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רקע
תכנית דו-שנתית עבור בוגרי תכניות הנוער של מחשבה טובה.
הלמידה בתכנית מבוססת פרויקט שמטרתו לדמות עבור
המשתתפים הקמת חברת סטארט-אפ .במהלך התכנים ילמדו
המשתתפים שפות תכנות שונות ויפתחו איתן פרויקטים שונים.
באמצעות הכלים הללו ובאמצעות שימוש בכלי יזמות יפתחו
המשתתפים תוצר ממשי ויעבדו עליו החל משלב פיתוח הרעיון ועד
להשקתו.
מטרת התכנית היא לתת לחניכים את הידע והגישה הנדרשים כדי
להיות מתכנתים מצליחים ומעבר לכך ,לספק להם את המיומנויות
לחקר ,למידה עצמאית ושימוש מושכל במקורות חיצוניים .בשנה
השנייה לתכנית יישמו המשתתפים מיומנויות שרכשו בסביבה
המדמה חברת סטארט-אפ.

פתח דבר
בסיומה של שנה שכללה הרבה אי ודאות וטלטלות אפשר לומר
שהצלחנו! אל קו הסיום הגיע מחזור ב' 8 ,נערים ונערות מירושלים
שעברו מסע של שנתיים בצל הקורונה .קבוצה שהוכיחה שבעזרת
כח רצון ,השקעה וחברות אפשר לצלוח כל משבר ולצמוח ממנו.
אליה הצטרפו  2קבוצות חדשות בירושלים ולוד ,שהתחילו את
שנתם הראשונה בתכנית.
במהלך השנה שלושת הקבוצות נפגשו למפגשים עם מנטורים
מעוררי השראה ,יום גיבוש חוויתי בצפון ,יום האקתון לימודי בנושא
"היום שאחרי הקורונה" ואירוע סיום חגיגי שנערך בחברת
לייטריקס בירושלים.
תכנית הסטארטאפיסטים נמצאת עם הפנים קדימה ,אנו צופים
גדילה של כמות הקבוצות ,הרחבה של המטרות והשקעה
במשאבים נוספים שיעזרו לנוע להשיג את יעדי התוכנית בהמשך
הדרך.
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מטרות
פיתוח ושיפור מיומנויות המאה ה21-
הקניית ידע מקצועי להשתלבות בשירות
הצבאי ובשוק העבודה
חיזוק הדימוי והביטחון העצמי
פיתוח עמדות חיוביות ומוטיבציה
להמשך הלימודים לאורך החיים

בוגרי שנה ראשונה
מחזור ג'
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ניהול זמן
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מסוגלות טכנולוגית

מסוגלות בלמידה

(למדתי על עצמי) שאם אני רוצה לדעת משהו ,אם אני
אשקיע אז באמת אדע אותו
* %התשובות הגבוהות ביותר (במידה רבה עד רבה מאוד)

בוגרי שנה ראשונה
מחזור ג'
תמונת עתיד
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100%
רצון ללמוד לימודים
טכנולוגיים בעתיד

רצון לשרת ביחידה
טכנולוגית בצבא

בעתיד אני רוצה הייטק.
רוצה ללמוד על מדעי המחשב.
אוהבת את זה מאוד.

רוצה שירות משמעותי ב.8200-
אוהבת את הצבא ומחשבים.
* %התשובות הגבוהות ביותר (במידה רבה עד רבה מאוד)

בוגרי שנה שניה
מחזור ב'
מיומנויות רכות
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מידת השיפור המשמעותית עליה דיווחו המשתתפים.ות*

75%

63%

מסוגלות טכנולוגית
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אחרי השנתיים המדהימות האלה שעברתי ,מדעי המחשב וקידוד
זה פשוט מה שאני רוצה לעסוק בו בחיים .בצבא אני רוצה לעסוק
בקידוד .רוצה לעבוד כמתכנת בעתיד.

התכנית משכה אותי לעולם המחשבים ,להייטק.
אני כנראה כן ארצה לעסוק בתחום הסטארט-אפ

* %התשובות הגבוהות ביותר (במידה רבה עד רבה מאוד)

השפעה
בוגר התכנית

כשהשנה הראשונה נגמרה ,זה היה דבר מאוד גדול בשבילי .אני
מרגיש שלמרות שהיכולות אז ביחס להיום היו מאוד נמוכות .הייתי
מאוד שמח עם הפרויקט סיום שהגשתי .הוא הגדיל את הביטחון
העצמי ,אחרי שסיימתי אותו .פרויקט ראשון שאי פעם גמרתי.

בוגר התכנית

...השתפרתי גם מבחינה לימודית .למשל במתמטיקה .בחיים לא
הייתה לי שנה כזאת מוצלחת .גם בכימיה .בכל המקצועות
המדעיים  ...בבית הספר הייתי 'ככה ככה' לפני שהגעתי למחשבה
טובה ואחרי זה אולי פשוט משהו הופעל אצלי.

מחנכת של
משתתפת בתוכנית

זה נתן לה הרבה מוטיביציה ללמידה .היא נלחמה להיות ב5-
יחידות מתמטיקה ולמדה כל הקיץ .היא רוצה להוכיח את עצמה,
שהיא יודעת מחשבים .שמתם אותה לגמרי שם .נראה לי שבסוף
היא תעשה קריירה בזה.
מבחינת ההורים היא ממש שברה את תקרת הזכוכית!

לסיום
במהלך התכנית רכשו המשתתפים ידע טכנולוגי חדש ועבדו על פיתוח של
מיומנויות רכות .ספציפית ,ניתן לראות שיפור משמעותי ביכולת העבודה בקבוצה
וניהול זמן בקרב בוגרי שנה ראשונה במחזור ג' .כמו כן ,ניתן לראות שיפור
משמעותי במידת הביטחון בעמידה מול קהל ,ביכולת לפתרון בעיות ועבודה
בקבוצה בקרב בוגרי השנה האחרונה במחזור ב' .בקרב שתי הקבוצות ,דיווחו
המשתתפים על תחושת מסוגלות טכנולוגית גבוהה בעקבות התוכנית .כלומר,
אנו רואים כי חל שיפור בתחושת הביטחון העצמי שלהם בהקשרים שונים ובמידת
המסוגלות הטכנולוגית בפרט.
המשתתפים דיווחו גם על פיתוח עמדה חיובית כלפי המשך לימודים טכנולוגיים
בעתיד במידה גבוהה .לבסוף ,ראינו גם מידת הסכמה גבוהה לגבי רצון לשרת
ביחידה טכנולוגית בקרב בוגרי שנה ראשונה במחזור ג' .בקרב בוגרי שנה
אחרונה במחזור ב' מידת הרצון הייתה נמוכה יותר.
ראיונות שנערכו עם הבוגרים חיזקו את הממצאים הנזכרים לעיל והעידו על
שיפור משמעותי במוטיבציה ללמידה ,בתחושת הביטחון ובעניין בטכנולוגיה
כמקצוע לעתיד.

