתה ה׳ 10:151

חדר אמנותזה אני ואני מיוחד“ סדנת אומנותאפרתכיתות ב‘1+ב‘10:152

חדר מדעים״yes you can״רונית מאיריכיתה ה׳ 10:152

חדר צמיחהחשיבות עבודת צוות להצלחת המיזםגלית זמלרכיתה ה׳ 11:002

חדר מדעים״yes you can״רונית מאיריכיתה ה׳ 11:001

חדר אמנותזה אני ואני מיוחד“ סדנת אומנותאפרתכיתה ב‘ 11:003

חדר אמנותחשיבה יצירתית בהשראת הסגנון של האומן חנוך פיבןאפרתכיתה ג‘ 12:001

יום ג‘ - 18.11.14

ספרייהמשחוק ככלי יזמי חברתי”מדריכים לחיבור“ גל פליקסברודט ארתור בסוןכיתה ב‘ 8:001

כיתה ו‘ 1טעויות בדרך להגשמת המיזםרן נאמןכיתה ו‘ 8:001

חדר אומנות/מדעיםסדנת אומנות ״מחוץ לקופסה״״משחקים מחוץ לקופסה״אפרת/יפעתכיתה ד‘ 8:003

חשיבות הדמיון מפגש -וסדנאמחנכות’א‘- ג10:00- 8:00

חדר אומנות/מדעיםסדנת אומנות ״מחוץ לקופסה״״משחקים מחוץ לקופסה״אפרת/יפעתכיתה ד‘ 9:003

כיתה ו‘ 1טעויות בדרך להגשמת המיזםרן נאמןכיתה ו‘ 9:002

ספרייהמשחוק ככלי יזמי חברתי”מדריכים לחיבור“ גל פליקסברודט ארתורכיתה ב‘ 9:002

חדר אמנותחשיבה יצירתית בהשראת הסגנון של האומן חנוך פיבןאפרתכיתה ג‘ 10:002

ספרייהמשחוק ככלי יזמי חברתי”מדריכים לחיבור“ גל פליקסברודט ארתורכיתה ג‘ 10:001

משחוק ככלי יזמי חברתי”מדריכים לחיב׳ור“ גל פליקסברודט ארתורמשחוק ככלי יזמי חברתיספרייהכיתה ג‘ 11:002

יום ד‘ - 19.11.14

חדר מדעיםבלונים ושוקולדאביב גמרשכבת ג׳9:00

יזמים צעירים12:00 - 10:15
כיתות ד‘- ו‘

״האקתון קפלן״ ביום זה יגיעו קבוצות יזמים מבתי ספר נוספים:״אלומות״-ת״אצוות חינוכי מוביל יזמות
״שלום״ - ממבשרת ציון

אולם ספורט

 ״אני גיבור על ואכפת לי״ סדנא על כוחה של אכפתיות ומעורבות.אפרת/יפעתכיתות א‘- ג‘10:00 - 8:00

יום ה‘ - 20.11.14

חדר אמנות״מראת החוזקות שבי״אפרתכיתות א‘1+ א‘8:002

חדר מדעיםסיפור אישי-מרעיון למיזםיינון בוייםכיתה ו‘ 10:001- 8:00

חדר מדעיםסיפור אישי-מרעיון למיזםיינון בוייםכיתה ו‘ 9:002

חדר אמנות״מראת החוזקות שבי״אפרתכיתה א‘ 9:003

חדר צמיחהחשיבות עבודת צוות להצלחת המיזםגלית זמלרכיתה ה׳ 10:001

יום ה‘ - 20.11.14

בחצר המפקדיםטקס סכום שבוע היזמות העולמיכיתה ה׳ 1 +להקת מחולכיתות א‘- ו‘8:00
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8:45 מיזם בני/בנות  מצווה של תלמידי כיתות ו׳  למען ילדי שניידר ״שמח זה בריא״        סדנאות,  הפעלות ,  הרקדה  ומכירה  בתכנון  והובלה של   התלמידים  ובשיתוף  צוות      חינוכי וההורים.

אורחים, הורים ותלמידים יקרים,

כמסורת השנים האחרונות בבי“ס קפלן“ אנו מציינים  את 
שבוע היזמות העולמי בסדנאות ובמפגשים עם יזמים.

הנשיא חיים הרצוג אמר: ”יכול אדם לחלום, צריך אדם 
לחלום, חייב אדם לחלום“ וב“קפלן ” אנו מחנכים לחלום, 

ליזום  ולגבש תכניות למימוש החלומות ולהגשמתם. 
אנו מאמינים בכוחם של התלמידים ליזום ולשנות את 

העולם.

יזמות מהי?
פיתוח מיומנויות של יזם החושב ונותן מענה לצרכים 

אישיים, חברתיים וסביבתיים בתחומים השונים.
ערכים: יזמות, דיאלוג, אמפטיה, רגישות, אחריות, 

מחויבות, יצירתיות ועוד.
מיומנויות: חשיבה, שאילת שאלות, ניתוח, בקרה, 

הערכה ועוד.

חינוך ליזמות, מדוע?
הילדים מקבלים  כלים ורוכשים  מיומנויות של מנהיגות  

ויזמות.
 מאפשר לילדים ללמוד ולהגדיר מטרות (אישיות, 

חברתיות, ערכיות , לימודיות) ולהשיגן בדרך אפקטיבית
 מאפשר  להוביל את הילדים למצוינות אישית, 

חברתית- ערכית, אקדמאית
 מאפשר לילדים לסגל לעצמם דרך חיים המאפשרת 

צמיחה והתפתחות. 
מאחלת לכולנו שבוע פורה ומעשיר                                                                                                                                           
      שלכם                                                                                      
טלי טולדנו – מנהלת ביה“ס
                                                                                         


