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 נושא הפעולה תחום שלב בהתפתחות הקבוצה שבוע

-6/9 

  שלב ראשון
 שלב ההקשרות –

 היכרות ובניית אמון בין
 חברי הקבוצה למדריךה
 ובין חברי הקבוצה לבין

 עצמם

 הכרות ותיאום ציפיות בניית הקבוצה
 תיאום ציפיות וחוזה קבוצתי בניית הקבוצה 13/9-
 חוזה קבוצתי ונהלים בניית הקבוצה 21/9-
 כיף גיבוש והנאה גיוס ובניית הקבוצה 27/9-
  לבחירת המדריךה 4/10-

 חשיפה לנושא השנתי | תכנון קדימה תכנון קדימה 11/10-
  למידה מהתנסות | מה המשמעות של הפרויקט? פרויקט 18/10-
 מנהיגות ואחריות | מנהיגיםות את בית הנוער תכנון קדימה 25/10-

 מצרכנות ליצרנות | נותנים ומקבלים בחזרה תכנון קדימה 1/11-
  תכנון הפרויקט | חולמים ביחד פרויקט 8/11-

 קבלת החלטות בקבוצה | איך עושים את זה? פרויקט 15/11-
 כוחה של קבוצה | מה היכולות שלנו? דינמיקה קבוצתית 22/11-
 הצגת רעיונות לנושא הפרויקט פרויקט 29/11-

-6/12 

 שלב שני
 שלב ההיפרדות |

  ההיבדלות –
 הבנת השונות בין חברי
 הקבוצה- איך מנהלים
 קונפליקטים בין חברי

 הקבוצה.
 גיבוש זהות ביסוס כוח

 ושליטה בקבוצה

 לחץ חברתי  | זמן עבודה תכנון קדימה |פרויקט

 לקראת בחירת מגמות בביה"ס תכנון קדימה 13/12-
  לבחירת המדריךה | זמן פרויקט 20/12-
 סגירת נושא וחגיגת יעד ראשון בדרך לפרויקט פרויקט 27/12-

 חלוקה לצוותי עבודה | זמן עבודה פרויקט 3/1-
 הצבת מטרות ויעדים לפרויקט | זמן עבודה פרויקט 10/1-
  זמן עבודה | לבחירת המדריךה | זמן עבודה 17/1-
 למה אנחנו מפחדים להתחייב? הפחד מכישלון תכנון קדימה 24/1-
 זמן עבודה| לבחירת המדריךה | זמן עבודה 31/1-

 ניסוי וטעייה | בניית פיילוט פרויקט 7/2-

 התקשורת בינינו | ODT דינמיקה קבוצתית 14/2-

 פיילוט קבוצתי פרויקט 21/2-
 הפקת לקחים | עיבוד הפיילוט פרויקט 28/2-

 אני והקבוצה | תפקידים בקבוצה ותפקידים בפרויקט דינמיקה קבוצתית 7/3-

 הכנה למחנה פסח תכנון 14/3-
 קדימה

 חשיבה קדימה | הכנה לפסח
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 שלב שלישי
 השלב האינטימי –

 קרבה, הדדיות, שת"פ
 הזדהות ואמפתיה בין
 חברי הקבוצה. חיבור

 עמוק בין החניכים
 בקבוצה

 מחנה פסח | מתכננים קדימה תכנון קדימה
 אתגר קבוצתי | אבודים בחלל תכנון קדימה- עיבוד מחנה 4/4-

 דמות המחנך | האם אני מודל לחיקוי? פרויקט 11/4-
 זמן עבודה | הוצאה לפועל פרויקט | לבחירת המדריךה 18/4-
  ה פ ר ו י ק ט פרויקט 25/4-

 עיבוד חוויה וסיכום תהליך | חגיגת הצלחות! עיבוד הפרויקט | פעילות שיא 2/5-
 זיהוי חוזקות וחולשות- מה למדתי על עצמי? עיבוד הפרויקט 9/5-

 עיבוד חוויה קבוצתית | החוזקות והחולשות שלנו עיבוד הפרויקט 23/5-
 איך מקבלים החלטות? תכנון קדימה תכנון קדימה 30/5-

  לבחירת המדריךה 6/6-

-13/6 
 חלומות | "כל אחד רוצה להיות… " מה אפשר תכנון קדימה

 ללמוד משני המסלולים

 החלטה סופית | הדרכה או ניהול פרויקטים? שיחות אישיות 
 שלב רביעי 20/6-

 תהליכי פרידה וסיום –
 איך אורזים את החוויה

 הקבוצתית? איך מסכמים
 את התהליך שעברנו
 ביחד, איך נפרדים

 מהמדריךה

 השקת תוצרים | איך מספרים סיפור הצלחה? סיכום פרויקט
  דפוסי פרידה סיכום שנה 27/6-

 איך מסכמים שנה ביחד? סיכום שנה 4/7-
 קורס מד"צים | ניהול פרויקטים סמינר קיץ 11/7-

-18/7 

 פרידה מהמדריכיםות וסיכום שנה פעולה אחרונה


