
Innovate  מורים ותלמידים פורצים דרך לקהילה –אשדוד 

 עברי מעמותת תפוח-מנחה: שרית לבנת

 

Innovate  אשדוד היא תכנית ללמידה משמעותית בתחומי היזמות והחדשנות הכוללת פרויקט

 פיתוח אתרים לתועלת חברתית בהובלת נבחרות נוער באשדוד, 

 מטרות התכנית:

הפוטנציאל שלהם באמצעות פיתוח מנהיגות ויזמות העצמת בני הנוער למימוש  •

 טכנולוגית.

 טיפוח המורים כמנחים ומחוללי שינוי בבית הספר ובקהילה. •

חיזוק הקשר ההדדי בין מערכת החינוך באשדוד לבין הפעילות החברתית הקהילתית  •

 והיזמית בעיר.

שחובר לגוף חברתי  אשדוד הקים כל בית ספר צוות יזמות ופיתוח,  innovateבמסגרת תכנית 

שיסייע בקידום  wixלבנות אתר אינטרנט על פלטפורמת  ההייתהפועל בעיר. המשימה שלהם 

 מטרות הגוף החברתי.

 

ט, שהובילו וניהלו את הפרויקט ומלאו -לכל צוות נבחרו כשישה תלמידים ותלמידות מכיתות ז

 וטכנולוגיה. בו תפקידים שונים כמו ניהול פרויקט, ניהול קשרי לקוחות, עיצוב 

בראש הצוות עמד זוג מורות מובילות מבית הספר, שסיפקו לצוות התלמידים הנחיה אל מול 

 האתגרים בתהליך העבודה, ותוך טיפוח סביבה צוותית של מחויבות, אחריות וכבוד הדדי.

התכנית כללה סדרה של מפגשי תוכן והעצמה ומשימות למידה ועבודה עצמאית שהתוו את 

ל הפרויקט. המשתתפים בתכנית, מורים ותלמידים כאחד, נחשפו במהלכה אבני הדרך ש

לתכנים שונים מעולם היזמות והחדשנות, ניהול פרויקטים ותהליכים עסקיים, זיהוי צרכים, 

 מטרות וקהלי יעד, יישום טכנולוגיה ועיצוב ממשק משתמש, בניית מסר ועמידה מול קהל ועוד.  

 ים מקצועיים מעולם היזמות וההייטק.הצוותים קיבלו ליווי של מנטור

בעבודת צוות משותפת של המורים והתלמידים לאורך תהליך העבודה, זכו המשתתפים, מורים 

ותלמידים כאחד, לחוות את מורכבותה וכוחה של עבודה צוות ומשמעותו של תהליך חקר 

 ולמידה משותף. 

תהליך העבודה ולהציג את  רוע סיום חגיגי בו זכו הצוותים לספר עליאהתכנית נחתמה ב

לקהל שכלל מורים, מנהלים ומשפחות, לצד נציגים ממשרד החינוך, מעריית  האתרים שבנו

 .אשדוד ומעמותת תפוח

חוו המורים והתלמידים תהליך למידה  של התכנית דרך תהליך העבודה והלמידה ה"מקצועי"

 אישי משמעותי ומעצים. 

 

 



 מספרים: תלמידיםה

ויצירת אתרים, נחשפתי, הכרתי, ולמדתי יזמות ממגוון   wixקודם כל על  "למדתי המון דברים,

למדתי כמה טוב זה עושה לי להרגיש שעזרתי לבן אדם ההרצאות שהיו לנו במפגשים. 

תוך המון הטכנולוגיה, היזמות והחדשנות  עולםשהיה זקוק לעזרה שלי. למדתי על אחר 

 כיף. "

גדולה... למדתי לבנות אתר ולמדתי לעבוד בקבוצה  אחריות"למדתי קודם כל מה זה לקחת 

 וחופש ביטוי "ולתת לכל אחד מקום 

 לחבר בין רעיונותשנדרש גרם לי לדעת למצוא את נקודת הפשרה או איך "שיתוף הפעולה 

 שונים לחלוטין. "

להפיק לקחים ולצמוח , היו לנו כקבוצה המון קשיים אבל ידענו לא לוותר"למדתי קודם כל 

והחשיבות במספר ילדים שעובדים יחד )טובים השניים עבודת צוות והדבר השני הוא  .מהם

 מן האחד( . "

 "למדתי שהכל בחיים זה תהליך , וחשוב לזכור שהדרך חשובה יותר מהתוצאה. 

 ככל שיותר נשקיע בתהליך כך התוצאה תשתפר .

 

שיחזיק אותנו, ירים  קט, בלעדיהם אני מאמינה שלא היה מיבפרויחלק חשוב "המורים הם 

 ללא ספק. מודל חיקוי עבורי ועוד... המורים שלי שליוו אותי הם אותנו, יעזור לנו, ייעץ לנו 

יקט הנפלא, ולעולם חדש שחשפו אותנו לפרו, עברינואני מאוד מעריכה כל מה שעשו 

חנו ומרימים לנו בכל דבר שאנ תמיד מעודדים אותנוממה שהכרנו לפני. אני מרגישה שהם 

 עושים."

 איך ,לנהל איך , שלהם מהניסיון הרבה למדתי .המלווים מהמורים הרבה כך כל " למדתי

 ".קשיים עם להתמודד ואיך , לתכנן

, תמכו בנו וחיזקו אותנוקט. הן תמיד והן ליוו אותנו במהלך כל הפרוי מדהימות"המורות שלי 

. הן עזרו לי להיות חלק תליהנוולימדו אותנו לשים את הריבים והמחלוקות בצד ופשוט 

 אין דבר העומד בפני הרצון."אליהם ושולהרגיש שייכת מהקבוצה 

קט אינוויט עזר לי להתקדם המון השנה, במיוחד עם כל הקושי בלימודים, תמיד היה את "פרוי

 קט שעזר להסיח את דעתי מהלמידה, ולהתעסק במשהו שונה וחוויתי. "הפרוי

יקט באופן המוצלח ביותר, מגובש מאוד, עם "אני חושבת שהקבוצה שלנו התנהלה ועבדה בפרו

יקט. הקשבנו אחד לשני, הרבה הנאה וכיף. כל אחד בקבוצה נתן מעצמו והוביל להצלחה בפרו

יקט נת. אני מאוד שמחתי להיות חלק מפרולמדנו זה מזה. וחלוקת התפקידים הייתה מצוי

 "קט הזהבעתיד שוב לחוות את הפרוי האינוויט, ואשמח



 המורים מספרים:

תהליך הלמידה הצוותי הוא תהליך משמעותי. התלמידים רכשו מיומנות לעבודת צוות, לשיח 

 מכבד ולהובלה שיתופית. לא התקיימה ביניהם תחרות אלא הם עבדו בשיתוף פעולה.

ללמידה ועבודה עצמאית, הדבר המשמעותי ביותר עבורי היה ללמוד לשחרר את התלמידים 

 לסמוך עליהם ולאפשר להם להוביל

נבחרו לצוות תלמידים שאינם מובילים ביומיום בעשייה הבית ספרית. ההשתתפות בתכנית 

 העצימה אותם וזה היה משמעותי מאוד עבורי

 יקט...למדתי כמה מקום אפשר לתת לתלמידים מבחינת הובלת הפרו

ההדרכה/ הובלה מול ההוראה ובסופו של דבר בנוסף לכך הבנתי כמה הבדל עושה 

שכשמדריכים את התלמידים ולא מלמדים אותם הם לומדים הרבה יותר ואף מקבלים מכך 

 סיפוק גדול. 

 זכיתי בכל שלב בלמידה משמעותית -מורה טוב לומד מתלמידיו

 הרכיב-ומכישרונ...היה הכי כיף ללמוד ולהסתדר למען מטרה חשובה ושכל אחד באמת נתן 

 פזל מדהים ומשמעותי 

"הדבר המשמעותי ביותר בשבילי בתכנית היה הנחיית הקבוצה והעצמתם של התלמידים דבר 

 שהקרין גם על התנהגותם ותחושת הביטחון והשייכות שלהם לכיתה ולביה"ס "

"הדבר המשמעותי ביותר בשבילי בתכנית היה ההכלה של התלמידים לכבד אותי בתור מורה 

 לעבוד יחד כ"אחד מהם" הרגשה נהדרת לא להיות כאילו מעליהם."ועם זאת לשתף ו

"כל התהליך היה משמעותי עבורי. למדתי להכיר את התלמידים לעומק ולראות את נקודות 

 החוזק שלהם."

* נושא היזמות אף פעם לא היה הצד החזק שלי ואף פעם לא לימדו אותנו ליזום, לחשוב מחוץ 

 לקופסה 

הזה עלו לי עוד מלא רעיונות לדברים שאוכל לעשות ברמה האישית  יקטכשניגשתי לפרו

 וברמת הכיתה."

יקט מוגמר, עם כל הקשיים הכרוכים "גיליתי כוח פנימי שלי בהובלת צוות תלמידים עד לפרו

 בתהליך, והיה לא קל.

הרעיון המבורך של בניית אתר חינמי לגוף ללא מטרת רווח שיפעל למען תושבי אשדוד ערכי 

 עיני וקסם לי מאוד. שמחה שלקחתי בו חלק :( "ב

 "מה היה משמעותי עבורי בתכנית? 

ראשית, הידיעה שאני מסוגלת להוביל צוות בדרך או בתחום שאינם מוכרים לי, לחקור ולגלות 

 איתם.



שרית, צוות תפוח והמנטורים,  -שנית, ההזדמנות לעבוד עם גורמים מקצועיים מחוץ לבית הספר 

 רה ומעניינת. "הייתה מעשי

 "פשוט נהניתי!!!

התכנית אפשרה לי זמן איכות עם קבוצת תלמידים מיוחדים אשר תרמו מזמנם ולקחו ברצינות 

את המשימה לאורך כל השנה, כמו כן לעבוד עם מורה עמיתה מדהימה שלימדה אותי כמה קל 

 לתת מבלי לקבל תמורה ושכל משימה היא חשובה.

 !!"וייהנור למועדון ולתחזק את האתר כדי שבאי המועדון בתקווה שנצליח להמשיך ולעז

יקט המגשר בין כישורים אישיים  למסרים ערכיים וכל "נהניתי מאוד, ושמחתי לקחת חלק בפרו

 זאת למען תושבי העיר"

אחד מתהליכי הלמידה שאני "בהחלט פרויקט מוצלח שמלווה בהמון מחשבה וליווי איכותי, 

 מימי ביה"ס"בטוחה שהתלמידים יזכרו 

זוהי השנה השנייה בה עמותת תפוח מפעילה את התכנית עבור מינהל החינוך 

בעיריית אשדוד בשיתוף מרכז פסג"ה אשדוד, כחלק מהתכנית העירונית לחדשנות 

 ויזמות בדרכי ההוראה והלמידה.

  

 53-מורים ומורות ו 18בתי ספר שמנו  9-בשנה"ל תשע"ח השתתפו בתכנית תשעה צוותים מ

תלמידים ותלמידות. אתם מוזמנים להיכנס לאתר התכנית כדי להתרשם מעבודת הצוותים 

 ולגלות עוד על התכנית:

ashdod.wixsite.com/innovateashdod-https://i 

 

 

  

https://i-ashdod.wixsite.com/innovateashdod


 

 

 

 

 

 

 מנחה: 

עברי מעמותת תפוח-שרית לבנת  


