
מטרותרקע

הקרן לעידוד יוזמות חינוכיות פועלת 
לשפר את מערכת החינוך באמצעות קידום 

יזמות חינוכית בקרב אנשי/נשות החינוך 
בשדה )מורים/ות, יועצות, רכזים, סגנים, 

גננות, סייעות ומטפלות-מחנכות(

הקרן פועלת בפריסה ארצית, בכל 
המגזרים ובכל סוגי החינוך, בדגש 

על עבודה עם הפריפריה החברתית 
והגאוגרפית והחברה הערבית

שלושת הצירים המרכזיים עליהם 
מתבססת העשייה של הקרן הינם: 

היוזמה, היזם/ת והרוח היזמית 

לעודד יזמות במרחבים 
חינוכיים, בעיקר בקרב 
מורים/ות, גננות וסייעות

העשרת מערכת החינוך 
באנשי ובנשות חינוך בעלי/ות 
תפיסה וכלים יזמיים חינוכיים, 

שיהוו כסוכני שינוי ויובילו 
יוזמות חינוכיות ורוח יזמית 
במרחבי הפעולה החינוכיים

 הקרן לעידוד 
יוזמות חינוכיות 

 ממצאי מחקר הערכה מלווה 
לבוגרי/ות התוכנית 

ם י ל ה נ מ ר  י צ ק ת

ביצוע המחקר: גלי ליס-גינסבורג ויובל שלף 
המכון הדמוקרטי • ספטמבר 2022
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 בחינה האם וכיצד עבודת הקרן תרמה 
והשפיעה על פני מספר היבטים:

- היוזמות - התפתחות היוזמות לאורך זמן
- היזמים/ות - התפתחות הבוגרים/ות המיוחסת לתוכנית

- הרוח היזמית - השפעת היוזמות לאורך זמן 

שביעות רצון הבוגרים/ות מהתוכנית

בחינת תפקיד מערך הבוגרים/ות

אפיון היוזמות והיזמים/ות מהחברה 
הערבית ובחינת המענים הייחודים 

הנדרשים עבור יזמים/ות אלה

אפיון היוזמות והיזמיות העובדות 
בגנים )מסלול 'גולן לגיל הרך'( ובחינת 

מידת מעורבות הסייעות ביוזמה

מטרות המחקר המלווה: 
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שאלות המחקר
להלן שאלות המחקר המרכזיות

1
היוזמות:

בשנת ההשתתפות בתוכנית - מה היו המטרות המרכזיות שלהן? מה היו תחומי 
השפעתן? אילו אוכלוסיות היו שותפות ליוזמות? 

כיום – מהו סטאטוס פעילות היוזמות? מהן הסיבות להפסקת היוזמות שאינן פעילות? 
מהי תדירות היוזמות, הפעילות והאתגרים המרכזיים בפיתוחן?

2
היזמים/ות: 

בהסתכלות לאחור - באיזו מידה המעורבות ביוזמה השפיעה על התפתחות היזמים/ות? 
עד כמה נוצרה אצלם/ן תשתית אישית לקידום היוזמות? כיצד הם/ן תומכים/ות כיום 

בקידום יוזמות?

3
הרוח היזמית )ההשפעה(: 

באיזו מידה היוזמות התרחבו מעבר לגבולותיהן המקוריים? מה עיכב ומה קידם את 
ההתרחבות? עד כמה היוזמות משפיעות על המוסד החינוכי? באיזו מידה היוזמות זכו 
להתעניינות מצד גורמים חיצוניים? באיזו מידה ההנהלה מעודדת לקדם יוזמות בקרב 

הצוות החינוכי?

4
שביעות רצון מהתוכנית ותרומתה לבוגרים/ות: 

עד כמה הבוגרים/ות שבעי רצון מהתוכנית? באיזו מידה התוכנית תרמה לבוגרים/ות 
במגוון תחומים בהלימה ליעדיה?

5
רצון הבוגרים/ות לשמירת קשר עם הקרן ועם יזמים/ות נוספים/ות: 

באיזו מידה הבוגרים/ות נמצאים היום בקשר עם הקרן ועם יזמים/ות נוספים/ות 
מהתוכנית ועד כמה הם/ן מעוניינים/ות בקשר בעתיד? באיזה אופן הם/ן מעוניינים/ות 

לשמור על קשר?

6
מאפייני היוזמות והבוגרים/ות מהחברה הערבית: 

באיזה אופן ההשתתפות בתוכנית השפיעה על בוגרים/ות מהחברה הערבית? האם 
קיימים מאפיינים ייחודיים ליוזמות מהחברה הערבית? בחברה הערבית, מהם הגורמים 
הייחודיים התורמים ומהם הגורמים הייחודיים המקשים על קידום יוזמות? האם ישנם 

צרכים ייחודיים הנדרשים לקידום יוזמות בחברה הערבית?

7
מסלול 'גולן לגיל הרך' - מאפייני יוזמות ויזמיות העובדות בגנים ומידת 

מעורבות הסייעות ביוזמות: 

מהם המאפיינים של יוזמות ויזמיות מהגנים? מהם יחסי הגומלין בין הגננות לסייעות 
בעת הפעלת היוזמות? כיצד מגדילים את חלקן של הסייעות ביוזמות? האם קיימים 

קשיים בקידום יוזמות בגנים?
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*  אחוזי ההשבה נמוכים יחסית, עם זאת מדובר במדגם גדול דיו שמאפייניו דומים מאוד לכלל אוכלוסיית הבוגרים/ות
** ערבים כוללים מוסלמים, דרוזים, בדואים וצ'רקסים

מגזר

62% יהודים

38% ערבים**

מחוז

42% צפון + חיפה

34% תל אביב + מרכז

8% דרום16% ירושלים

שנת השתתפות בתוכנית

16% תשע"ז

17% תשע"ח

18% תשע"ט
20% תש"פ

28% תשפ"א

מסלול

39% צוותא 35% מקפצה

 8%
7% גולן

בשותף
 7%

יד ביד

 4% 
יוזמים שותפות

פרופיל המשיבים/ות: 

כלי המחקר ואוכלוסיית המחקר: 
במסגרת המחקר הועבר לבוגרי/ות התוכנית שאלון באופן מקוון. על השאלון השיבו 511 

בוגרים/ות )25% השבה*( – מחציתם/ן השיבו באמצעות המייל האישי ומחציתם/ן באמצעות 
סקרים טלפוניים. השאלון הועבר במהלך חודשים פברואר-אפריל 2022 )לאחר גל 

האומיקרון(.

בנוסף, בקרב החברה הערבית בוצעו ראיונות עומק עם ארבעה מורים/ות, שני מנהלים/ות 
וגננת. הראיונות בוצעו במהלך חודש דצמבר 2021.

הממצאים שעלו מהמחקר הינם מתוך דיווחי הבוגרים/ות אשר השיבו על השאלון.
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ממצאים: 

תחומי השפעת היוזמות:  
על פי דיווחי הבוגרים/ות, התחומים בהם 

ההשפעה של היוזמות הייתה הרבה ביותר 
היו מיומנויות רגשיות-חברתיות של הילדים 
ומיומנויות פדגוגיות-לימודיות של הילדים, 

ההשפעה הנמוכה ביותר הייתה על הקשר 
בין המסגרת החינוכית לקהילה

פרופיל היוזמות בעת הקמתן: 

על פי דיווחי הבוגרים/ות, בקרב 67% מהיוזמות, מובילי/ 	
ות היוזמה היו צוות של שלושה עד חמישה אנשים

הרוב המוחלט של הבוגרים/ות )88%( חושבים/ות  	
שהיוזמה שלהם/ן הייתה חדשנית במידה רבה ורבה מאוד 

 החדשנות של היוזמות באה לידי ביטוי ב: 	
דרכי לימוד חדשות, נושאי לימוד חדשים, מרחבי למידה 

חדשים, העצמה ופיתוח אישי של התלמידים ושילוב מגוון 
אוכלוסיות

1
היוזמות:

בשנת ההשתתפות בתוכנית - מה היו המטרות המרכזיות שלהן? מה היו תחומי 
השפעתן? אילו אוכלוסיות היו שותפות ליוזמות? 

כיום – מהו סטאטוס פעילות היוזמות? מהן הסיבות להפסקת היוזמות שאינן פעילות? 
מהי תדירות היוזמות, הפעילות והאתגרים המרכזיים בפיתוחן?

 שאלת 
מחקר

סטאטוס היוזמות כיום:

77% מהיוזמות פועלות כיום בתצורות שונות 	

63% מהיוזמות הפעילות מתקיימות מדי שבוע לאורך השנה  	
הסיבות המרכזיות להפסקת היוזמות שאינן פעילות: בעקבות  	

עזיבת היזם ובעקבות הקורונה

האתגרים המרכזיים בפיתוח 
היוזמות הפעילות כיום:

 היעדר שעות/עומס המוטל על היזמים/ות 	

 אתגרי תקופת חירום בעת גלי קורונה  	

אופן פעילות היוזמות כיום:

15% היוזמה כבר אינה 
פועלת במוסד החינוכי

26% היוזמה פועלת - במתכונת 
דומה לאופן בו התחילה לפעול

7% היוזמה פועלת - אך באופן שונה 
לחלוטין מהאופן בו התחילה לפעול

31% היוזמה פועלת - ואף 
התרחבה לכיוונים חדשים

13% היוזמה פועלת - אבל 
באופן מצומצם ונקודתי יותר

7% לא יודע/ת
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המעורבות ביוזמה עוזרת בפיתוח מיומנויות רגשיות-חברתיות

המעורבות ביוזמה משפיעה על תפיסת התפקיד כאנשי חינוך  

הקשר עם הקרן חיזק את הרצון לקדם יוזמות נוספות

המעורבות ביוזמה חושפת לתפקידים נוספים במקום העבודה

המעורבות ביוזמה חושפת לעבודה משותפת עם אנשי צוות אחרים 

ההשתתפות בתוכנית היא רכיב משמעותי בהתפתחות הקריירה של הבוגרים/ות

2
היזמים/ות: 

בהסתכלות לאחור - באיזו מידה המעורבות ביוזמה השפיעה על התפתחות היזמים/ות? 
עד כמה נוצרה אצלם/ן תשתית אישית לקידום היוזמות? כיצד הם/ן תומכים/ות כיום 

בקידום יוזמות?

 שאלת 
מחקר

התפתחות הבוגרים/ות המיוחסת למעורבות ביוזמה: 
מרבית הבוגרים/ות מרגישים/ות שההשתתפות בתוכנית השפיעה עליהם/ן במידה רבה ורבה מאוד בהיבטים הקשורים 

לצמיחה אישית ובינאישית במקום העבודה 

תשתית אישית לקידום יוזמות נוספות: 

82%  מהבוגרים/ות בעלי/ות 
מוטיבציה גבוהה לקידום 

יוזמות נוספות

87%  מהבוגרים/ות בעלי/ות 
תחושת יכולת, ידע 

ומיומנות אישית גבוהה 
לקידום יוזמות נוספות

ל- 42%  מהבוגרים/ות ישנם 
התנאים המאפשרים 

להם לקדם יוזמות 
נוספות 

תמיכת היזם/ת בקידום יוזמות:

66%  מהבוגרים/ות ניסו לפתח לפחות יוזמה 
אחת מאז השתתפותם/ן בתוכנית

71%  מהבוגרים/ות מעודדים/ות היום אנשי צוות 
אחרים לקדם יוזמות משלהם 

האחוז שנתן הערכות גבוהות )במידה רבה ורבה מאוד(

 91%

 89%

 89%

 81%

 81%

 79%
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3
הרוח היזמית )ההשפעה(: 

באיזו מידה היוזמות התרחבו מעבר לגבולותיהן המקוריים? מה עיכב ומה קידם את 
ההתרחבות? עד כמה היוזמות משפיעות על המוסד החינוכי? באיזו מידה היוזמות זכו 
להתעניינות מצד גורמים חיצוניים? באיזו מידה ההנהלה מעודדת לקדם יוזמות בקרב 

הצוות החינוכי?

 שאלת 
מחקר

גורמים מרכזיים שעזרו ליוזמה להתרחב 
מעבר לגבולותיה המקוריים:

תמיכת ההנהלה 	

המוטיבציה והכוחות שלי כיזם/ית 	

מעורבות הצוות החינוכי 	

גורמים מרכזיים שמנעו מהיוזמה 
להתרחב מעבר לגבולותיה המקוריים:

היעדר שעות / עומס המוטל על מורות / גננות 	

אתגרי קורונה 	

היעדר תמיכת ההנהלה 	

מידת התרחבות היוזמות:

74% מהבוגרים/ות דיווחו שהיוזמה שלהם/ן התרחבה במידה מסוימת מעבר לתכנון הראשוני שלה

* הממצאים מתוך דיווחי הבוגרים/ות

**  נוסח השאלה: אם היינו שואלים את המנהל/ת שלך באיזו מידה ליוזמה יש היום השפעה על ההתנהלות של המוסד החינוכי מה היתה 
לדעתך תשובתו/ה?

ההשפעה 
של היוזמה

81%
ההנהלה מעודדת כיום 

במידה רבה את אנשי הצוות 
לקדם יוזמות שלהם

74%
היוזמה התרחבה במידה 

מסוימת מעבר לתכנון 
הראשוני שלה

39%
היוזמה בעלת השפעה רבה על 

התנהלות המוסד החינוכי**

58%
היוזמה זכתה להתעניינות 
רבה מצד גורמים חיצוניים
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4
שביעות רצון מהתוכנית ותרומתה לבוגרים/ות: 

עד כמה הבוגרים/ות שבעי רצון מהתוכנית? באיזו מידה התוכנית תרמה לבוגרים/ות 
במגוון תחומים בהלימה ליעדיה?

 שאלת 
מחקר

שביעות רצון מהתוכנית בכללותה:

71% מהבוגרים/ות ימליצו מאוד למורים/ות או גננים/ות אחרים/ות להשתתף בתוכנית

תרומת התוכנית לבוגרים/ות:
בממוצע, שני שליש מהבוגרים/ות חשים/ות שהתוכנית תרמה להם/ן במידה רבה מאוד במגוון תחומים: במיוחד 

בהזדמנות לעצור ולתכנן, בליווי והתמיכה ובהשראה החינוכית, במדרג השני - תקציב, כלים והכרה כיזם/ת ולבסוף - 
תחושת ההשתייכות ורישות היזמים 

האחוז שנתן הערכות גבוהות )במידה רבה ורבה מאוד(

מתן אפשרות לעצור כדי לחשוב ולתכנן את היוזמה

ליווי ותמיכה בתהליך ההתפתחות כיזם/ת

מתן השראה חינוכית פדגוגית ליזם/ת

משאב כספי ליישום הרעיון

מתן כלים חדשים לפיתוח והובלת יוזמות

קבלת הכרה על עשייתי כיזם/ת

חיבור והשתייכות לקהילת יזמים רחבה 

קיום מפגשים חוצי מגזרים ואוכלוסיות 

51%

53%

64%

66%

67%

70%

72%

77%
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5
רצון הבוגרים/ות לשמירת קשר עם הקרן ועם יזמים/ות נוספים/ות: 

באיזו מידה הבוגרים/ות נמצאים היום בקשר עם הקרן ועם יזמים/ות נוספים/ות 
מהתוכנית ועד כמה הם/ן מעוניינים/ות בקשר בעתיד? באיזה אופן הם/ן מעוניינים/ות 

לשמור על קשר?

 שאלת 
מחקר

שמירת קשר עם הקרן:
שליש מהבוגרים/ות נמצאים/ות היום בקשר עם הקרן  	

מרבית הבוגרים/ות )87%( מעוניינים/ות להיות בקשר כלשהו עם הקרן 	

דרכי שמירת קשר עתידי עם בוגרים/ות המעוניינים/ות בקשר:

שמירת קשר עם בוגרים/ות נוספים/ות:
שליש מהבוגרים/ות דיווחו שהם/ן נמצאים/ות היום בקשר עם בוגרי/ות תוכנית נוספים/ות 	

לפי דברי הבוגרים/ות, הקשר בא לידי ביטוי בעיקר בהתייעצות לגבי היוזמות ובשיתוף בידע ובחוויות מהיוזמה 	

רישות עם יזמים אחרים

אירוח סיורי מורות / גננות

השתלבות בקבוצת ווטסאפ של יזמי קהילת בוגרים

השתתפות במאיצים כחברת פאנל / מציגת פיץ' / יוזמה

הנחייה כמנטורית במפגשים של הקרן

השתתפות באירועי הקרן

קבלת תמיכת המשך לפיתוח היוזמה

סיוע בפיתוח יוזמות חדשות / שיתופי פעולה נוספים

קבלת עדכונים על אירועי הקרן

 14%

 16%

 18%

 18%

 21%

 21%

 30%

 37%

 37%

בשאלה זו ניתן היה לסמן יותר מתשובה אחת, לכן סכום האחוזים עולה על 100%
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השפעת ההשתתפות בתוכנית על הבוגרים/ות:
מניתוח ממצאי תשובות הבוגרים/ות מהחברה הערבית, הם/ן מושפעים יותר באופן מובהק מבוגרים/ות מהחברה היהודית 

במרבית ההיבטים הקשורים לפעילות הקרן ולתוכנית )כגון במידת השפעת היוזמה על הסביבה, ברמת המוטיבציה, 
ההזדמנויות והיכולת שלהם/ן ליזום יוזמות חדשות, ברמת שביעות הרצון שלהם/ן מהתוכנית, בהשפעת ההשתתפות 

בתוכנית עליהם/ן ובמידת ומהות הקשר שלהם/ן עם הקרן ועם בוגרים/ות נוספים/ות(

מידת התרחבות היוזמות:

 82% מהבוגרים/ות מהחברה הערבית דיווחו שהיוזמה שלהם/ן התרחבה 
במידה מסוימת מעבר לתכנון הראשוני שלה

גורמים ייחודיים בחברה הערבית התורמים והמקשים על קידום יוזמות*:
שלושת הגורמים העיקריים אשר תורמים 

לקידום יוזמות בחברה הערבית הם ההורים, 
הרשות המקומית ובעלי העסקים

שלושת הגורמים העיקריים אשר מקשים על קידום 
יוזמות בחברה הערבית הם היעדר תקציב ומימון, הרשות 

המקומית והיבטים תרבותיים ודתיים בתוך החברה הערבית 

* מתוך הראיונות האיכותניים עם בעלי/ות תפקיד מהחברה הערבית

תחומים בחברה הערבית הדורשים טיפול מוגבר:

6
מאפייני היוזמות והבוגרים/ות מהחברה הערבית: 

באיזה אופן ההשתתפות בתוכנית השפיעה על בוגרים/ות מהחברה הערבית? האם 
קיימים מאפיינים ייחודיים ליוזמות מהחברה הערבית? בחברה הערבית, מהם הגורמים 
הייחודיים התורמים ומהם הגורמים הייחודיים המקשים על קידום יוזמות? האם ישנם 

צרכים ייחודיים הנדרשים לקידום יוזמות בחברה הערבית?

 שאלת 
מחקר

גורמים מרכזיים שעזרו ליוזמה להתרחב 
מעבר לגבולותיה המקוריים:

תמיכת הנהלת המוסד החינוכי 	

מעורבות הצוות החינוכי 	

הקצאת משאבים 	

גורמים מרכזיים שמנעו מהיוזמה 
להתרחב מעבר לגבולותיה המקוריים:

אתגרי קורונה 	

היעדר תמיכת הנהלת המוסד החינוכי 	

היעדר תמיכת הרשות המקומית 	

ליוזמה לא הייתה כוונה להתרחב 	



חינוך מיוחד 

אלימות בחברה הערבית

המצב הסוציואקונומי בקרב החברה הערבית  

מערך ההעשרה של התלמידים

ילדים הגרים בכפרים הלא מוכרים בנגב

תחומים בחברה 
הערבית בהם 
מומלץ לפתח 

יוזמות

* מתוך הראיונות האיכותניים עם בעלי/ות תפקיד מהחברה הערבית
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7
מסלול 'גולן לגיל הרך' - מאפייני יוזמות ויזמיות העובדות בגנים ומידת 

מעורבות הסייעות ביוזמות: 

מהם המאפיינים של יוזמות ויזמיות מהגנים? מהם יחסי הגומלין בין הגננות לסייעות 
בעת הפעלת היוזמות? כיצד מגדילים את חלקן של הסייעות ביוזמות? האם קיימים 

קשיים בקידום יוזמות בגנים?

 שאלת 
מחקר

רקע על היזמיות בגנים:
שני שליש מהיזמיות מהגנים היו בעלות וותק של יותר משש שנים במקצוע בעת הפעלת היוזמה 	

כמחצית מהבוגרות מהגנים דיווחו שהן שמעו על מסלול 'גולן לגיל הרך' מהמפקח/ת 	

רמת מעורבות הצוות ביוזמה והקשר בין הגננות לסייעות בעת פעילות היוזמה:
מחצית מהבוגרות מהגנים ציינו שמידת המעורבות ביוזמה של הגננת והסייעות הייתה במידה דומה. לדעת שליש,  	

המעורבות הייתה בעיקר של הגננת 

לדברי מרבית הבוגרות מהגנים, בזמן פעילות היוזמה הקשר ביניהן כלל מידה רבה של תמיכה ופרגון מצד הגננות  	
לסייעות 

בנושא העידוד מצד הגננת ליוזמה האישית של הסייעת, קיים פער בעמדותיהן  	

מקום הסייעות ביוזמה:
כמחצית מהסייעות דיווחו שהן חשות שקיבלו התייחסות מספקת במפגשים הקבוצתיים בתוכנית הקרן 	

 על פי דיווחי הבוגרות מהגנים, הדרכים המרכזיות להעלאת מידת מעורבות הסייעות ביוזמה:  	

תגמול נוסף לסייעות  	

הקצאת שעות וזמן לסייעות לעסוק ביוזמה 	

השפעת ההשתתפות בתוכנית על הגנים ועל הגננות והסייעות:

63% מהיוזמות בגנים פועלות כיום בתצורות שונות 	
השפעת היוזמות כיום על התנהלות המוסד החינוכי רבה יותר באופן מובהק בקרב הגנים לעומת בתי הספר 	

בוגרות מהגנים לעומת בוגרים/ות מבתי הספר מרגישות שיש להן, באופן מובהק, פחות הזדמנויות ויכולת לקדם  	
יוזמות נוספות

בוגרות מהגנים ניסו לפתח באופן מובהק פחות יוזמות לעומת בוגרים/ות מבתי ספר מאז השתתפותן בתוכנית 	

*יש לקחת בחשבון שמספר הסייעות שהשיבו על השאלות נמוך ועומד על 9 בלבד

 אווירת פרגון 
ותמיכה בצוות

עידוד הסייעת מצד 
הגננת ליוזמות בגן

 העברת תחושה שהגננת
 יכולה לסמוך על הסייעת

גננות
N=31

סייעות
N=9

93%

90%50%

87%

87%81%
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היוזמות
מרבית היוזמות פועלות כיום בתצורות שונות, כשני . 1

שליש מהן מתקיימות מדי שבוע לאורך השנה
האתגרים המרכזיים בפיתוח היוזמות הפעילות כיום . 2

הינם היעדר שעות/עומס המוטל על היזמים ואתגרי 
תקופת חירום בעת גלי הקורונה

מסקנות ופעולות של הקרן בעקבות הממצאים:

רתימה, חיזוק ודיוק העבודה מול מנהלי/ות מוסדות  	
החינוך המתקבלים לתוכניות הקרן

חידוד הדרישה מול הנהלות המוסדות החינוכיים  	
להעמדת סדירויות, הן לפיתוח היוזמה והן להפעלתה, 

בכלל תנאי הסף של תוכניות הקרן

בבתי הספר, הקרן עוסקת בפיתוח והתנסות בתוכניות  	
פיילוט שבסיסן פתרונות להקצאת שעות ליזמים/ות 

 על ידי מנהל/ת בית הספר, דרך מערכת הגפ"ן. 
כך למשל, תכנית 'מהשטח' בשותפות עם 'חותם'

תוכנית הקרן לשנת תשפ"ג כוללת מעבר ממשימות  	
 פיתוח Just In Case( JIC( למשימות פיתוח

Just In Time( JIT( ומנטורינג גמיש בהתאמה 
דינאמית לצרכי היזמים/ות

כלל תוכניות הקרן מתקיימות במודל היברידי, במאזן  	
של 30/70 אחוזים עם רוב למפגשים פיזיים פנים אל 

פנים 

הקרן מבקשת לקדם ולהטמיע נורמות של קשב  	
ותשומת לב, דרך למידה מתנועת 'מהפכת הקשב' 

שהתקיימה במהלך תשפ"ב. נורמות אלה יבואו לידי 
ביטוי במפגשי הקרן עם היזמים/ות ובהמשך גם 

בדרכים נוספות 

היזמים/ות
מרבית הבוגרים מרגישים/ות שההשתתפות . 1

בתוכנית השפיעה עליהם במידה רבה ורבה מאוד 
בהיבטים הקשורים לצמיחה אישית ובינאישית 

במקום העבודה, בעיקר בפיתוח מיומנויות רגשיות-
חברתיות שלהם/ן עצמם   

מבחינת התשתית האישית של הבוגרים/ות לקידום . 2
יוזמות נוספות, מדדי המוטיבציה ותחושת היכולת 

גבוהים מאוד, מדד תחושת קיום התנאים הנדרשים 
הינו הנמוך מבין שלושתם 

מסקנות ופעולות של הקרן בעקבות הממצאים:

העמקת כלי עבודה המדגישים רפלקציה והתבוננות  	
על תהליכי היזמות כדרך לחיזוק מיומנויות רגשיות-

חברתיות

הרוח היזמית )ההשפעה(
השפעת עבודת הקרן כיום ניכרת בעידוד נרחב של . 1

ההנהלות את אנשי הצוות שלהן לקדם יוזמות, 
בהתרחבות מרבית היוזמות מעבר לתכנון הראשוני 

שלהן ובהתעניינות רבה של אחוז ניכר מהיוזמות 
מצד גורמים חיצוניים

מסקנות ופעולות של הקרן בעקבות הממצאים:

תתבצע כניסה לתהליך אסטרטגי מלווה, לגיבוש  	
והגדרת ההיקפים והעומק בהם הקרן מעוניינת 

לראות את השפעתה בתוכניות השונות ולמדדים 
לבחינת השפעות אלה

ביסוס ופיתוח תפקיד מנהלת השותפויות בארגון  	
כבעלת תפקיד מרכזי בהרחבת השפעת היוזמות 

דרך שותפויות מגוונות

בניית גאנט שנתי לעדכון שותפים ברשויות, פיקוח  	
וכד' בנוגע להתפתחות היוזמות, מעבר לעדכון על 

קבלתן והזמנה לביקורים/ימי שיא

 הטמעת והרחבת פרקטיקת ביקורים שותפותיים  	
ביוזמות שמובילה הקרן. פרקטיקה זו מבססת 

ומקדמת תשתית להרחבת השפעת היוזמות דרך 
אקוסיסטם שלם: רשות מקומית, פיקוח וגורמים 

נוספים 

שביעות רצון מהתוכנית 
ותרומתה לבוגרים/ות

שביעות הרצון של מרבית הבוגרים/ות מהתוכנית . 1
גבוהה מאוד

שני שליש מהבוגרים חשים שהתוכנית תרמה . 2
להם במידה רבה ורבה מאוד במגוון תחומים – 

התרומות הגבוהות ביותר הן ביכולת לעצור על מנת 
לחשוב ולתכנן את היוזמה ובליווי ותמיכה בתהליך 

ההתפתחות שלהם/ן כיזמים/ות. התרומות הנמוכות 
ביותר הן קיום מפגשים חוצי מגזרים ואוכלוסיות 

וחיבור והשתייכות לקהילת יזמים/ות רחבה

מסקנות ופעולות של הקרן בעקבות הממצאים:
בתשפ"ג יתבצע POC למודל עבודה חדש שיתבסס . 3

על הנחייה קבוצתית ב- CO בשלוש ורסיות שנבנו 
בהתאמה לשטח. מטרת המהלך הינה לחזק את 

תחושת השייכות ופיתוח תרבות מחברת, באמצעות 
עבודה קבוצתית. מטרה נוספת הינה לחזק את 

הקשר עם בוגרי/ות הקרן ולספק להם/ן תשתית 
חזקה יותר של שייכות קבוצתית קהילתית לעתיד

עיקרי הממצאים, מסקנות ופעולות להמשך:
הממצאים הינם מתוך דיווחי הבוגרים/ות אשר השיבו על השאלון
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רצון הבוגרים/ות לשמירת 
קשר עם הקרן ועם יזמים/ות 

נוספים/ות
כיום, אחוז הבוגרים/ות שנמצאים/ות בקשר עם . 1

הקרן עומד על 36%, אולם מרבית הבוגרים/ות 
מעוניינים/ות להיות בקשר עתידי עם הקרן 

מסקנות ופעולות של הקרן בעקבות הממצאים:

פיתוח והגדלת תפקידה של רכזת הבוגרים והקהילה 	

בניית תוכנית למורים/ות בוגרי/ות התוכנית  	
המבקשים/ות להמשיך את התהליך היזמי

יצירת תוכנית לגננות בוגרות המתבססת על שרשרת  	
חניכה של בוגרות צעירות, כמו גם ביקורים מונחים 

ביוזמות חינוכיות בשטח

בניית מערך ליווי ייעודי לסייעות בוגרות הקרן 	

 הפעלת חממת יזמות עסקית ליזמים/ות  	
 חינוכיים/ות בוגרי/ות הקרן המבקשים להרחיב 

את השפעת היוזמה שלהם/ן דרך הזירה העסקית

מתן שירותים אישיים לבוגרים/ות על פי פנייה 	

חיזוק השותפות עם מגזין 'הגיע זמן חינוך' סביב  	
כתיבה ופרסום מאמרי בוגרים/ות על הידע שהצטבר 

ביוזמה שהובילו

מאפייני היוזמות והבוגרים/
ות מהחברה הערבית

פעילות הקרן משפיעה באופן חזק יותר על בוגרים/. 1
ות מהחברה הערבית לעומת על בוגרים/ות מהחברה 

היהודית )במידת המוטיבציה לתוכנית, תחושת 
המסוגלות לפתח יוזמות, תרומת התוכנית לבוגרים/

ות וכד'(
ליווי צמוד של הקרן תורם משמעותית לקידום . 2

ופיתוח יוזמות בקרב יזמים/ות מהחברה הערבית
דמות המנהל/ת קריטית בתהליך פיתוח היוזמה. 3
קיימת חשיבות רבה בתמיכה ביזמים/ות מהחברה . 4

הערבית במצבי חירום )לדוגמא בקורונה(, על ידי 
הפיקוח, הרשויות והממונים על אגפי חינוך 

מסקנות ופעולות של הקרן בעקבות הממצאים:

הגדלת תקציב פעילות עם תכנית 'תקד'ום' במשרד  	
החינוך לשם הרחבת הפעילות היזמית בקרב צוותי 

חינוך בחברה הערבית, העצמתם וחיזוקם כמנהיגים 
בסביבתם

הגדלת היקף העבודה במרכז שביט בחברה הערבית 	

פיתוח שיתופי פעולה עם מחוז דרום באמצעות גפ"ן  	
וערוצים נוספים – התמקדות באוכלוסיית הבדואים 

בדרום

חיזוק וחידוד פעולות עבודה מול מנהלי/ות בתי ספר  	
כמאפשרי ומקדמי יזמות חינוכית

העמקת כלי עבודה המדגישים רפלקציה והתבוננות  	
על תהליכי היזמות כדרך לחיזוק מיומנויות רגשיות-

חברתיות

חיזוק שפה וכלים של פדגוגיה מותאמת תרבות בקרב  	
צוות הקרן ומשם בקרב היזמים והיזמיות

מסלול 'גולן לגיל הרך' - 
מאפייני יוזמות ויזמיות 

העובדות בגנים ומידת 
מעורבות הסייעות ביוזמות

מעורבות הסייעות ביוזמה נמוכה ממעורבות הגננות. 1
השפעת היוזמה על התנהלות הגנים רבה יותר . 2

באופן מובהק מההשפעה על התנהלות בתי הספר
הערוץ היזמי משפיע על הגננות והסייעות בתפיסת . 3

תפקידן כנשות חינוך
בוגרות ממסלול 'גולן לגיל הרך' לעומת בוגרים/. 4

ות מבתי הספר מרגישות שיש להן, באופן מובהק, 
פחות תנאים ויכולת לקדם יוזמות נוספות

מסקנות ופעולות של הקרן בעקבות הממצאים:

שיפור מעורבות הסייעות בפיתוח היוזמה )כולל:  	
שימת דגש במפגשי ההנחיה להגדלת המעורבות 

והאקטיביות שלהן, הנכחה מודגשת יותר לשותפות 
איתן בערוצי הפרסום של הקרן, תכנון אסטרטגי 

מול הרגולטור להכרה בתוכנית הקרן כגמול לפיתוח 
מקצועי ושילוב רב יותר שלהן במסלול הבוגרות(

חיזוק מיומנויות ומתן כלים ליזמיות בכל הקשור  	
לרתימת שותפים קהילתיים

מעורבות גבוהה יותר במסלול בוגרות – המשך ליווי  	
דיפרנציאלי בתהליך היזמי, חניכת מנטורינג של 

הבוגרות את היזמיות החדשות לשם הגברת מעורבות 
בעשייה בקרן

שילוב ימי הדגמה במסלול הבוגרות )ביקור במרחבים  	
חינוכיים, גני ילדים ובמקומות מלמדים שיש בהם 

השראה(


