הצמחת תרבות יזמית

I

(מודל "המדען")

משרד החינוך בשיתוף פעולה בין מגזרי

שותפות מובילה
תרבות יזמית במערכת החינוך

שת"פ בין מגזרי בהובלת משרד החינוך
יכלול את הגופים המובילים בתחום ויעסוק ב:
• תאום
• פיתוח מענים לאתגרים וחוסרים
• גיוס גורמים נוספים
• הפצה ושיתוף בידע המצטבר
• משרד החינוך יציע נושאים/יעדים
מובילים ,עדיפות תינתן לקידום
מרחב יזמות
יעדים אלו

מרחב יזמות
יוקמו מרחבי יזמות (בשלב ראשון  )3בשיקולי דעת
של פריסה ארצית וקרבה לשטח .מרחבי היזמות
יפעלו על בסיס " ,חוק המו"פ" תוך בסיס שיתוף
פעולה בין מגזרי

שותפות מובילה תרבות
יזמית במערכת החינוך

שיקולי דעת בבניית מרחב:
• כמות רשויות
• גיוון סוציואקונומי
• גיוס שותפים מקומיים
• שותפות בין מגזרית מקומית

I

מרחב יזמות
מרחב יזמות

מרחב יזמות

מרחב יזמות

תהליך השותפות ב"מרחב
יזמות" יהיה על בסיס מכרז.
המכרז יתבסס על:
• ניסיון בקידום והובלת יזמות
• פיתוח מגוון מענים וכלים נדרשים
• הון עצמי חלקי
(מודל מדען משרד הכלכלה)

מרחב יזמות

בית ספר
בכל בית ספר יוקם צוות מוביל
יוזמות שיעודד ,יסייע ויפתח יוזמות
מקומיות של מגוון בעלי עניין.
מוביל/י הצוות יקבלו ידע ,הדרכה
וליווי במרחב המשותף.
יוזמות שיצמחו בבית הספר ותהיינה
רלוונטיות מעבר לבית הספר תוכלנה
לקבל סיוע במרחב האזורי המשותף.
בתי הספר יקצו משאבים וזמן
לקידום יוזמות פנימיות
מנהלי בתי הספר יעברו תהליכי
למידה ופיתוח מודעות לתפקידם
כמחוללי יזמות

בית ספר

בית ספר
בית ספר

בית ספר

בית ספר

•
•
•

k

מרחב וירטואלי משותף

המרחב הוירטואלי יוקם וינוהל על ידי משרד החינוך
ויכיל את מירב הידע שנצבר במרחבים השונים.
המרחב הוירטואלי יהווה:
מאגר ידע לכל המפתחים
פלטפורמה ליצירת שיתופי פעולה
תשתית לזיהוי צרכים/חסמים
תשתית לקבלת החלטות בדרגים שונים :משרד ,מחוז ,עיר

•
•
•

סל השירותים של מרחב היזמות
יוגדר סל שירותים של ידע ושיתוף בידע,
משאבים ,ליווי ,תמיכה ,פתיחת חסמים.
סל השירותים יכלול מגוון כלים הנותנים מענה
ליוזמות שונות.
מעבר לסל היסוד ,יוכל כל מרחב לפתח
שירותים נוספים.
תוגדר חלוקת משאבים רצויה בין קהלי היעד
השונים:
 70%יוזמות בית ספר 20% ,יוזמות מורים,
 10%יוזמות בעלי עניין אחרים (הצעה כבסיס
לדיון)
תיעוד ,הפצה שיתוף במרחב הוירטואלי
ובמרחב הפיזי בו פועל

