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ניהול זמןשם הפעולה הקודמת
בניית תוכנית עבודה- שלב ב'שם הפעולה הבאה

מטרות
החניכיםות יבינו את החשיבות בתכנון הפרויקט לפני ביצועו.1
החניכיםות יציבו מטרות ויעדים לפרויקט.2
על מנת לקבל תחושתהחניכיםות יקבלו כלים לעבודה על פרויקט כקבוצה ובצוות.3

עצמאות לביצוע פרויקט

מהלך
הגדולותמהאבנים(אחתלישחשובלמשהוהשבועזמןלתתהצלחתיהאםדק')-10(נשמע?מה.1

שלי)?

דק')-20(עבודהלתוכניתמודל-דגםבניית.2
כל צוות מקבל עזרים לבנייתא. הקבוצה מתחלקת לשלשות (אפשר להתחלק לפי צוותי העבודה).

אתלבנותהיאהמשימהטושים).חוט,דבק,מספרים,גפרורים,חבילתארטיק,מקלות30(בית
עבודהתוכניתלקבועחייבים.2החומריםבכללהשתמשחייבים.1החוקים-יצירתי.הכיהביתדגם

מסודרת לפי העבודה.
הוראותכתובותבודףמקבלצוותכלמסודרת:עבודהתוכניתלבנותדקות5מקבליםהצוותיםב.

חלוקתהכוללת-מסודרתעבודהתוכניתלכתובצריכיםהםמקבליםשהםהציוד+המשימה
(נספח א')הזמן למדריךה לאישורתפקידים, חלוקת משימות וחלוקת זמנים - ולהגיש אותה בתום

תוכניתלפיהביתאתלהכיןדק'15לחניכיםניתןהעבודה,התוכניתאתמאשר.תשהמדריךהברגע
העבודה שלהם.

אחריותישאחדלכלהזמנים,עלאחראיחניךעבודה:תוכניתבוניםשהחניכיםבזמןאליהןלבלשיםחשובותנקודות
ליציבותדואגמיהגג?בנייתעלאחראימיהבית?שלהשלדאתמקיםמיהבית?אתצובעמידק',15הכללאורך
צביעה,ויציבות,(הקמההביתבבנייתחלקלכלהוקדשזמןכמהב'?תוכניתישהאםהמשימה?אתמובילמיהבית?

וכו'יצירתיות), כמה זמן הוקדש לחשיבה יצירתית לבניית הבית?
המנצחיםותעלמכריז.ההמדריךה-תוצריםהצגת-הכלעוצרים-בדיוק!!!הדקות15בתוםג.

לפי
יצירתיות ואסתטיות-
הראשונותדק'5בשתכננומהלפיוזמןעבודהתכנון-
עבודת צוות טובה ויעילה-

)5-10(דיון.3
איך הייתה העבודה?-
האם הלכתםן לפי תוכנית העבודה שכתבתםן?-
מה היו היתרונות בתוכנית העבודה?-
איפה היו קשיים?-

דק')10(הפסקה.4



עללדלגיכולההמודלאתשמכירה(קבוצהSMARTשיטתלפידק')20(לפרויקטויעדיםמטרותהצבת.5
השלב)
מטרותמהםולגזורבהםלעמודשנוכלכךמדויקבאופןיעדיםכתיבתעלמדברSMARTמודל

דוגמאות לפרויקט הנבחר בקבוצה. תוךרלוונטיות. המדריךה יעביר מצגת ויבחד עם הקבוצה יתן
ת.יכתוב את מטרות הפרויקט שלכדי הסבר השיטה להצבת יעדים ומטרות, אחד.ת החניכיםות

(נספח ב'- מצגת דפים או הקרנה)הקבוצה.
תאריךהקבוצתי+לפרויקטמטרות3יציבוהקבוצהעםיחדהמדריכיםהמצגת,סיוםלאחר

לפרויקט!
כלפי נשים, ב. העברת פעולה בנושא(דוגמא- א. הכנת קיר גרפיטי: עידוד מודעות נגד אלימות

העירייה)לחניכי בית הנוער, ג. פרסום הקיר ברשתות החברתיות של

עם צוותי העבודה****לשלב זה של הפעולה כדאי להביא חברי צוות נוספים שישבו

דק')10(עבודהלצוותיעדים.6
. כל צוות יקבל"עבודה צוות"א. החניכיםות יתחלקו לצוותי העבודה שנקבעו מראש בפעולה

דוגמא-(הצוותמטרותאתהראשונותדק'10בלכתובעליהם.ג')(נספחעבודהודףעטים,פתקיות,
על הצוות לתת יעדים ברורים כדי להוציא לפועלאם המטרה של הפרויקט היא פרסום ברשת החברתית של העירייה,

צילוםפוסט חשוב ומעניין בנושא ושליחה לגרום הרלוונטי ג.כמו: א. יצירת קשר עם גורם רלוונטי בעירייה ב. כתיבת
הקיר וצילום הפעילויות הקשורות באירוע)

דק')10(סיכום.7
איך היה?-
הפרויקט?מרגישים שאתם יודעים מה אתם צריכים לעשות כדי לקדם את-
של משימות מול לו"זשבוע הבא אנחנו הולכים לעבוד על גאנט- נבנה תוכנית ממוקדת-

כדי שנוכל להפוך את הפרויקט משלב של תכנון לשלב של ביצוע.

דק')10(אישיתפינה.8

עזרים
מקלות ארטיק, חבילת גפרורים, מספרים, דבק, חוט, טושים-
נספח א'-
להדפיסמומלץSMARTשיטתהסברמצגת-ב'נספח-
נספח ג'- דף עבודה-

https://24c306c4-4b9e-49ea-bf88-12ff3f5b3f24.filesusr.com/ugd/a901f2_1914845fce974703bd4bb7dc26fccde9.pdf
https://docs.google.com/presentation/d/1TrlPHDf1qbdsGcRgcH8HhiwE_TljA9rO/edit#slide=id.p12


נספח א'

צוות יקר

החומרים ושנכתבה תוכנית עבודה מסודרת, שנעשה שימוש בכללבית הכי יצירתיעליכם לבנות דגם של
לביצוע.דקות15-אישור-עבודהתוכניתלבנייתדקות5לכםישהמשימהלצורך-לפעולה

אתם עומדים לקבל חומרי יצירה
ארטיקמקלות30-
חבילת גפרורים-
מספרים-
דבק-
חוט-
טושים-

מה זה אומר תוכנית עבודה מסודרת?
תכלולאשרמסודרתעבודהתוכניתלהכיןדקות5כעתלכםיש

חלוקת תפקידים.1
חלוקת משימות.2
חלוקת זמנים.3

לאישור.הדקות5בתוםלמדריךהלהגישישהתוכניתאת
מחדש עד לאישור יעשה בזמן העבודהאם המדריךה לא מאשר.ת את התוכנית - תיקון התוכנית והגשתה

לכן תשקיעו מחשבה ורצינות בזמן הזה!על הדגם.
אלברט איינשטייןיכול להגיע""רק מי שלוקח סיכון והולך רחוק, מגלה עד כמה רחוק הוא

נספח ג'

מהן מטרות הפרויקט?

1..

2..

3..

אם אלה מטרות הפרויקט, מה אפשר להסיק מתוכן למטרות הצוות?

מהן מטרות הצוות ?

4..

5..

6..


