
 

 הצגת רעיונות לנושא הפרויקט (שעה וחצי)
 

 מטרות
 החניכות.ים יתחילו לתכנן את הפרויקט1.
 החניכות.ים ילמדו לעבוד בצוות ובשיתוף פעולה2.
 החניכות.ים ילמדו לעמוד מול קהל ולרתום אנשים לבחור ברעיון שלהם3.

 
 מהלך
הפרויקט הכי גדול שהוצאתי לפועל (זה יכול להיות משהו1.  סבב "מה נשמע?" (10 דק')- סבב 

 בבית הספר, ציור, פעילות בבית הנוער, טיול משפחתי או כל דבר שהחניך מרגיש שזה אירוע
 שדרש ממנו משאבים גדולים ובסוף גם הייתה הצלחה ולמידה מהפרויקט).

 
 הסבר מה עושים היום  (5 דק')2.

 נסביר לחניכות.ים מה הולך לקרות היום- תכנון הפרויקט!
 נזכיר להם שוב על מה מדובר, מה מצופה מהם ומה הם צריכים לעשות. כדאי להזמין את מנהל.ת
 בית הנוער שתסביר לעומק מה היא מצפה מהחניכיםות שירימו בבית הנוער. הדגש הכי חשוב הוא

 שהאירוע יהיה משולב- הפקת הפרויקט והדרכת הפרויקט- הדרכת חניכי בית הנוער.

 **חשוב להדגיש בפניהםן את החשיבות של הפרויקט- זאת הדרך שבה שאר בית הנוער יראה את
 הקבוצה (פרויקט מוצלח יגרום להערכה), זאת ההזדמנות שלהם לקחת יוזמה ואחריות ולהפציץ!

 המטרה החשובה ביותר שגם אותה צריך להזכיר היא מטרת הנושא השנתי- החשיבות של תכנון
 קדימה. כמה חשוב לחלום, לתכנן, לקבל החלטות חשובות, להוציא לפועל רעיון, לעבד תהליך.

  השלבים בסוף יובילו אותם לבחירה הסופים בין קורס מדצ"ים וסמינר ניהול פרויקטים.
 אפשר להביא שתייה קלה וחטיפים כדי להזניק את התחלת העבודה (להפוך את זה למרגש

 וחוויתי!)
 

 חלוקה לצוותי חשיבה והסבר על תהליך העבודה (5 דק')3.
 נחלק את החניכים מראש לקבוצות של שלשות כשנחשוב איך החניכים יפרו אחד את השניה ויביאו

 רעיונות טובים. לכל שלשה יש משימה ובסוף עליהם להציג את מה שעשו בפני כל הקבוצה.
  (אם הקבוצה קטנה, אפשר שכל חניך יעבוד בנפרד).

 א. על הצוותים לבנות תת נושא לפרויקט. הנושא שיביא גם תוכן ערכי וגם כיף ינצח!
 מה זה אומר תת נושא? למשל אם הפרויקט הוא טיול לד'-ו'. אז הנושא של הטיול יכול להיות -

 מצריים, מצא את אפי, ניווטים והיכרות עם ארץ ישראל, למידה על תקופה היסטורית כמו מצריים,
  חומה ומגדל, התהוות צה"ל (פלמח לחי ואצל), תקופת הבריטים, ועוד ועוד.

 

 ב. לאחר שלב בניית תתני נושאים, אפשר להתחיל לתכנן איך יראה האירוע
 כמה חניכים ישתתפו בפרויקט? מי יהיה באירוע? (הורים חניכים עירייה תורמים וכו') האם זה יהיה

 מסלול מכשולים? מסלול הליכה? חדר בריחה? הצגה? אירוע סטנדאפ? תחרות בין קבוצות ועוד
 ועוד.



 

 

 ג. לאחר תכנון הפרויקט נמשיך לשלב הרתימה- כל קבוצה תבנה פרזנטציה מגניבה
 ומושכת שתגרום לקבוצה לבחור ברעיון.

 החניכים יבנו מצגת, סרטון מגניב ויציגו לקהל, יעשו דמיון מודרך, יביאו תמונות ועוד ועוד. על
 המצגת להיות משכנעת- למה הנושא בעל ערך חשוב, למה הוא רלוונטי לבית הנוער, האם הוא

 מחזיק מאפיינים וסממנים של בית הנוער? למה הפרויקט הזה מתאים לקבוצה ?
 

 הזנקה- מתחילים לעבוד! (30 דק')4.
 נחלק לכל שלשה דף הכוונה לפי מה שהגדרנו בהסבר. וניתן להם לעבוד כחצי שעה. לאחר מכן

 נציג את מה שעשו בפני שאר חברי הקבוצה.
 

 הפסקה (10 דק')5.
 

 זמן עבודה נוסף לסגירת פינות אחרונות וסידור הכיתה שיהיה מכובד ומקצועי (10 דק')6.
 

אפשר לעשות את זה7.  הצגה בפני הקבוצה, צוות המדריכים ומנהלת בית הנוער (20 דק') - 
 אירוע גדול ויוקרתי יותר ולשלב חניכים בוגרים שיבואו גם לשלב הפרזנטציה.

 כל הקבוצה תתכנס ותשמע מה עשו הצוותים. לאחר כל פרזנטציה, הצוות יתנו דגשים מה עובד
  טוב יותר ומה פחות. החניכים יתבקשו לחשוב למה הם מתחברים יותר ולמה פחות.

 חשוב לציין- לא תהיה בחירה של רעיון בפעולה הזאת! חשוב לדעת לדחות סיפוקים! זה חלק
 מהערכים של השנה. לא להיות פזיזים בהחלטה. כדי לקבל החלטה עושים חישובים שקולים

 ונותנים זמן לחשיבה והבנה.
 את בחירת הרעיון הם יעשו עוד שלושה שבועות. בינתיים הם יחשבו על רעיונות נוספים וינסו לרתום

 אחד את השניה לרעיון בתקווה שכשנגיע לשלב הבחירה, כבר תהיה החלטה קבוצתית. מדריכים
 שימו לב שזה שלב חשוב בו יכולים לצוף המון קונפליקטים. כדאי לעשות שיחות אישיות בשלב

 בחירת הרעיון.
 

 סיכום (5 דק')- איך היה לעבוד בצוותים? איך היה לחשוב על רעיונות לכל הקבוצה? האם אתם8.
 מפחדים שלא יבחרו את הרעיון שלכם?

  המדריכים מסכמים ומדגישים שוב את מה שכתוב למעלה.
 

 אין פינה אישית9.
 

 עזרים:
 מחשבים, דפי עבודה, מקרן, חומרים לפרזנטציה- נגישות למדפסת, מחשב, חומרי יצירה וכו'-

  



 

 דף עזר לעבודה בצוותי חשיבה
 

 א. עליכםן לבנות תת נושא לפרויקט- הנושא שיביא גם תוכן ערכי וגם כיף ינצח!
 מה זה אומר תת נושא? למשל אם הפרויקט הוא טיול לד'-ו'. אז הנושא של הטיול יכול

 להיות - מצריים, מצא את אפי, ניווטים והיכרות עם ארץ ישראל, למידה על תקופה
 היסטורית כמו מצריים, חומה ומגדל, התהוות צה"ל (פלמח לחי ואצל), תקופת

 הבריטים, ועוד ועוד.
  חשבו באופן הכי יצירתי שתוכלו!

 
 ב. לאחר שלב בניית תתני נושאים, אפשר להתחיל לתכנן איך יראה האירוע

 כמה חניכים ישתתפו בפרויקט? מי יהיה באירוע? (הורים חניכים עירייה תורמים וכו')
 האם זה יהיה מסלול מכשולים? מסלול הליכה? חדר בריחה? הצגה? אירוע סטנדאפ?

 תחרות בין קבוצות ועוד ועוד.
 

 ג. לאחר תכנון הפרויקט נמשיך לשלב הרתימה- עליכםן לבנות פרזנטציה
 מגניבה ומושכת שתגרום לקבוצה לבחור ברעיון שלכםן.

 החניכים יבנו מצגת, סרטון מגניב ויציגו לקהל, יעשו דמיון מודרך, יביאו תמונות ועוד
 ועוד. על המצגת להיות משכנעת- למה הנושא בעל ערך חשוב, למה הוא רלוונטי

 לבית הנוער, האם הוא מחזיק מאפיינים וסממנים של בית הנוער? למה הפרויקט הזה
 מתאים לקבוצה ?


