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מטרות ורציונל לקורס ניהול פרויקטים

מטרות
על הובלה בקבוצת השווים וניהול צוות.הכשרת חניכים לניהול פרויקט מראשיתו ועד סופו תוך דגש.1
חיזוק אחריות ועידוד הובלה ומנהיגות של חניכי קדימה..2
עידוד לאקטיביזם ואמפתיה כלפי החברה- אישי וקבוצתי..3

רציונל
פרויקטלהריםידרשוקדימהחניכיבהי'-יא',כיתותשלהשנתיתלתוכניתהכנהמהווהפרויקטיםניהולקורס

כליםתתןזוהכשרההחינוך).ומערכתשוויוןלדוגמא-(נושאיםלליבםשקרובחברתיבנושאמשותף
משאבים,גיוסלוגיסטיקה,תוכן,צוות(מוביל),מתכללצוות-השוניםהצוותיםאתלנהלרוציםאשרלחניכים

שיווק ועיצוב.
תופסיםכןאבלילדיםלהדרכתמתחבריםאינםאשרחניכיםשלומנהיגותיזמותלעודדנועדזהקורס

עצמם כאנשים אחראיים שיכולים להוביל.
פרויקטבהרמתכליםמנהיגות,סוגימשימה,צוותוהנעתבקבוצהבתוךהובלהבקורס-המרכזייםהתכנים

הקבוצהחברימולבהובלההתנסותהפרויקט,וחזוןמטרותעלושמירההתעסוקה),מעולםמקצועאיש(ע"י
בפרויקטיםלבטאיוכלואותותפקידצוות,כמובילייוכרזוהחניכיםבומכובדבטקסנסייםהקורסאתומשוב.

בבית הנוער וכחלק ממחויבות אישית של בתי הספר.
דגשים:

רואים את עצמם כמנהיגיםנתינת מענה לחניכים שלא רואים את עצמם בהדרכה אבל כן-
החזקת חזון של פרויקטהחניכיםות יחשפו לתכנים בנושא: הובלת קבוצת השווים,-
וארגון וחלוקת תפקידיםכלים ומיומנויות לניהול פרויקט תוך עבודת צוות, סדר-



לו"ז קורס ניהול פרויקטים
21/7רביעייום20/7שלישייום19/7שנייום

פעילותשעהפעילותשעהפעילותשעה

07:30
הגעה לבית הנוער+ קבלת

בוקר טוב07:30בוקר טוב07:30סנדוויצ'ים

08:00יציאה- איסוף בתי נוער נוספים08:00
ארוחת בוקר- הכנת סנדוויצ'ים

ארוחת בוקר+ ניקיונות08:00לבוהוריים או לקחת פירות

09:00פעילות בוקר09:00הגעת למסלול10:30
התנסות- הובלה בקבוצת

השווים

09:30תדריך בטיחות+ חלוקה לאחוות11:00
מה מצפה לי שנה הבאה?

הפסקה11:45חלוקת תפקידים לפי תחום עיניין

11:30
תחילת מסלול- תל חדיד למצפה

משוב (צוותים + אישי)12:00נסיעה לחברת הייטק10:30מודיעין

12:00
היכרות ותיאום ציפיות+ ארוחת

11:30צהריים
סיור- היכרות עם חברת ההיטק,

13:00למידה על חשיבות עבודת הצוות
ארוחת צהריים + הזדכות על

חדרים

בריכת בן שמן14:00הפסקה12:30המשך מסלול13:15

טקס סיום קורסים16:00התפצלות למחלקות לפי תחומי עיניין12:45מיהו מנהיג? סוגי מנהיגות14:00

סיכום קורסים16:30נסיעה לכפר הנוער בן שמן13:30המשך מסלול+ סיום15:00

15:45
מעבר מחניך לחלק מצוות מוביל

סיום17:30ארוחת צהריים14:30בבית הנוער

16:30
איסוף אוטובוסים לכפר הנוער בן

החזקת חזון ותכנון קדימה15:30שמן ותדריך באוטובוס

הפסקה16:45התכנסות לערב פרידה- בופה17:15

17:00ערב פרידה מיב'18:30

אתגרים בצוות+ הנעת צוות
(תיאוריה+ סימולציות):

הובלת קבוצת השווים

19:30

סיום ערב
ז'-ח' נוסעים לבית הנוער

ארוחת ערב18:30תדריך לט'-יב' לפני המסיבה.

סיכום יום19:30מסיבה20:30

ערב שכבה - תחרות בין הקורסים20:30סיום22:30

סיום לו"ז+ התארגנות22:00לילה טוב23:30

לילה טוב23:30



מסלול יום ראשון- תל חדיד למצפה מודיעין

סיפור דרך למסלול :
האש , שם מחלקים את החניכים.ות לאחוות בהם החניכים.ות-מתחילים.ות  את המסלול באזור פתוח שקראנו לו אזור מפקד

אששהוא עם סימון שבילים כחול. כמאתיים מטר לאחר המפקדעוברים את הקורס כולו.  מתחילים.ות  את המסלול על הכביש
ולשים לבשביל ישראל( יש להזהר בעלייה מהחלקה והדרדרות אבניםפונים.ות ימינה לעליה לתל חדיד  עם סימון שבילים של

הראשונה בה מעבירים.ות את הפעילות הראשונה.שהחניכים לא עוקפים או רצים) בתל חדיד ישנה את העצירה
האיןשיורד מצמוד לחניית המכונית הצמודה לתל חדיד (שביל-לאחר פעילות ההכרות יורדים.ות ממצפה תל חדיד דרך כביש

השביל הכחולסימון שבילים כחול ).  ממש מאתיים מטר לאחר החזרה אלכניסה ). לאחר הירידה ממשיכים.ות  ימינה על הכביש (
ישנה פנייה שמאלה עם סימון שבילים של שביל ישראל.

עד מצפה מודיעין. לשביל פניות רבות שאפשר להתבלבל בהם-מכאן לאורך כל השביל נלך עם סימון שבילים של שביל ישראל
יחדיו ולא ליצור רווחים בתוך הקבוצה מחשש שיהיו חניכים.ותוחשוב לשים לב לסימונים של שביל ישראל, ללכת כל הקבוצה

שיפנו בפנייה לא נכונה.
הפעילות השנייה במסלול.-לקראת סוף המסלול ישנו אזור עם הרבה עצים וצל שם תעבור

עלכביש עם מכוניות רבות (יש להזהר במעבר ולהפקיד שכולם-לאחר הפעילות השנייה עלינו לעבור במנהרה שעוברת ליד
ומשם נגיעל מצפה מודיעים בו אפשר לעשות הפסקה נחמדההמדרכה. ) לאחר המערה יש עוד הליכה נוספת של חצי קילומטר

ולהעביר את הפעילות השלישית .



תדריך בטיחות בשטח

בתחילת המסלול:

באחוות.מעכשיו אנו עוברים את הקורס כולו כולל את יום הטיול-
על כולם להישאר עם האחוות שלהם
להקשיב למדריך של האחווה שלהם

לכבד את חברי האחווה.
במסלול אין להיות עם טלפונים לא במהלך הדרך או בפעיליות-
את תחילת המסלול אנו עושים על סימון שבילים כחול-

סימון השבילים הוא גם כביש וישנן מכוניות שעוברות בו.
יש ללכת על הכביש בזהירות
לשים לב למכוניות שעוברות

יש ללכת תמיד בצד ימין
בשביל כולו מתחלתו ועד סופו פיצולים רבים-

שימו לב שאתם נשארים צמודים לקבוצה
לא פותחים פערים ותמיד רואים את מי שלפנינו

שלנו ולסובבים אותנוגם כאשר מדברים במהלך המסלול חשוב להיות עריינים לסביבה
במידה ומישהו נאבד עליו לעצור ישר במקום-

ימשיךהשניוהמדריךמדריךעםכןגםבמקוםלהשארעליהאבדשמישהורואההקבוצהכאשר
לחפש את החניך.ה האבוד.ה.

טלפוני במידת האפשרעל החניך שנאבד לחכות שיגיעו אליו ולנסות ליצור קשר
בעלייה לתל חדיד-

אותה בזהיותישנה עלייה ובה סכנה להדרדרות אבנים או החלקה נא לעלות
לא לעקוף בעלייה

לא לרוץ בעלייה
ולא לגעת בהםבמהלך העלייה מצד שמאל יהיו גדרות תיל יש להתרחק מהם

בנוסף בתל חדיד קקטוסים רבים יש להזהר מהם
ולהשמרבמהלך המסלול ישנן חיות ועימם רועים נא לשמור מרחק מהם-
המסלול שמשי חובה לחבוש כובע לאורך כל המסלול והפעילויות-
התייבשות ביום זהלשתות מים במהלך כל המסלול גם אם לא צמאים ישנה סכנת-
בסוף המסלול ישנה מנהרה שעלינו לעבור-

ברור לכולם שהולכים אך ורק על המדרכה,
הולכים בזהירות

לא רצים ולא משתוללים



(שעה ורבע)היכרות

מטרות
היכרות בין חברי הקבוצה.1
יצירת קבוצה מאפשרת מרחב בטוח ומקום ללמידה.2
הבנת ציפיות החניכים.ות מהקורס.3

מהלך
דק)10(מהסמינרחשש/ציפיהנוער+ביתשמות+סבב.1

שאלותלכתוביתבקשוהחניכיםותפתקים.3מקבל.תחניךהכלדק')15(פתקים(טריטוריית.2
עם הפתקים נשחק טריטוריה. (טריטוריה:היכרות פשוטות שהיו רוצים לדעת על חברי הקבוצה. יחד

שיקחו משלו. אי אפשר לקחתכל חניךה מטרתו.ה לאסוף כמה שיותר פתקים מאחרים ולמנוע
יענו על השאלות שקיבלו ותהיה להםפתקים כשמישהו ליד הפתקים שלו). לאחר מכן, החניכיםות

את ההזדמנות להעביר את השאלה הלאה למישהו.י אחר.ת.

המשתתפים,ממספרבאחדקטןהכיסאותמספרכיסאות.במעגליושביםדק')10(נושבתהרוח.3
צריך להכריז בקול את המשפטכך שבכל רגע נתון יש משתתף אחד שעומד. המשתתף שעומד

עם אפיון שמתאים לו בעצמו. למשל אם"הרוח נושבת לכיוונו של כל מי ש..." ולהשלים את המשפט
של כל מי ששמו מתחיל באות ע'". בתוםשם הדובר הוא ערן, הוא יכול לומר - "הרוח נושבת לכיוונו

עידו, עומר…) צריכים לקוםדבריו, כל חברי המעגל, אשר המשפט מתאר גם אותם (עינת,
הדובר הבא.ולהחליף ביניהם מקום, בזריזות, שכן האחרון שנשאר הוא

שותק.הואשלו.התאומההנפשאתשמחפשיםאחדאדםבוחריםדק)10(תאומהנפש.4
מה עדיף – תה או קפה. כולםבכל סבב שואלים את המשתתפים שאלה אחת של בחירה. למשל:

מי שהעדיף כמוהו – נשאר במשחק.עונים בהצבעה. לאחר מכן שואלים את האדם מה הוא מעדיף.
התאומה!וחוזר שוב – שואלים העדפות עד שנותר אדם אחד – הוא הנפש

שאלות לנפש תאומה:
טאליסמן/מונופול,המבורגר/פיצה, כלב/חתול, בוקר/לילה, אינסטגרם/פייסבוק,

חורף/קיץ, עומר אדם/שלמה ארצי,מתמטיקה/אנגלית, אופניים/סקייטבורד, אייפון/אנדרויד,
במבה/ביסלי.סרט/סדרה, אדידס/נייק, רונלדו/מסי, ים/בריכה, כדורגל/כדורסל,

פעםבכללהסתובב,יצטרכווהחניכיםברקעשירנשיםדק')25(ציפיותתיאוםמולקולות-.5
פיעלבקבוצותלהתארגןיצטרכווהחניכים)2-4בין(מספריםמספרנצעקהמוזיקה,אתשנעצור

שאלה לענות עליה יחד או כיחידים.אותו המספר. בכל פעם שהחניכים יכנסו לקבוצות, ניתן להם
שאלות:

איזה רגש עלה בך לקראת היציאה לקורסים?-
איזה חשש יש לך בנוגע לקורסים?-
ממה את.ה הכי מתרגש.ת?-



מה הפעילות שאת.ה הכי מחכה לה?-
את.ה אוהב.ת לצאת ממסגרת בית הנוער?-
מה הדבר המשותף לכל חברי הקבוצה?-
במה בתי הנוער שלכם דומים?-
במה בתי הנוער שלכם שונים?-

אתת.יציגהקורס,עלקצתת.יסבירהמדריךהדק)5ציפיות(תיאוםהקורס+עלוהסברדיון.6
והנהלים. (כל חניך מגיע מבית נוער אחר,הלו"ז, הציפיות מהחניכים ות.יישר קו בנוגע לכל החוקים

ואי נעימויות ניישר קו על התנהגותעם התנהלות וחוקים מעט שונים. על מנת למנוע חיכוכים
בקורס וציפיות מהחניכים כחלק מהשכבה הבוגרת של קדימה)

דגשים וציפיות בנושא ההתנהגות:
תרגישו בנוח לפנות אלינו עם כל דבר, אנחנו פה בשבילכם.-
הדרישות והחוקים החלים בבית הנוער, חלים גם פה!-
לכבד ולמלא אחר הוראותיו. הואהמדריך שלך בקורס, כמו המדריך שלך בבית הנוער. יש להקשיב,-

יכול להגיב ולדרוש ממך באותה מידה.
אנחנו המדריכים הישירים שלכםאין לפנות למדריכים האישיים שלכם בבקשות, רק מאיתנו.-

בדיוק כמו שאנחנו לא זמינים לחניכיםבמחנה הזה. המדריכים שלכם עסוקים בהדרכה ולא זמינים
שלנו שלא נמצאים כאן.

אלימות מילולית ופיזית הם קו אדום!-
לכבד כל חניך, מדריך, איש צוות או מנהל.-
לכבד את הציוד, האוכל והמקום שאנו מתארחים בו.-
לקחת חלק בכל הפעילויות ולשתף פעולה באופן מלא.-
לעמוד בו. זה חלק מהיותכם קבוצהלעמוד בלו"ז ולא לאחר. הלו"ז הוא אינטנסיבי ואתם נדרשים-

בוגרת. רמת האחריות שלכם עולה וכך גם הציפיות.
שימו לב שאף אחד לא יצא ואתםרק אחד.ת ראשי לצאת לשירותים בזמן משבצת. אין צורך לבקש,-

(בשטח הנהלים שונים- רק בהפסקות)רשאים לצאת.
בתום שלושת הימים גם תהפכובמעגל הזה אנחנו מקבלים את כולםן. זו קבוצת הלמידה שלנו.-

להתעניין, לשאול שאלות, לפרגןלהיות חבריםות טוביםות. אנו מבקשיםות לכבד אחד את השניה,
ביותר. בעיקר אנו מבקשיםולעזור אחד לשניה לאורך כל הקורס. הקבוצה הזאת היא החשובה

שתהנו(:להתמסר- גם אם עכשיו קצת קשה, תתמסרו לקורס, אנחנו בטוחים

עזרים
פתקים-
עטים-
רמקול/ פלאפון-



(שעה)מי הוא/היא מנהיג.ה?

סוגי מנהיגות

מטרות
החניכים.ות ילמדו על תכוניותיו של מנהיג.ה.1
החניכים.ות יכירו סוגי מנהגיות שונים.2
החניכים.ות  יראו שלכל אחד.ת יש את היכולת  להנהיג ולסחוף.3

מהלך
לכלכאשרמכשולים,מסלוללעשותבזוגותמשימהיקבלוהחניכים.ותדק')20(מנהיגותמשימת.1

מכוסות) והם.ן צריכים.ות לעבור אתזוג יש אחד.ת שמוביל.ה את חברו/חברתו (המובל.ת בעיניים
וב"הנהגה".המסלול ולאחר מכן התפקידים יתחלפו כך שכולם יתנסו בהובלה

עיבוד
הצלחתם במשימה?-
איך היה לכם?-
היה שיתוף פעולה?-
איך הרגיש להיות מוביל.ה?-
איך הרגיש להיות מובל.ת?-

שישתכונהרשומהמהםאחדכלשעלפתקים12הרצפהעלנפזרדק')15(עדיפויותסדר.2
של מנהיגים.ות על פי סדרהחניכים.ות יצטרכו לסדר את התכונות(נספח א').למנהיגים.ות

הכי פחות חשובה לדעתם.ן).החשיבות שלהן לדעתם.ן (מהתכונה החשובה ביותר ועד התכונה
נשאל
מכמה חניכיםות לשתף)(אפשר להסביר ולבקשמדוע שמתם כל תכונה במקום הספציפי?-

דק')25(המנהיג?הואמי.3
מנהיג.העלמידעתקבלקבוצהכלכאשרדק')10(קבוצותלשתיהחניכים.ותאתנחלקא.

שני המנהיגים יהיו: היטלר ואופרה, אך לא תדע מיהו/מיהי המנהיג.ה שקיבלה.(נספח ב')מסוים.ת
וכו. לאחר שכל קבוצה תקרא בינהוינפרי. הקטעים יעסקו בתכונות אופי, הישגים, דרך להצלחה

דיון קבוצתי (שאלות מופיעות עםלבין עצמה את הקטע על המנהיג.ה שקיבלה, היא תנהל עליו.ה
הקטעים הנספחים).

מהאופי,תכונותהישגים,שקיבלה-המנהיג.האתתציגקבוצהוכלדק')5(למליאהב.נחזור
וכו. הקבוצה תחליט יחד מיהו/מיהישחשבה עליו.ה, מסקנות שהגיעה הקבוצה לגבי המנהיג.ה בדיון

היה המנהיג שקיבלה כל קבוצה.המנהיג המוצלח בעיניהם, ולאחר מכן נגלה להם מי בעצם
דק')10(דיוןג.

מה לדעתכם הופך מנהיג למנהיג שלילי-
איך מנהיגים.ות שליליים.ות נבחרים.ות?-
איך מנהיגים.ות משנים.ות דעת קבל?-
האם מנהיגות שלילית נחשבת כמנהיגות בעיניכם?-



מה הופך מנהיג.ה שלילי.ת לכל כך משמעותי.ת בהיסטוריה?-
שלילי.ת יכול.ה לסחוף אחריו.ה כלאיך למרות קידום רעיונות ותאוריות בעייתיות, מנהיג.ה-

כך הרבה א.נשים?

סיכום.4
שבכל אחד.ת מאיתנו ישנו.האחרי שדיברנו על מנהיגות ומה התכונות הדרושות לכך, נבין
אחריה הרבה אנשים, ולעיתים הנהגהמנהיג.ה. לעיתים הנהגה יכולה להיות הנהגה חיובית ולסחוף

ולעיתים הנהגהאנשים בצורה לא טובה.יכולה לבוא ממקום שלילי כמו שראינו ולהשפיע על הרבה
פעוט בלי ששמנו לב לכך אפילו.היא גם הנהגה שקטה ויומיומית כשהשפענו על אדם אחר בדבר
כל שהיא מתחילה בדבריםלא צריך להסתכל על הנהגה רק כדבר עוצמתי וענק, אלא קודם

שלו.ה בבת אחת, הוא/היאהקטנים והפשוטים. הרי כל מנהיג.ה ענק.ית לא הגיע.ה למקום
כמה צורות וביטויים. יש המון דרכיםהתחיל.ה מהדברים הקטנים. והכי חשוב לזכור שלהנהגה יש

קול פנימי , חלומות , ושאיפות – תכוונולהנהיג ולווא דווקא רק דרך אחת. לכל אחד.ת מאתנו יש
העולם עם יכולות ההנגנה שלכם.ן ולאלשם , תאמינו בעצמם.ן כי אתם.ן מסוגלים.ות לשנות את

משנה באיזה תחום.

עזרים
כיסויי עיניים-
פתקים-
כלי כתיבה-
חבלים- מתודה ראשונה-
קונוסים מתודה הראשונה-
נספח א'- תכונות מנהיגות-
המנהיגיםשמותבליהטקסטאתלגזוראופרה.VSהיטלרב'-נספח-



נספח א

גםישלאותנטיותאחריו.ולעקובממנומושפעיםלהיותיותרשקלאדםהואומהימן"אמיתי"אדםאותנטיות:.1
תפקיד עצום בהעברת תשוקה לעבודה ומתן כיוון דרך.

עצמיביטחוןעודףאיזון.שיהיהחשובפנים,כלעלעצמי.ביטחוןלהיותצריךמנהיגיםשללומרצורךאיןביטחון:.2
שבו העובדים מגיבים למנהל או למנהלת.עלול להתממש כיוהרה או כפזיזות, שישפיעו לרעה על האופן

וכדיפופולריותשאינןהחלטותלקבלכדיאומץצריךמזה,חוץאישית.דוגמהמתןתוךהנהגהכוללאומץאומץ:.3
להחזיק אנשים ברמה נאותה של מחויבות ואחראיות על מעשיהם.

דעתםאתשמשניםכאלהאוהססנייםאנשיםהחלטיות.לחוסרמקוםאיןבהנהגהאחר,דברמכליותרהחלטיות:.4
בקלות גורמים לעתים קרובות לכפופים להם לפקפק בצעדיהם.

ומתיעזרהלהעניקמתיהידיעהרגשותיהם.ואתאותםלהביןצריךהאדםאנשים,להנהיגמנתעלאמפתיה:.4
להטיל משמעת דורשת קודם כל שימוש באמפתיה.

לסמוךשאפשרכךועלרגשיתבגרותעלמעידרוחקורקשים.במצביםורוגעכוחלהראותצריךמנהיגרוח:קור.6
על האדם.

גישהלהפגיןהדרכיםאחתהיאשסביבכםלמיהקשבהכבוד.מייצרתשצניעותמביניםגדוליםמנהיגיםענווה:.7
ענווה.

היאהשראהשאיפותיהם.לשיאלהגיעהשראהבזולתםלעורריכוליםמנהיגיםמוטיבציה,ליצירתמעברהשראה:.8
כלי רב-עוצמה שהמנהיגים הטובים ביותר התמחו בשימוש בו.

לנקובהאםהיטבשנשקלוטיעוניםעמדותושלהסופיתהתוצאהטיפוסיבאופןהואשכנועכושרשכנוע:כושר.9
פעולה מסוימת או לא.

את עובדיהם בדברים מסוימים.לעתים, אם אין די בהשראה, מנהיגים צריכים פשוט לשכנע

לאנשיהםלספקובכךקשיםבזמניםגםאופטימיותלגלותמסוגליםמנהיגיםלאופטימיות.נמשכיםרובנוחיוביות:.10
את התקווה שלהם זקוקים כדי לצלוח אתגרים.

יודעיםיעיליםמנהליםלשגות.ויכוליםבני-אנושעדייןהםביותרהטוביםהמנהיגיםהמזל,לרועמעידות:.11
מקרוב כיצד הם עושים זאת.להתמודד בקלילות עם המעידות שלהם בזמן שעובדיהם בוחנים

אחרים)ידיעלשמובלתהפעילותקידוםאלאארגוניבמדרגה(לא"קידומם"אומנותהיאאי-אנוכיותאין-אני:.12
מלידה באי-אנוכיות בפועלם לטובת הכלל על פניללא  קשר למעמדם או לדרגתם בארגון. מנהיגים גדולים מוכשרים

ענייניהם האישיים.



נספח ב:
מיהו המנהיג- היטלר * לגזור את השם שלו*

.
לווגרםעליושהשפיעדברחייואתוהצילטובעכמעטאותוראהשכומרלאחר4בגילמטביעהניצלהוא

להיות אדריכל והוא היה צייר מוכשר, הוא כתב ספריםלרצות להיות כומר, דבר שלא קרה. בצעירותו היה לו חלום
קבוצה של מיליוני חיילים ואזרחים. הוא כבש הרבה מאודסוציולוגיים המתיימרים להיות מדעיים. הצליח לסחוף אחריו

חיים.חוק כנגד התעללות בבעלי חיים וגם נגד ניסויים בבעלימדינות וגרם לרצח של מיליוני אנשים. היה צמחוני וקבע
שבהם הוא כבש. הוא היה מעשן כבד בעברו, וכשעלההוא רצה להוציא את האידיאולוגיה של הצמחונות במקומות

אתשל כסף הוא עשה קמפיין נגד סיגריות ואף ניסה לעצורלשלטון הוא היה נגד עישון, הוא האמין שסיגריות זה בזבוז
אך השמועות מספרות שהיה לו פחד טבעי מרופא שיניים.הפעולה בציבור. לא היה לו בעיה להכאיב לרבים ולחסלם

בשל הפחד שימצאו ויהרגו אותו.על אף מעשיו הוא היה מועמד לפרס נובל לשלום. הוא התאבד
שאלות לדיון :

האם הוא/היא נחשב.ת כמנהיג.ה?-
אילו תכונות מהמתודה השנייה מאפיינות אותו.ה?-
מה חסר לו.ה כמנהיג.ה?-
בהיסטוריה?האם אתם חושבים שהוא/היא השפיע.ה ונחשב.ת כמשמעותי.ת-

.
מי היא מנהיגה *אופרה וינפרי *לגזור את השם שלה

.

לילדותהלדבריההובילההזוהמיניתההתעללותרחוק.משפחהקרובע"ימיניתנוצלההיא,14ל-9הגילאיםבין
זמןלאחרשנפטרבןלעולםוהביאה14בגיללהיריוןכניסה,היאמהןאחת–בחייהשגויותלבחירותוהובילוהפרועה

בעולם ומתחזקת דמות רצינית ומשפיעה, אך בשנותקצר אחרי הלידה. היא אמנם היום מבין הנשים הכי חזקות
זוג משקפיים אופנתיות היא ביימה שוד בביתה, שכללנעוריה הייתה קשה ומרדנית. בכדי לגרום לאמה לקנות לה

הראשונה בתקשורת, היא הייתה נחושה להצלחההפיכת שולחנות ושבירת משקפי הראיה שלה. עבור עבודתה
בתולדותביותרהנצפיתאירוחתוכניתלההייתהבטלוויזיה.חדשותככתבתבשבוע,דולר225שלבסכוםוהשתכרה
דולר,מיליארד3בכ-נמדדהונהכיוםיכולת.מיעוטילמעןפעולותיהאתהציגההיאשבמהלכההאמריקניתהטלוויזיה

יחד עם זאת היא נחשבת לאחת הנדבניותמה שהופך אותה לאשה העשירה והמצליחה ביותר בעולם הבידור.
יכולת.למעוטיולימודיםמלגותמחקרים,לטובתדולרמיליון400למעלתרמההיאהתקשורת,בעולםהגדולות

אירוחתוכניתהייתהשלההאירוחתוכניתבחודש).ש"ח100,000מרוויחהבישראלחדשותמגישת(כהשוואה-
הנצפית ביותר בתולדות הטלוויזיה האמריקנית. לתוכניתמצליחה בהנחייתה והפקתה. זוהי תוכנית האירוחאמריקנית

חלק מהנושאים אשר נידונו בעבר בהרחבה בתוכניתישנה השפעה רבה על צופיה ובמיוחד על הקהל הנשי כאשר
האמריקאית. בעוד שהעונות הראשונות של התוכניתחדרו בעקבות כך לתודעה הציבור האמריקאי ולתרבות הפופ

כי התוכנית תתמקד בנושאים חיוביים יותר בהם, סקירותעסקו לרוב בסוגיות חברתיות סנסציוניות, בהמשך הוחלט
שוניםפילנתרופיםבשיפור עצמי וראיונות עם, פינות העוסקותסלבריטאיםשל ספרים חדשים, ראיונות עם

שאלות לדיון :
האם הוא/היא נחשב.ת כמנהיג.ה?-
אילו תכונות מהמתודה השנייה מאפיינות אותו.ה?-
מה חסר לו.ה כמנהיג.ה?-
בהיסטוריה?האם אתם חושבים שהוא/היא השפיע.ה ונחשב.ת כמשמעותי.ת-

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%9C%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%98%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%A0%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%A4


וכן,1945–1933בשניםהנאציתגרמניהשלפיהררוהקנצלרההיה)1945באפריל30–1889באפריל20(היטלראדולף

.ברליןבשלובונקרבהתאבדותולועד1921משנתהנאציתהמפלגהמנהיג

שואהביהודיםהשיטתית והמאורגנת של למעלה משישה מיליון, והיה אחראי להשמדתםמלחמת העולם השנייההיטלר חולל את
פשעיולפשעים נגד האנושות, לאירופה, לחורבן מדינות רבות בנוספיםהשמדת מיליוני אנשים, וכן להפתרון הסופיעל פי תוכנית

הראשי,, שהיה מנסחהנאציזםהקיצוניים צרף ביחד באידאולוגיה של הלאומנייםוהאנטישמיים, הגזעניים. את רעיונותיו המלחמה
".מיין קאמפףהמשתקפת בין היתר בספרו "

הראשונההעולםמלחמתבעת.1913ב-לגרמניהועבר,האוסטרו-הונגריתהאימפריהשלדוברי-הגרמניתבחבליםנולדהיטלר
של. ככזה הזדמן לאספהמרקסיסטיותבמעקב אחר התארגנויותסוכן סמויכחייל, ועם סיומה עבר לשרת כצבא הגרמנישירת ב

שמונההתקדם בה עדרטורימצאו חן בעיניו. באמצעות כישרונו ה", התאגדות זעירה שרעיונותיהמפלגת הפועלים הגרמנית"
נאסר,ניסיון הפיכה צבאית כושל נגד ממשלת בוואריההנהיגליושב-ראש, בעת ששמה כבר שונה ל"מפלגה הנאצית". היטלר

הכפפתהקאמפף". לאחר שחרורו שיקם את המפלגה, תוךושהה בכלא במשך שמונה חודשים, אותם ניצל לכתיבת "מיין
, צברהרפובליקה הגרמניתשפגע קשות בהכלכלי העולמיהמשבר. על רקעלשליטתו המוחלטת בתור "הפיהרר", או המנהיג

עלוהנאצים,פרלמנטלבבחירותהקולותמןכשלישקיבלהשהמפלגהלאחר,1933בינואררחבה.ותמיכהכחהנאציתהמפלגה
הינדנבורגנשיא גרמניה, ולאחר מותהגרמנית המפוררתחיסל בהדרגה את הדמוקרטיהוהיטלר מונה לקאנצלר. הואלשלטון

דבר.לכללדיקטטורהפך,1935ב-

את המדינה לקראת מלחמה כוללת, מתוך שאיפה לבטל את ההפסדיםכשליט גרמניה הנהיג היטלר שלטון רודני וסמכותני, והכין
. בין היתר הואקומוניזםברייך אחד מאוחד ולמגר את ההטריטוריאליים של מלחמת העולם הראשונה, להגשים את הפאן-גרמניות

העולםמלחמתאתופתח,לפוליןפלש1939ב-.מינכןהסכםלאחרצ'כוסלובקיהעלבשלביםהשתלט,אוסטריהאתסיפח
ביוזמתו ובהשראתו של היטלר, מתוך כוונה לשעבד אובמיליוני יהודים ולא-יהודים,רצח עםהשנייה. במהלך המלחמה נערך

של הנאציזם.להשמיד את "הגזעים הנחותים", בהתאם לעקרונות הגזעניים

כל, שלל היטלרהחלו לגבור עליה ופלשו לשטחהבעלות הבריתכש.כבשה גרמניה הנאצית את מרבית יבשת אירופהבשיא כוחה,
את העםאו חורבן גמור. בימיה האחרונים של המלחמה הוא האשיםוהורה על מלחמה טוטלית בשאיפה לניצחוןכניעהאפשרות ל

אווה בראוןהתאבדו היטלר ובת זוגוהקרב על ברליןסיום. לקראתהחרבת ארצו עד היסודהגרמני בתבוסה, והורה על
בפיהררבונקר.
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) בהיטלר ובהנהגת הרייךמשפטי נירנברגרואים (גם בעקבותאחראי למותם של עשרות מיליוני בני אדם. רבים ברחבי העולם

בפרט.עת החדשהביותר בהיסטוריה האנושית בכלל ובמהקשיםפשעים נגד האנושותופשעי מלחמהכאחראים לביצוע
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ביותרהעשירהאפרו-אמריקאיתכמדורגתוינפרי.2011עד1986מספטמבר"וינפריאופרהשלהמופע"הארציתהאירוחתוכנית
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]1[.אמריקאידולרמיליארד3בכ-הונהאת2017ב-העריך,פורבסמגזיןברציפות.
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]3[]2[".דקות60"אמריקניתההטלוויזיהתוכניתשלהתחקיריםבצוותמיוחדתככתבתמשמשתהיא2017מספטמברהחל
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מטרות
לדמות המוביל.ה.החניכות.ים יבחנו את המשותף והשונה בין דמות החניךה.1
שיהיה בדמות המוביל.ההחניכות.ים יגבשו עמדה לגבי אילו תכונות ומאפיינים "ראוי".2

מהלך
החניכיםותשארואתמסוימתבנקודהשי.תעמודחניךהבוחריםדק')15(מלוחדג.1

מלוח!דג–1,2,3ולהגיד:עיניו.הלעצוםלחניךהאמוראחריו.מטר20כ-בשורהלהעמיד
לעבר החניך העומד,ואז להסתובב. בזמן שהחניךה צועק, שאר החניכיםות מתקדמים

הם צריכים לחזור להתחלה, מיוכאשר הוא מסתובב עליהם להיעצר ולא לזוז. אם הם זזים
כאשר הוא אומר את המילהשמגיע ראשון ל"דג" אומר: סיפור! ואז על ה"דג" לספר סיפור.
"דג מלוח" על כל שאר החניכים לברוח ומי שנתפס הוא הדג.

***אם יש איחור בלו"ז- לא לשחק דג מלוח***

מהפעולההמנהיגבתכונותמשתמשיםדקות)15(מנהיגלחניךצרכןחניךביןפערים.2
חשיבות: כריזמה, סבלנות,הקודמת. אפשר להוסיף תכונות נוספות שהמדריך רואה בהן
גבולות, קשיחות, נחישות,סובלנות, יכולת ורבלית, חוש הומור, חזון, אכפתיות, רגישות,

יצירתיות, חריצות, דוגמא אישית, עקשנות, חברותיות.
עללהתמקםועליהםתכונהלחניכיםאומרים.10עד1מהרצפהעל"סרגל"מסמנים

(המטרה היא לראות אתהסרגל לפי תכונות האופי של החניךה הממוצע.ת בבית הנוער.
8האתשעוברותתכונותיהיואםהנוער).בתיביןוהפערמנהיגלחניךצרכןחניךביןהפער

למהושואליםעוצריםגם,3למגיעיםאםמתבטא.זהאיפהושואליםעוצריםב"סרגל".
המספרים לפי כל תכונהקיים כזה פער. כשהחניכים נעמדים, לוקחים ממוצע מסך כל

עמדהושמרית8עלעמדשמעוןאכפתיות:בתכונהלדוגמא:(הממוצע.החניךאתמרכיביםובסוף

)7אכפתיהואהממוצעהחניךסה"כ-6על

הדיוןלהפרייתשאלותדק').15(ולדיוןלמעגלחוזרים.3
מקריאים את תכונות החניךה עם הציון הממוצע

נראה לכם תואם למציאות דמות החניך שנוצרה כאן?-
חושבים שחניכים לא: למה יש כזה פער בין החניך למנהיג? אתםאם נוצר פער-

יכולים להנהיג?
מסוימים: אפשר לשאול חניכים שכן סימנו פער במקומותאם לא נוצר פער-
בדרך כלל? זה קשורמתי החניכים בבית הנוער כן מתנהגים כמנהיגים? מי הם-

בגיל שלהם? זה קשור במסגרת שלהם?
היום?אתם חושבים שחניכים יכולים להיות יותר מנהיגים ממה שהם-
איפה זה יכול להתבטא?-



יש תכונה לחניך שחשובה במיוחד ולא נכנסה כאן ויכולה לתרום לנו-
להשגת המודל המנהיג של חניך בבית הנוער?

הייתם רוצים שהחניךה שיצא מכאן ידריך אתכםן? למה?-
לפתח\האם הכלים האלו מולדים או האם הם נרכשים? איך אפשר-

לרכוש את התכונות האלו?

עזרים
טושים-
בריסטולים-
קופסא-
להכין את "קופסת התכונות של הצוות המוביל" .-
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(שעה)מה מצפה לי שנה הבאה?

חלוקת תפקידים לפי תחום עניין

מטרות
החניכיםות יבינו מה מצפה להם ומה מצופה מהם שנה הבאה.1
תחום מניהול מארבעת הצוותיםהחניכיםות יזהו בעצמם מה החוזקה שלהם ומתוך כך יבחרו.2

מוביל)(לוגיסטיקה וגיוס משאבים, תוכן, עיצוב ושיווק, צוות
הכנה לקראת הסיור הייטק.3

מהלך
אתלגלותהיאמטרתו.ההחוצה.שת.יצאחניכ.הלבחורישדק')5-10(אנדרלמוסיה.1

לשאר החניכות.ים ויהיוהחוקיות שהקבוצה המציאה ע"י שאילת שאלות. השאלות יופנו
האדם שיושב מימיני. החניך שיצאאישיות, והן.ם יענו ע"פ החוקיות. דוגמא: החוקיות היא

שמימינו וכן הלאה. כך ינסהשואל את אחד החניכים "יש לך סוודר?" והוא עונה על זה
(למשל לא ידע את שםהמתנדב לגלות את החוקיות. אם אחד החניכים טועה בתשובה

הקבוצה קמה ומחליפיםהסבתא של היושב מימינו), אומרים "אנדרלמוסיה" ואז כל
במקומות. ממשיכים כמובן עם אותה חוקיות.

אתלבצעיצטרכוהחניכיםניהול.סימולציותהחניכיםעםנעשהדק')10(וביצועצוותיםניהול.2
מנתעללהשתתףחייביםכולם,A4דפיבעזרתרקשנילצדאחדמצדגולהלהעבירהמשימה:

בפני שאר החניכים את הקשיים שאליהםלהצליח. נוציא חניך אחד שיהיה על תקן "המנהל" ונציג
ולארבים2פעולה,שיתוףוחוסרעייפותהמשימה,שלהכשלההמשימה:ביצועבעתלעשות

ביקורת על המנהל באופן תמידי,משתפים פעולה אחד עם השני, אחד שמחפש להשתלט ומעביר
אחד שמפחד מהגולה.

קבוצות.2-3להקבוצהאתמחלקיםדק')10-15(הנדרשיםהכישוריםמהבניהול-עבודהחיפוש.3
דרושים ולהוציא מתוכם את דרישותנותנים לחניכיםות משימה: לחפש בפלאפון (אחד!), מודעות

להםנשלחמכןלאחרלבד,לחפשלהםניתןבהתחלהלחפש.דק'5לחניכיםותניתןהתפקיד.
א')(נספחקישורים של אתרי דרושים. ניתן גם להדפיס מודעות מ

דיון
מה הדרישות שחוזרות על עצמן?-
בערך חצי חצי-הרכות? (מה יותר חשוב? התמקצעות בתחום או הכישורי חיים והמיומנויות-

לפעמים יותר חשובים הכישורים)

כמה פעמים אמרו לכם שצריך ציונים טובים בשביל קריירה?-
כמה פעמים אמרו לכם שמיומנויות רכות חשובות בשביל קריירה?-

זה לא מספיק. בפעול, כולם לומדים, כולםמאוד חשוב להשקיע בלימודים אבל לימודיםהסבר מדריכיםות:
לא כולם מצליחים להתקבל בראיון עבודה, לאמוציאים ציונים יחסית טובים אבל לא כולם מצליחים לבלוט,

זה הייחודיות שלכם. ככל שתדעו לעמוד מולכולם מצליחים להתקדם במקום העבודה שלהם. כישורי החיים



קהל, להרגיש תחושת ביטחון במה שאתם עושים, תהיו ורבאלים, תדעו עבוד בצוות וגם לעבוד באופן עצמאי
תהיו בעלי חזון, אנשים שכיף לעבוד איתם-(תפקידי ניהול), מוסר עבודה גבוה, תקשורת בין אישית,

חשוב כמו עבודה עם לוחות זמנים, תוכנותקשובים, שמחים וכו'. כמובן שמיומנויות רכות זה דבר מאוד
תקדם אתכם מאה צעדים קדימה! כל הדבריםבסיסיות כמו אקסל, ג'ימייל וכו', כמובן שהשפה האנגלית

להצלחה. עבודה על פרויקטים עונה על כל אלה.האלה הם כישורי החיים  והמיומנויות שלכם. זה המתכון
עובד בעולם התעסוקה. נלמד מה בדיוק נדרשהיום נלך לסיור בחברת הייטק ונראה איך ניהול פרויקטים

ממנהלי פרויקטים.

דק')5(בוגר.ת?כחניךהממנימצופהמהמוביל?צוותמזה.4
הבוגרת של בית הנוער. בתור: שנה הבאה אתןם  הופכים להיות הקבוצההסבר מדריכיםות

הרבה יותר אחריות ביחס למה שדיברנוחניכיםות הבוגריםות, מצופה מכם בבית הנוער שיהיה לכם
אחראים, בעלי תפקיד בבית הנוער. הםעליו ביום ראשון (החניך הצרכן). חניכים בוגרים עם חניכים

ערב בוגרת וכו'), פעילים ואקטיביםמובילים פרויקטים שונים (מסיבת סיום/ טקסים בבית הנוער/
חברתי במסגרת התוכניתבבית הנוער. שנה הבאה אתם גם הולכים כקבוצה להוביל פרויקט

הוא אתם. אתם הולכים להיות מוביליהשנתית שלכם. פרויקט שיהיה רק שלכם. מי שיוביל אותו
הצוותים, הצוות המוביל של הפרויקטים. המנהלים של הפרויקט.

ונלמד איך הדבר הזה קורה בעולםמיד לאחר הפעולה הזאת, אנחנו נצא לסיור בחברת הייטק
חשיבות של מנהל לכל צוות.האמיתי. למה חשוב שיהיו צוותים בעבודה על בפרויקט ומה

העולם צמא למנהלי פרויקטים.שוב, הקורס הזה הוא לא משחק. זה קורס פרקטי לעולם האמיתי.
רחוק מאוד בקריירה שלכם.ככל שתתמקצעו בתחום ותצוורו ניסיון בתחום, אתם תגיעו

שכבר עשיתם בבתי הנועראנחנו נתחלק עכשיו לפי תחומי העניין שלכם על בסיס הפרויקטים
מתאים לכם.בעבר. ביחד ננסה להבין מה התחום שהכי מושך אתכם והכי

יהיולחניכיםותצוותים.עיניין-תחומילפיהחניכיםותאתנחלקדק')15(צוותיםלפישיחות.5
חשוב שהקבוצות לא יעלו על ארבעשאלות לענות עליהן, הם ישבו ביחד ויפתחו שיחה בנושא.

להגיד לחניכיםות שההסבר על. חשוב(בנספח ב')חניכיםות ולא פחות מזוג. שאלות נמצאות
הפרויקט החברתי הקבוצתיהצוותים נלקח מתוך פעולה שיעברו בשנה הבאה לקראת הרמת

שלהם.

דק')5(הייטקסיורלקראתתדריך.6

עזרים
דפים-
גולות-
2כפוללהדפסהא'נפסח-
נספח ב' להדפסה לפי כמות הקבוצות-



נספח א'- משרות דרושים
לחיפוש באתרי מודעות דרושים:

https://www.alljobs.co.il/?gclid=CjwKCAjww-CGBhALEiwAQzWxOiZs-72kpkAtU403P6lUALWG8ZMupVaV
_Wwsr6y9EL1e8STeZb_azhoCi6MQAvD_BwE ( שלהםהעינייןתחוםאתלהכניסאפשר )
https://www.facebook.com/groups/2219369208310882

המשרה הכי השווה נפתחת
מחפשים את הרכז.ת החדש.ה לתכנית עמיתי דילר בשוהם!

ותחושת משמעות.עבודה בחינוך בלתי פורמאלי בארגון גלובלי עם עשייה מקומית
מנהיגות, עובדים עם רכזימחברים קבוצה של בני נוער לעם היהודי, מפתחים יכולותומה עושים ביום יום !? מנהלים צוות מסור בגובה העיניים,

קורונה גם משלחת!)נוער מכל העולם, מארגנים מפגשים ואירועים (ובעולם פוסט

ובקיצור חולמים בגדול ופשוט מגשימים
שלכם.ן.ועכשיו המשרה הזאת יכולה להיות שלכם.ן או של החברים

דרישות תפקיד:
פורמאלי-ידע וניסיון בהדרכת והנחיית בני נוער /בחינוך בלתי

-יכולת יצירת קשר אישי עם בני נוער
וערכים חברתיים וכד’- ישראלית והקשר לעם היהודי בתפוצות, ערכים יהודיים-חיבור אישי וניסיון בהנחיית נושאים כמו: זהות יהודית

ולהוביל פרוייקטים ומערכי הדרכה במשך השנה-יכולת להעצים להוביל את בני הנוער לקחת על עצמם אחריות
רשויות, מועצות מקומיות, ובתי הספר-יכולת לעבוד עם רשת רחבה של שותפי תפקיד, בכללותם גם

-אנגלית ברמה גבוהה
בני נוער, הורים, מנהיגיבכדי לקיים אינטראקציה אפקטיבית עם קבוצה מגוונת של-כישורי הנחיה, חינוך, ארגון, ותקשורת חזקים הנדרשים
צוותים שותפיםקהילות, הובלת צוותים, ושיתוף פעולה בצורה יעילה עם

לוחות זמנים ותקשורת-מיומנויות ניהול ואדמיניסטרציה בהן ניהול תקציב, תכנון
ולתרום לקבוצת הרכזים הבינלאומית של תכנית עמיתי דילר-יכולת לעבוד בשיתוף פעולה במסגרת שותפות בינלאומית

חמשפרטים נוספים באתר מועצת שוהם, ובאתר החברה העירונית
מוזמנים.ות להגיש קורות חיים

Hr5@shoham.muni.il
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

התרחבנו!
משרות מלאות לתפקידיםכלפי נשים באמצעות חדשנות ויוזמות טכנולוגיות מגייספורום מיכל סלה (ע״ר), הפועל להצלת חיים ומניעת אלימות

ניהוליים בעמותה.
אלינו!אם אתם רוצים להיות שותפים למהפכה, לגרום לשינוי הצטרפנו

בקרוב יפורסמו משרות נוספות.

דרושה מנהלת גיוס משאבים
דרושה מנהלת גיוסאלימות כלפי נשים באמצעות חדשנות ויוזמות טכנולוגיות,לעמותת פורום מיכל סלה (ע״ר), הפועלת להצלת חיים ומניעת
ציון. תחילת עבודה מיידית.כספים, במשרה מלאה. העבודה חמישה ימים בשבוע במבשרת

תיאור התפקיד:
ומחו"ל.• פיתוח, טיפוח וניהול קשר שוטף ומסודר עם תורמים מהארץ

וקרנות. כולל יצירת קשר ראשוני ותחזוק הקשר לאורך זמן.• איתור מקורות לגיוס משאבים בארץ ובחו"ל, "קולות קוראים"
כספיים והכנת חומרים נלווים.• טיפול בהגשות לקרנות, כולל כתיבת בקשות לתרומה, דוחות

• בניית תקציבים לפרוייקטים.
• ניהול וגיוס צוות מתנדבות.

• הזדהות עם ערכי הארגון.
דרישות התפקיד:

וקשרים עם גופים ומוסדותמול קרנות, פדרציות ותורמים בישראל ובחו"ל, היכרות• תנאי סף: ניסיון מוכח ועשיר בגיוס כספים. ניסיון בעבודה
רלוונטים.

מעולה בכתב ובעל פה בעברית ובאנגלית.• תנאי סף: אנגלית ברמת שפת אם. יצוגיות וכושר ביטוי
• תואר אקדמי

,Officeבתוכנותשליטה• Google.
• היכרות עם עולם ההיי טק - יתרון.

תכנון אסטרטגי לטווח קצר וארוך.• יחסי אנוש מעולים, ראש גדול, יזמיות, יצירתיות ויכולות
בתל אביב. לעיתים ישיבות בערבים.*העבודה מדי יום במבשרת ציון. לעיתים יום עבודה שבועי

משרה מלאה. לא ניתן לשלב עם עבודה נוספת.
https://forms.gle/5AznJ133aNeko2kp9:בקישורמועמדותהגשת

לכל המינים.רק פניות מתאימות תעננה. *המודעה מנוסחת בלשון אשה ומיועדת
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

https://www.alljobs.co.il/?gclid=CjwKCAjww-CGBhALEiwAQzWxOiZs-72kpkAtU403P6lUALWG8ZMupVaV_Wwsr6y9EL1e8STeZb_azhoCi6MQAvD_BwE
https://www.alljobs.co.il/?gclid=CjwKCAjww-CGBhALEiwAQzWxOiZs-72kpkAtU403P6lUALWG8ZMupVaV_Wwsr6y9EL1e8STeZb_azhoCi6MQAvD_BwE
https://www.facebook.com/groups/2219369208310882
mailto:Hr5@shoham.muni.il
https://forms.gle/5AznJ133aNeko2kp9?fbclid=IwAR1miRWQS8BRnAGultsGPLUFKf4NO3VGKvw3EN4mmGpBRW2iHPHVu8sSss0


דרושה מנהלת פרוייקטים טכנולוגים
כלפי נשים באמצעות חדשנות וטכנולוגיה דרושה מנהלתלעמותת פורום מיכל סלה, הפועלת להצלת חיים ומניעת אלימות

בשבוע במבשרת ציון. תחילת עבודה מיידית.פרוייקטים טכנולוגים, במשרה מלאה. העבודה חמישה ימים
תיאור התפקיד:

מיכלאקסלרטורתכנית,Safe@Homeסלהמיכלהאקתוןהעמותה:שלהטכנולוגיתהפעילותשללפועלוהוצאההפקה*ניהול,
ועוד.לפעילותמשפטיתומסגרתעסקימודלבנייתומשקיעים,חשיפהארועי,Alumniקהילתסלה,

נשים.ממשל לקידום השימוש בטכנולוגיה למניעת אלימות כלפי*יצירה והובלה של שיתופי פעולה עם חברות טכנולוגיה וגורמי
קשר עםטכנולוגיים למניעת אלימות כלפי נשים- בניית התכנים,*אחריות כוללת על הקמה וניהול אקסלרטור מיכל סלה למיזמים

של התכנית, כולל ניהול אדמיניסטרטיבי.המשתתפים, אשת הקשר למול השותפים לאקסלרטור וניהול שוטף
סיוערלוונטיים,פעולהשיתופייצירתהקהילה,וניהולבנייההעמותה:פעילויותשלבוגריםסטארטאפיסטיםAlumniקהילת*

המיזמים, ניוזלטר ועוד.ליזמים בשלבי המיזם השונים, מיפוי וסקירה שוטפת של סטטוס
*עבודה יומיומית למול שותפים אסטרטגיים בכירים של הפורום.

דרישות התפקיד:
עסקים או תואר אחר רלוונטי.*תואר במחשבים/ עבודה סוציאלית/ משפטים/ כלכלה/ מנהל

סטארטאפים בשלבים שונים.*ניסיון בתחום היזמות והחדשנות הטכנולוגית - עבודה עם
*אנגלית ברמה מעולה בכתב ובע"פ.

יצירת שיתופי פעולה.*ניסיון בבנייה ובהובלת תהליכים אסטרטגים מורכבים בינ-מגזריים,
יתרונות:

*ניסיון בפיתוח עסקי
*ניסיון בניהול קהילות

*היכרות עם עולם אלימות כלפי נשים
פה ובכתב.ראש גדול, יחסי אנוש מצוינים, יכולת התבטאות מעולה בעל*כישורים: פרואקטיביות, עצמאות, יסודיות, מקצועיות,

בתל אביב. ישיבות בערבים.*העבודה מדי יום במבשרת ציון. לעיתים יום עבודה שבועי
מיידית.משרה מלאה. לא ניתן לשלב עם עבודה נוספת. תחילת עבודה:

https://forms.gle/EUEHx64YrHWKHYfs6בקישורמועמדות:הגשת
רק פניות מתאימות תיעננה

המודעה מנוסחת בלשון אשה ומיועדת לכל המינים.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

דרושה עוזרת יו"ר
כלפי נשים באמצעות חדשנות וטכנולוגיה דרושה עוזרת יו"ר,לעמותת פורום מיכל סלה, הפועלת להצלת חיים ומיגור אלימות

עבודה מיידית.במשרה מלאה. העבודה חמישה ימים בשבוע במבשרת ציון. תחילת
תיאור התפקיד:

*ניהול יומן יו"ר ויומן עמותה
*השתתפות בפגישות עבודה יומיות.

זום. הכנת הפגישות מראש.*תיאומי פגישות ולו"ז, גם רבות משתתפות. הכנת קישורי
*עריכת פרוטוקולים

*פולו אפ על ישיבות ומשימות של בעלי/ות תפקידים
*ניהול דאטה בייס

כולל מילויקו״ח.* תמיכה אדמיניסטרטיבית ותפעולית בצוותי עבודה,*בעת צורך גיוס כוח אדם- פרסום מודעות, ראיונות, סינון
ושליחת מסמכים, קבצים, ביצוע רכישות, אירועים ועוד.

דרישות התפקיד:
או ניהול או הפקה או שלישות.*תנאי סף: ניסיון קודם בעבודה כעוזרת אישית או אדמיניסטרציה

אופיס וגוגל.יצוגיות, דיסקרטיות, רהיטות בע"פ ובכתב, שליטה בישומי*כישורים: יחסי אנוש, סדר וארגון, אחריות אישית, אמינות,
*בעל/ת רכב. יכולת התניידות הכרחית.

יתרונות:
ו/או פוליטית.* ניסיון של עשייה חברתית ו/או ציבורית ו/או דוברותית

* ניסיון בעבודה עם מתנדבות.
* ידיעת שפות; ידע בעיצוב גרפי.

בתל אביב. ישיבות בערבים. לא ניתן לשלב עם עבודה נוספת.*העבודה מדי יום במבשרת ציון. לעיתים יום עבודה שבועי
https://forms.gle/WoZWmCZNmrKrPkQAAבקישור:מועמדותהגשת

לכל המינים.רק פניות מתאימות תיעננה. המודעה מנוסחת בלשון אשה ומיועדת

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FEUEHx64YrHWKHYfs6%3Ffbclid%3DIwAR3LcvzuAfKqF60eKVtGmzFclw7vkcfQZ68CAzUCDCHhVrmhTEeMWItuR18&h=AT3WK3dhgzzmIWHAJBD3dYYsIVsKaZFUsqx_pOm1JaJtWoZzp1mSTd52sZ0E-FOdjkK8k4G9jvLP5q0PvtMN9rcVgD-KEEFavzLQNhw72suroil4H1SEUPler80sumwh6w&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2D6SIDCawVAUWbPZNEjcsQVfGGBpFH1PhjEahrTBK-VDUyk0s5GFDb0Gt5_Hv5d2IV09QugsZnAM0XGJj_aW2T1v4so4wln1MYZcSxMh41I9IL_tBA3g-LniqHk7bWpueKI4bHwRYOm2WdEayM6vREeJnz5yO2XrIqnt_Yy7BSlQ
https://forms.gle/WoZWmCZNmrKrPkQAA?fbclid=IwAR1uBK6syoxabQVoYb8iPCsEHM2iHB9dH5xEj50SY77MERqCuKr3I0ATDF0


האם את מנהלת הבקרה והתקציב החדשה שלנו?
החברה שתשליט סדר וארגון פיננסי בארגון שנמצא בחזיתקבוצת אימפקט לאבס מחפשת את מנהלת הבקרה והתקציב של

איתנו!החדשנות של תחום פיתוח וייצור החומרה בישראל - מקומך

התפקיד כולל
(מלקוחות, מפרטיים עד תאגידים);בקרה וסיוע לצורכי דרישות תשלום, חשבוניות מס וקבלות

ביקורת וסיוע לתחום הגבייה מלקוחות;
ביקורת וסיוע להנהלת חשבונות ספקים ותשלומים לספקים;

ביקורת על ניהול דיווחי שעות ומשכורות;
ניהול ואחריות של דו''ח תזרים מזומנים;

ביצוע דוחות תקציב מול ביצוע;
בקרה כספית על פרויקטים;

עבודה מול רו''ח מבקר של החברה ומול הנהלת חשבונות חיצונית;
שיפור רמת ההתקשרות מול הלקוחות והספקים;יצירה ושמירה על נהלי עבודה איכותיים, עדכון נהלים קיימים,

שונים;ודוחותפיננסייםדשבורדיםעלעבודהלצורכיהארגוןשלERPוה-CRMה-מערכותשלוטיובהתאמהבקרה,
ודרכי מימון פיננסי;סיוע, ליווי וניהול של מענקים ותוכניות חדשנות שונות

על שיפור הרווחיות;ניתוח רמות הכנסות והוצאות ועבודה יחד עם הנהלת החברה
החברה.אחריות על סדר במערכות המידע הפיננסיות והנתונים של

פרטים חשובים:
ובימים;בשעותגמישותעםאםמשרתאפשרות/80-100%משרהלחלקיותאפשרות

הזרם).WeWork(בנייןאביבתלמדרוםעבודהמיידית.תחלה
מנהלסמנכ''ל (רו''ח), הנהלת חשבונות חיצונית, מנהלת ייצור,עבודה מול מספר דרגים ואנשי מפתח בחברה (בעלים, מנכ''ל,

לוגיסטיקה ורכש, מומחים טכניים ועוד);
הלקוחות והספקים ומאפשר צמיחה משמעותית ולמידה שלהתפקיד בעל השפעה אדירה על הארגון, מהבעלים ועד אחרון

עצמאות לצד הגדלת ראש, כיוון שמדובר בתקן חדש.יכולות חדשות במידת הרצון. המשרה הינה משרת אמון, המאפשרת
אנשי כספים, מנהלות חשבונות ואוהבי מספרים שהפעילותהתפקיד מתאים לכלכלנים, רואי חשבון מתחילים (אחרי התמחות),

הקריירהוברצונו/ה ללמוד ולהתפתח באופן איכותי ומתקדם מבחינתשלנו נשמעת לה/ו מעניינת ויש לה/ו זיקה וחוש טכני ,
טכנולוגית, צעירה ודינמית.  חברה בצמיחה גדולה עם אופקהמקצועית וגם לעשות אימפקט חיובי על העולם ולעבוד בסביבה

ארוך טווח והרבה מקום להפתחות אישית.

דרישות:
בהתמחות מימון/חשבונאות), רואי חשבון, מנהלות חשבונותתואר ראשון באחד מהמקצועות הכלכליים (כלכלן/מנהל עסקים

וכו';
אהבה למספרים, סדר, ארגון ושליטה בפרטים הקטנים;

;CRM/ERPתוכנותמולבעבודהוניסיוןידע
ידע בעבודה בריווחית (יתרון);

ניסיון בתפקידים דומים / חברות דומות (יתרון);
הבנה כלכלית וחוסר פחד מלהתעסק בכסף ובגבייה;

אנגלית ברמה טובה;
יכולת מוכחת בעבודה עם אקסל וטבלאות נתונים;

בכירים;ומולעובדיםמולומנהיגותנהליםאכיפתעללהתעקשומוכנותבברכה)יתקבלOCD(ואחריותסדר
רקע צבאי רלוונטי - יתרון;

תכונות אופי חשובות:
גישה חיובית וחייכנית של עשייה;

יכולת אוטודידקטיות ולמידה עצמית;
שירותיות ועבודה מול עובדים, לקוחות וספקים;

לקיחת אחריות על תחום הכספים והגדלת ראש;
יכולת לעבוד תחת לחץ וביצוע משימות במקביל;

תעדוף משימות בסיסית.מוכנות לעבודה וסיוע במקביל לכמה דרגים בחברה ויכולת
המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד!



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

בית ספר מנדל למנהיגות חינוכית
מוביל/ת  קהילה

על הקשרספר מנדל למנהיגות חינוכית. מובילת הקהילה תהיה אחראיתדרושה מובילת קהילה* לקהילת הבוגרות והבוגרים של בית
ותהיה עבורם כתובת אישית וישירה.בין חברי הקהילה והרישות שלהם לשם יצירת שיתופי הפעולה,

עיסוק בסוגיות תוכן ושיח שוטף עם הבוגרות והבוגריםהתפקיד דורש פרספקטיבה חברתית רחבה, ומשלב עבודה אדמיניסטרטיבית,
בסביבה ערכית, חושבת, דינמית ומאתגרת.

ולגברים כאחד*הטקסט כתוב בלשון נקבה מטעמי נוחות בלבד, ומיועד לנשים
הגדרת התפקיד

ביןומתן מענה אישי | זיהוי צרכים והתאמת מענים | רישותאחריות על הקשר עם הבוגרות והבוגרים – כתובת לפניות●
הבוגרים והבוגרות | איסוף וניטור של נתונים.

על הפקת מפגשי מחזור, קבוצות לימוד ואירועים מקומייםהפקת אירועים ומפגשי למידה – אחריות אדמיניסטרטיבית●
נוספים | נוכחות ומעורבות בפעילות על-פי הצורך.

| ניהולהבוגרים והבוגרות | הזנת נתונים וביצוע סקרים ומיפוייםניהול ותפעול פלטפורמות דיגיטליות: עדכון הנתונים במאגר●
הרשתות החברתיות.

הכשרה מרוכזת עם הכניסה לתפקיד והמשך התפתחותהשתתפות בתהליכי התפתחות מקצועית של צוות מובילות הקהילה:●
מקצועית בפורום מובילות הקהילה של קרן מנדל-ישראל.

ידע וניסון
תואר ראשון ממוסד מוכר●
תואר שני ממוסד מוכר - יתרון●
לפחות שלוש שנות ניסיון בניהול קהילה●
ניסיון בהפקה ובניהול של פרויקטים●



יכולת לקיים שיח זיהוי צרכים והתאמת מענים●
מערכות מידעאוריינטציה טכנולוגית, היכרות עם רשתות חברתיות וניהול●
היכרות עם תחומי התוכן ושדות הפעולה של התוכנית●

כישורים אישיים
גבוההיחסי אנוש מעולים הכוללים יכולת תקשורת חברתית ובין-אישית●
יכולת רישות ויצירת קרקע פורייה לעבודה קהילתית משמעותית●
רמת שירותיות גבוהה ומכוונות לפרט●
פעולהיכולת לרתום ולגייס בוגרות ובוגרים לפעולה ולשיתופי●
ראייה מערכתית ויכולת עבודה טובה בצוות●
יכולת הובלת תהליכים באופן עצמאי●
יכולות סדר וארגון ברמה גבוהה ומעקב אחרי פרטים●
מוטיבציה גבוהה ללמוד ולהתפתח●
יכולת הבעה רהוטה בעל-פה ובכתב●
נכונות לשעות עבודה גמישות ומשתנות●

היקף המשרה: משרה מלאה
2021יוליעבודה:תחילת

מקום עבודה: בית קרן מנדל בירושלים

eshauli@mandel.org.ilהדוא"ללכתובתלשלוחישחייםקורות
קהילה".יש לצרף פסקה העונה על השאלה "למה אני רוצה להיות מוביל/ת

קהילה.בשורת הנושא במייל יש לכתוב: קורות חיים למשרת מובילת
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

לארגון מעלה דרוש/ה מנהל/ת דירוג מעלה

עסקים,שלסביבתית–חברתיתהשפעהשלהסטנדרטיםולפיתוח)ESG(וקיימותתאגידיתאחריותלקידוםהפועלתמעלה,
מצוות הארגון.מחפשת מנהל/ת מוכשר/ת לניהול דירוג מעלה כחלק אינטגרלי

התפקיד כולל:
ומיפוי ביצועים*קשר שוטף עם החברות המדורגות לרבות תמיכה בתהליך הדירוג

ניתוח מגמות, שיתוף ציבור ואישור בוועדה ציבורית*ריכוז תהליך פיתוח ועדכון קריטריונים בדירוג מעלה הכולל
סטטיסטיים, ניתוח ואיתור מגמות*ניהול הממשק הממוחשב של דירוג מעלה לרבות הפקת נתונים

*בניית והובלת מפגשי למידה ברשת העמיתים של מעלה
בישראלesgעלמקצועיחומרופיתוחווידאו,טקסט–תכנים*הכנת

בפיתוח השוטף של ערוצי עבודה והשפעה של הארגון*השתלבות בצוות קטן, רב תחומי ואיכותי ומעורבות מלאה

דרישות:
דומה*תואר ראשון בכלכלה, מנהל עסקים, תעשייה וניהול או תחום

*יכולות אקסל וניתוח נתונים גבוהות
המגזר העסקי*הבנה כלכלית, היכרות עם שוק ההון וניסיון עבודה עם

*יכולות פרזנטציה, שיווק וניהול דיאלוג
*עבודת צוות מצוינת

*מולטיטסקינג וניהול תהליכים מתמשכים
*חריצות, התמדה, יכולת למידה עצמית

*אנגלית ברמת גבוהה
*משרה מלאה, העבודה בתל אביב

*תחילת עבודה –מיידית

להגשת מועמדות ניתן להקיש על הלינק הבא:
https://bit.ly/2T2DziS



שאלות לפי צוותים- לגזור לפי צוותיםנספח ב'-

צוות מוביל
מקשר בין הצוותים לבין המדריךה. שלושה מצוותאחראים לתכלל בין צוותי העבודה השונים, ולהוות גורם

משאבים ותוכן. צוות מוביל אחראיים לעבודהמוביל הם ראשי הצוותים של עיצוב ושיווק, לוגיסטיקה וגיוס
במסגרת אחריותו- לבדוק האם צוותים עומדיםתקינה בשטח הן בתהליך הכנת הפרויקט והן באירוע עצמו.
ונתינת מענה.ביעדים ובזמנים שהוצבו להם, מעקב ובקרה, זיהוי אתגרים

אתגרים ומציאת מענה - אחריות אחריות- בעל/ת ראש גדול- הסתכלות קדימה, זיהוידרישות התפקיד:
גורמים שונים - בעל יכולת האצלת סמכויות וליווי -אחריות! - עמידה בתנאי לחץ - בעל/ת יכולת תיאום בין

- יכולת ניהול זמנים.יחסי אנוש ברמה גבוהה - עובד/ת באופן מאורגן ומסודר
ספרו קצת על צוות המוביל בבית הנוער שלכם-
אם אין אז תסבירו למה לדעתכם אין צוות כזה?-
מה מושך אותך דווקא לצוות הזה? מה את.ה אוהב.ת בתחום?-
על ניהול הפרויקטיצא לכם להרים פרויקט ביחד כקבוצה בבית הנוער? ספרו-
מה לדעתכם דורש בעיקר תפקיד הצוות המוביל של הפרויקט?-
גורם לך להרגיש?ספר/י באופן אישי איך התחושה להיות צוות מוביל- מה זה-
היית רוצה לעבוד בתפקידי ניהול גם בחייך הבוגרים?-

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

צוות תוכן
את התוכן למטרות האירוע כפי שהוגדרו ע"יאחראי לחשיבה, תכנון ולקביעת תוכן האירוע. עליו להתאים

זיהוי הצרכים הלוגיסטיים והטכנייםהקבוצה מראש. במסגרת אחריות הצוות- קביעת לו"ז האירוע,
הגברה, צורך בכיבוד וכו'), בניית מערךוהעברתם לצוות תפעול (כגון: צורך בכיתה, צורך במערכת

ניסוח כל הטקסטים הנוגעים במהות האירוע אוהפעילות באירוע, פתיחת האירוע, גוף האירוע וסיום האירוע,
יהיה מותאם למציאות וליכולות הקבוצה!שיחולקו ויוצגו במהלך האירוע. חשוב מאוד שהתוכן של הפרויקט

בצוות (תקשורת ודינמיקה בין הצוותים) -דרישות התפקיד: - חשיבה מעמיקה ויצירתית - יכולת עבודה
כתיבה ובניית תוצר ריאלי - יכולת תכנוןיכולת הכלה של יכולות הקבוצה, דיוק והתאמה לשטח - יכולת

בית הנוער (כתיבת המסיבות סיום,ספרו קצת על הצוות שאחראי על כתיבת ויצירת התוכן של-
בתוכן של הפרויקט שייך לצוות תוכן)בניית כירוגרפיה לריקוד, הכנת סרטונים- כל דבר שקשור

אם אין אז תסבירו למה לדעתכם אין צוות כזה?-
מה מושך אותך דווקא לצוות הזה? מה את.ה אוהב.ת בתחום?-
על ניהול הפרויקטיצא לכם להרים פרויקט ביחד כקבוצה בבית הנוער? ספרו-
מה לדעתכם דורש בעיקר תפקיד ניהול צוות תוכן של הפרויקט?-
צוות תוכן)- מה זה גורם לך להרגיש?ספר/י באופן אישי איך התחושה להיות צוות מוביל (ראש-
היית רוצה לעבוד בתפקידי ניהול גם בחייך הבוגרים?-



צוות לוגיסטיקה וגיוס משאבים
הטכניים האדמיניסטרטיביים שלו,אחראים על תכנון וביצוע האירוע בכל הנוגע לצדדים הלוגיסטיים,

אחרים. במסגרת אחריותם- ניהול הקשרבהתאם למטרות האירוע והצרכים שהעלה צוות התוכן או צוותים
אינטרס כמו העירייה. ניהול האירוע עצמו ברמהמול ספקים שונים, ניהול קשר עם גורמים ממנים או בעלי
במהלך האירוע, קיפול וסגירת האירוע עם סיומו.הביצועית. אחריות על כל הצרכים והציוד הטכני והפעלתו
בהתאם למטרות וצרכי האירוע. מיפוי וזיהוי כלאחראים על יצירת שותפויות מול אנשים פרטיים וארגונים

- בעלי מרץ ויוזמה. - עובד/ת באופןהשותפים הפוטנציאלים, הגדרת צרכי האירוע. דרישות התפקיד:
בהתנהלות מול ספקים וכספים - בעלי חשיבהמאורגן ומסודר. - יחסי אנוש ברמה טובה. - יכולת בסיסית
לגיוס תרומות ומשאבים- יכולת עמידה מול קהל,יצירתית (איך להשיג את מה שצריכים להשיג) - ספציפית

שכנוע ורתימת שותפים
של בית הנוערספרו קצת על הצוות שאחראי על התפעול וגיוס המשבאבים-
אם אין אז תסבירו למה לדעתכם אין צוות כזה?-
מה מושך אותך דווקא לצוות הזה? מה את.ה אוהב.ת בתחום?-
על ניהול הפרויקטיצא לכםן להרים פרויקט ביחד כקבוצה בבית הנוער? ספרו-
המשאבים של הפרויקט?מה לדעתכם דורש בעיקר תפקיד ניהול צוות הלוגיסטיקה וגיוס-
צוות לוגיסטיקה ומשאבים)- מה זה גורםספר/י באופן אישי איך התחושה להיות צוות מוביל (ראש-

לך להרגיש?
היית רוצה לעבוד בתפקידי ניהול גם בחייך הבוגרים?-

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

צוות שיווק ועיצוב
האירוע, ולאחר האירוע. במסגרת תפקידם:אחראים על שיווק ונראות האירוע – לקראת האירוע, במהלך

חברתיות, הזמנת אישים בכירים ושותפים לעבודה,צילום ותיעוד, שיווק וייחצון האירוע, ניהול עמודי רשתות
ובעמוד הפייסבוק של קדימה. דרישותנציגי הארגון, תיעוד האירוע במהלכו וחשיפת האירוע ברשתות

- בעלי "ראש גדול"- בחינת אופציות שונותהתפקיד: - בעלי מרץ ויוזמה - אוריינטציה שיווקית - יצירתיים
רתימה וגיוס- יחצניםות בדם!ומגוונות. - כושר ביטוי גבוה בכתב ובע"פ. - יכולות שכנוע,

הנוערספרו קצת על הצוות שאחראי על השיווק והעיצוב של בית-
אם אין אז תסבירו למה לדעתכם אין צוות כזה?-
מה מושך אותך דווקא לצוות הזה? מה את.ה אוהב.ת בתחום?-
על ניהול הפרויקטיצא לכםן להרים פרויקט ביחד כקבוצה בבית הנוער? ספרו-
של הפרויקט?מה לדעתכם דורש בעיקר תפקיד ניהול צוות השיווק והעיצוב-
צוות שיווק ועיצוב)- מה זה גורם לךספר/י באופן אישי איך התחושה להיות צוות מוביל (ראש-

להרגיש?
היית רוצה לעבוד בתפקידי ניהול גם בחייך הבוגרים?-



(שעתיים)סיור בחברת הייטק- איירונסורס

מטרות
עובדים במציאותהחניכיםות יחשפו לעולם התעסוקה וראו איך צוותי עבודה.1
יבינו למה כל הזמן אנחנוהסיור יחבר את מה שקורה בבית הנוער לעולם התעסוקה- החניכיםות.2

אומרים להם שהם מקבלים "כלים"
עם אחת המחלקותכל חניך ירכוש כלים נקודתיים לפי תחום העיניין שלו ובשיחה.3

מהלך
וילמדו איך חברה עסקית פועלת בדיוקכל חניכי הקורס יעברו סיור אצל חברת אירונסורססיור כללי-

עבודה בצוותים ליצירת מיזם/פרויקטבאותה השיטה שהם מכירים בבית הנוער- חלוקה למחלקות (צוותים),
משותף.

שקבעו לעצמם כבר בפעולה הקודמת וילכולאחר הסיור, החניכים יתחלקו לתחומי ענייןשיחות במחלקות-
ויתן טיפים טובים להצלחה. בשיחה יעלו גםלפגוש נציג מכל מחלקה שיספר על התפקיד, על מה זה דורש

האתגרים וההישגים שיש בתחום זה.
הנוער:המחלקות לדוגמא (טרם נקבע)שמקבילות לצוותי העבודה בבית

שיווק ופרסום, עיצוב מוצר - קשור לצוות שיווק ועיצוב-
משאביםגיוס משאבים וקשרי קהילה, לוגיסטיקה- קשור לצוות גיוס-
מנהל מחלקה/ מנהל משרד, כוח אדם- קשור לצוות מוביל-

תוכןכתיבת תוכן/ הנדסת מוצר/ הוגי המיזם- מה שקשור לצוות-



(שעה ורבע)החזקת חזון ותכנון קדימה

כלים פרקטיים להובלת קבוצת השווים בעבודה על פרויקט

מטרות
בעבודה על פרויקטהחניכיםות יכירו בחשיבות של הצבת מטרות וכתיבת חזון.1
חזון הפרויקט לאורך זמן ומול חבריהחניכים.ות יחשפו ויחשבו איך להתמודד עם הקושי שבהחזקת.2

הקבוצה.
החניכיםות יקבלו כלים פרקטיים עבור הוצאת פרויקט.3

מהלך
כלים פרקטיים להובלת צוות. כל כלינביא לחניכיםות מחזיק מפתחות. בפעולה זו החניכים יקבלו.1

יכנס למחזיק מפחות לאחר המתודה והדיון.

מפורסם.שללתמונהציטוטיקבלוהחניכיםותדק')5(להצלחהמשפיעיםאנשיםשהובילחזון.2
אפשר לשחק(נספח א')משפטיםעליהםן להתאים בין הציטוטים לבין האנשים שאמרו את אותם

את המשחק כ"זיכרון" ולשלב את הדיון בתוך המשחק.

דק')10(דיון.3
הם הכי התחברו ויעמדו לידו.נניח לחניכים על הרצפה משפטים – הם יחליטו לאיזה משפט

מה גרם לך להתחבר לאותו המשפט?-
איפה המשפט הזה פוגש אותך בחיים האישיים שלך?-
אם עמדו כמה ליד אותו המשפט- מה משותף בין כולכם?-
אתכם בחיים?יש לכם משפט אחר או סלוגן מסויים שלא מופיע פה אשר מוביל-

מהחניכיםותנבקשדק')10(השנההפרויקטעבדאיךהנוער-בתיביןשיתוף.4
(יש חניכים שעשולשתף בפרויקטים שהוציאו לפועל השנה במסגרת תכנון קדימה

לא יהיה אותו נושא. הםאת נושא שוויון. אפשר להסביר להם בקצרה ששנה הבאה זה
יעשו פרויקט אחר בנושא אחר).

שאלות לדיון:
המשותף?מה היו האתגרים הכי גדולים בקבוצה בעבודה על הפרויקט-
האם התכנון שלכם מראש יצא כמו שרציתם בפועל?-
חוסר הסכמה בקבוצה,(אפשר להעלות לדיון:למה יש פער בין החלום למציאות?-

ריבים או עומס מהלימודים וכו')

זה דבר טוב בעיניכם?-
החניכים ידברו על שינוי(כאן אפשר להתחיל לשאוף לדיון שבומתי זה לא דבר טוב?-

מהות הפרויקט או חזון הפרויקט- אם זה משהו שקרה..)

אתםאם אתם מחליטים לעשות פרויקט בנושא בריונות ברשת שבו-
הבריחהמתכננים לעשות חדר בריחה מטורף, ובסוף את משנים את חדר

לפעולה לחניכים הצעירים. זה נחשב פרויקט טוב או לא טוב?



אם אתם מתכננים לעשות פרויקט באותו נושא (בריונות ברשת), התחלתם לבנות חדר-
הסביבה.בריחה ובסוף שיניתם את הנושא לחדר בריחה בנושא איכות

זה נחשב פרויקט טוב או לא טוב? מצליחים לזהות את ההבדל?-
ה"צורה" שלו, עדיין לא ישתנה "התוכן".פרויקט טוב זה פרויקט שבו, גם אם משתנההסבר מדריכיםות:

את המורכבויות הלוגיסטיות של הפרויקט,כלומר- אם אתם שומרים על מטרות וחזון הפרויקט אבל משנים
אז הפרויקט עדיין יספק אתכם ויהיה מאוד מוערך.

קשה זה לשמור על חזון! בזמן עבודה על פרויקט,פרויקט טוב זה פרויקט שבו החזון נשמר. הדבר הכי הכי
התכנסנו. במשבצת הזאת אנחנו נדברמתחילות בעיות דינמיקה בקבוצה ולפעמים שוכחים לשם מה

בתור הצוות המוביל של הפרויקטים, חשובבדיוק על זה ונחשוב ביחד איך שומרים ומחזיקים את החזון.
מאוד שתדעו להוביל את הקבוצה שלכם.

ובריסטול/טושלוקחיםהמדריכיםותדק')20משבר(בעתגםעליוושמירהחזוןגיבושתרגיל.4
את הפרטים החשובים של הסיפור.לוח מחיק ובריסטול. מקריאים את הסיפור ותוך כדי מציירים

הסיפור נמצא בנספח ב'הטקסט. לא לוותר על זה).(הציור מחבר גם את החניכים שלא הצליחו להקשיב להקראת

דיון:
איזה כלי לדעתכם זה מסמל?-
מה עמד במרכז קבלת ההחלטות שלכם בספינה?-
אילו ערכים הובילו אתכם?-
האם הספינה שלכם פעלה נכון לדעתכם?-
הייתם משנים משהו?-
מחוז דרום, הערך החשוב(היעד-הייתם נאמנים להחלטות שקיבלתם בתחילת היציאה למסע?-

הוא שוויון בקבוצה)

לעוד כלים פרקטיים חשובים לניהוללאחר העמקה על החשיבות בהצבת מטרות וכתיבת חזון, נמשיך
פרויקט:

בשגרה.שלוהיוםסדראתדףעלרושםתחניךהכלדק)10(זמניםעלשמירה.5
דיון

איזה כלי לדעתכם זה מסמל?-
מרגישים שאתם מנהלים את הזמן נכון?-
יש פעמים שאתם דוחים דברים לרגע האחרון?-
יש פעמים שאתם לא מבצעים את המטלות שנדרשתם לעשות?-
לכם?אילו דברים אתם אף פעם לא מוצאים להם זמן והם ממש חשובים-
אתם יכולים לתכנן את הזמן שלכם ביעילות?-
מה חשיבות תכנון הזמן בעבודה על פרויקט?-



איזהאומרמיביניהםלהחליטבליעשרעדלספורינסוהחניכיםותדק)10(תקשורת.6
מספר ובלי לדבר ביניהם.

דיון:
איזה כלי לדעתכם זה מסמל?-
איך היה לכם הניסיון ?-
הייתם פועלים בדרך אחרת?-
מה חשיבותה של תקשורת בעבודה על פרויקט?-
שקשורים לתקשורת?איזה קשיים אתם חושבים שיכולים לעלות בעבודה על פרויקט-

ואחד.תבמעגלעומדיםהחניכיםותדק')10(קבוצהשלכוחהעלמתודה.7
החניכיםות בפנים, המטרה שהחניך לא יצליח לצאת מהמעגל.

איזה כלי לדעתכם זה מסמל?  (כוחה של קבוצה)-

כלים חשובים לעבודהבואו ננסה לחזור על כל הכלים שלמדו בפעולה הזאת.סיכום.8
בראש ובראשונה:על פרויקט (מומלץ לכתוב את זה על הלוח).

הצבת מטרות וכתיבת חזון-
קבלת החלטות בריאה ושמירה חזון הקבוצה-
זמנים-
תקשורת-
כוחה של קבוצה- וכוחם של צוותים בתוך קבוצה-

עזרים
פתקים כפול מספר החניכים.ות-
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נספח א'

''לעולם לא תמצא קשת בענן  אם תביט מטה''

,אנגלימלחיןוקולנועבמאי,קומישחקןהיה)1977בדצמבר25–1889באפריל16 צ'פלין"צ'ארלי"ספנסרצ'ארלססר
נחשב" שאותה היה מגלם בסרטיו.הנוודבין היתר בזכות דמות ". צ'פלין הפך לסמל,סרט האילםשזכה להצלחה רבה בעידן ה

שלההפקההליכיבכלמעורבהיהצ'פלין.]1[הקולנועתעשייתשלבהיסטוריהביותרוהמשפיעותהחשובותמהדמויותלאחת
והמוזיקה.פסקולסרטיו, החל מכתיבת התסריט, דרך הבימוי וכלה בבחירת ה

הזמן שלכם מוגבל אז אל תבזבזו אותו
בלחיות חיים של מישהו אחר

,אפלחברתממייסדיאמריקאייזםועסקיםאישהיה)2011באוקטובר5–1955בפברואר24 (ג'ובס"סטיב"פולסטיבן
.2011ב-מותולפניספוריםחודשיםועד1997משנתמכןולאחר,1983–1976השניםביןשימשבותפקידשלה,הראשוןמנכ"לוה

Appleמחשבבזכות IIלהבאתהעיקרייםהמניעיםעםנמנההוא.האישימחשובהמחלוצילאחדג'ובסנחשבהדרך,פורץ
לדמות המרכזית שמאחורי הזינוק הפיננסי של חברת אפל, ונחשבמקינטושלמחשב האישי במחשביממשק המשתמש הגרפי

חברתלהקמתשותףגםהיה.iPhoneו-iPod ,iPadכדוגמתוחדשנייםפופולרייםמוצריםבזכות,21ה-המאהבראשית
]1[.דולרמיליארד7שלבסך2011בספטמברהוערךוהונוהעולם,עשיריעםנמנההוא.NeXTחברתולהקמתפיקסארהאנימציה

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/16_%D7%91%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/1889
https://he.wikipedia.org/wiki/25_%D7%91%D7%93%D7%A6%D7%9E%D7%91%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/1977
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%97%D7%A7%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%9E%D7%90%D7%99_%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%A0%D7%95%D7%A2
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A0%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%A2
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A0%D7%95%D7%95%D7%93_(%D7%A6%27%D7%90%D7%A8%D7%9C%D7%99_%D7%A6%27%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%9F)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A2%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%A0%D7%95%D7%A2
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%27%D7%90%D7%A8%D7%9C%D7%99_%D7%A6%27%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%9F#cite_note-:0-1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A1%D7%A7%D7%95%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/24_%D7%91%D7%A4%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%90%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/1955
https://he.wikipedia.org/wiki/5_%D7%91%D7%90%D7%95%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%91%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/2011
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%A9_%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%96%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%90%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A4%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A0%D7%9B%22%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/1976
https://he.wikipedia.org/wiki/1983
https://he.wikipedia.org/wiki/1997
https://he.wikipedia.org/wiki/Apple_II
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91_%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%A7_%D7%9E%D7%A9%D7%AA%D7%9E%D7%A9_%D7%92%D7%A8%D7%A4%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A7%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%95%D7%A9
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%94_%D7%94-21
https://he.wikipedia.org/wiki/IPod
https://he.wikipedia.org/wiki/IPad
https://he.wikipedia.org/wiki/IPhone
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%99%D7%A7%D7%A1%D7%90%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/NeXT
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%A8_%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%A0%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%91_%D7%92%27%D7%95%D7%91%D7%A1#cite_note-1


26ב.משחקים300כמעטהפסדתי,שליבקריירהזריקות9000מעלהחטאתי
פספסתי. נכשלתיהזדמנויות סמכו עלי לקחת את הזריקה המכרעת במשחק...

שוב ושוב ושוב בחיי, וזו בדיוק הסיבה להצלחתי .

ניצבאשרג'ורדן,.קלעהבעמדתששיחק,אמריקאיעברכדורסלןהוא)1963בפברואר17ב-נולד(ג'ורדןג'פרימייקל

בהיסטוריה,ביותרהטובלכדורסלןרביםבעינינחשב,NBAה-בתולדותהמוביליםהקלעיםרשימתבהחמישיבמקום
]1[]2[

שיקגולהצטרף.20ה-המאהשל90ה-ו80ה-שנותבהעולםברחביNBAה-ליגתשללפרסומהשסייעהרבהלהצלחהוזכה
אותוזיכתהשלוהניתוריכולת.NBAה-בליגתהבולטיםהכוכביםלאחדהפךקצרזמןותוך,1984/1985בעונתבולס

בכינויים "אייר ג'ורדן" ו"הוד אוויריותו".

אני לא מפסיקה כשאני עייפה.
אני מפסיקה רק כשאני מסיימת"

נורמההשםלמונרוניתןלידתהעם.אמריקאיתזמרתודוגמנית,שחקניתהייתה)1962באוגוסט5–1926ביוני1(מונרומרילין
הפכו אותההבימתית שלה, יופייה, מאהביה הנודעים ומותה המסתוריבשם נורמה ג'ין בייקר). הנוכחותהוטבלהג'ין מורטנסן (

.התרבות הפופולריתנודע שלאייקון פופולסמל מיןל

https://he.wikipedia.org/wiki/17_%D7%91%D7%A4%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%90%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/1963
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%A1%D7%9C%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%90%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%9C%D7%A2_(%D7%9B%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%A1%D7%9C)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%AA_%D7%94%D7%A7%D7%9C%D7%A2%D7%99%D7%9D_%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%AA%D7%95%D7%9C%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%94-NBA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%A7%D7%9C_%D7%92%27%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%9F#cite_note-nbah-1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%A7%D7%9C_%D7%92%27%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%9F#cite_note-2
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%99%D7%92%D7%AA_%D7%94-NBA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%94-80_%D7%A9%D7%9C_%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%94_%D7%94-20
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%94-90_%D7%A9%D7%9C_%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%94_%D7%94-20
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%94_%D7%94-20
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%99%D7%A7%D7%92%D7%95_%D7%91%D7%95%D7%9C%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%99%D7%A7%D7%92%D7%95_%D7%91%D7%95%D7%9C%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%AA_1984/1985_%D7%91-NBA
https://he.wikipedia.org/wiki/1_%D7%91%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/1926
https://he.wikipedia.org/wiki/5_%D7%91%D7%90%D7%95%D7%92%D7%95%D7%A1%D7%98
https://he.wikipedia.org/wiki/1962
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%97%D7%A7%D7%A0%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%95%D7%92%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%96%D7%9E%D7%A8%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%94_%D7%9C%D7%A0%D7%A6%D7%A8%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%9E%D7%9C_%D7%9E%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9F_%D7%A4%D7%95%D7%A4
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA_%D7%A4%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%A8%D7%99%D7%AA


אין אדם שאין לו כוחות. כל אחד צריך
לדעת מה המעיין שנותן לו כוח.
הנתינה לאחרים נותנת לי כוח''.

בקרבנהרגו,צה"לקצינימבניה,ששנייםישראליתחינוךאשתהיא)ה'תשי"דבניסןז',1954באפריל10ב-(נולדהפרץמרים
לחיזוקפעילותהעל,2018לשנתחייםמפעללישראלפרסכלתצה"ל.וחיילינוערבניבקרבמרצההיאמאזתפקידם.מילויבעת
.2014בשנתהרצלבהרטקסבמשואההדליקהכן,כמוהיהודית-ישראלית.הרוח

אתה לא יכול לטפס על
סולם ההצלחה עם

הידיים בכיסים

לשעברמקצועיגוףמפתח,נדבן,עסקיםאיש,במאי,מפיק,שחקןהוא)1947ביולי30ב-נולדשוורצנגראלואיסארנולד
כמושלתפקידוסיוםלאחרהקולנועיתלקריירהוחזר,קליפורניהמדינתשל38ה-מושלככיהןהוא.אוסטרי-אמריקאיופוליטיקאי

.2011בינואר

https://he.wikipedia.org/wiki/10_%D7%91%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/1954
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%96%27_%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%27%D7%AA%D7%A9%D7%99%22%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%94%22%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%A1_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A4%D7%A2%D7%9C_%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/2018
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%A7%D7%A1_%D7%94%D7%93%D7%9C%D7%A7%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%90%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/30_%D7%91%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/1947
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%97%D7%A7%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A4%D7%99%D7%A7_(%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%A0%D7%95%D7%A2_%D7%95%D7%98%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%99%D7%96%D7%99%D7%94)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%9E%D7%90%D7%99_%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%A0%D7%95%D7%A2
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%A9_%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%93%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97_%D7%92%D7%95%D7%A3
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A1%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%9C_(%D7%90%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%A0%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/2011


לך הרבהברגע שהבנת איזה מכפות הרגליים היא הימנית, כבר אין
באיזו מהןהתלבטויות מי מהן היא כף הרגל השמאלית, ואז נותרה הבעיה

להתחיל לצעוד.

באמכןלאחרושנתיים,1926באוקטובר14ב-לאוריצאהספר.מילןאלכסנדראלןבריטיהסופרהשחיברילדיםספרהואהדבפו
מילן),(הנקרא על שם בן המחבר, כריסטופר רוביןכריסטופר רובין". גיבורי הספרים הם הילדהבית בקרן פובעקבותיו הספר "

- אחדות מחיות היער.קטן מאוד", כדבריו) וידידיהםמוח("דוב בעלפודובון בשם

אזהמפתח להגשמת החלום הוא להתרכז בחשיבות שלו ולא בהצלחה.
אפילו צעד או ניצחון קטן בדרך מקבל משמעות גדולה יותר.

תוכניתאתהנחתההיא.אמריקאיתטלוויזיהמנחתועסקיםאשת,שחקניתהיא)1954בינואר29ב-נולדה(וינפריגיילאופרה
שלביותרהעשירהאפרו-אמריקאיתכמדורגתוינפרי.2011עד1986מספטמבר"וינפריאופרהשלהמופע"הארציתהאירוח
שניםשלושבמשךהיחידהכהת-העורוכמיליארדריתהזמנים,בכלביותרפילנתרופיתהכאפרו-אמריקאית,20ה-המאה

אמריקאידולרמיליארד3בכ-הונהאת2017ב-העריך,פורבסמגזיןברציפות.

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%98%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%9F_%D7%90%D7%9C%D7%9B%D7%A1%D7%A0%D7%93%D7%A8_%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/14_%D7%91%D7%90%D7%95%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%91%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/1926
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%91%D7%A7%D7%A8%D7%9F_%D7%A4%D7%95
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%A8%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A8_%D7%A8%D7%95%D7%91%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%95_%D7%94%D7%93%D7%91_(%D7%93%D7%9E%D7%95%D7%AA)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%97
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מוטב שאכשל באהבת חינם
מאשר בשנאת חינם

החמישי-שישיבדורפולניאדמו"רהיה)1856ינואר,ה'תרט"זבשבטי"ז–1771/1772,ה'תקל"ב(קוזמירמטאוביחזקאלרב
.טאובישראלרביחסידות מודז'יץ. סבו של מייסדתנועת החסידותל

השלווה מגיעה מבפנים
אל תחפש אותה בחוץ

ה ַגאוַּטָמה ַהאְרּתָ ָהה, הידוע כִסיּדְ על ידי לימודִסבלםמשהתעורר"), היה מורה רוחני ששאף לעזור לאנשים להשתחרר("זהּבוּּדְ
שהתבסס על עקרונות הדהרמה שלימד. הבודהיסטים,בודהיזם). לימים קם זרם ההדרך המתומנת הנאצלת(דהרמהה

לפנה"ס563ביןחיהואכימעריכיםההיסטוריוניםמרביתודאיים;אינםומותולידתומועדבזמננו.העליוןבודההלאותומחשיבים
המדינותברוב.]1[לערךלפנה"ס380בשנתמתכלומריותר,מאוחרשניםמאהחיהואכיהטועניםישאולם,לפנה"ס483עד

זה מציין את") . על פי המסורת תאריךוסאקיום הולדתו של בודהה ("הבודהיסטיות, ביום הירח המלא הראשון של האביב, נחגג
היום בו הגיע הבודהה להתעוררות והיום בו עזב את גופו.
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נספח ב'- סיפור הפיראטים:
בספינה כל ההחלטות מתקבלות באופןמסבירים לחניכים כי הם עכשיו פיראטים על ספינה בלב ים,

החניכיםות לקבל החלטה כקבוצה.דמוקרטי. מתחילים לספר את הסיפור, בסוף כל חלק יצטרכו

החלטתם לצאת ולנסות את מזלכםאתם חבורה של נערים צעירים מהאי שע"ניה בעלי ישע ומרץ.
- מחוז דרום! (של הים האטלנטיבים הפתוח כפיראטים נועזים ואמיצים, ולהגיע למחוז חפצכם

רוחכם מנחה אתכם להמשיך הלאה. ישכמובן…) ברורות לכם הסכנות הטמונות במסע מסוג זה, אך
עוד יותר לצאת למסע. נפרדתם,האומרים שאתם משוגעים, אך אמירות אלו רק דוחפות אתכם

החלטתם ברגע שעליתם עלמהמשפחה, מהחבר, מהחברה ופרשתם את מפרשיכם אל הים הגדול.
או מין... או מספר עיניים (אררר!). אחרי ארוחתהספינה שכל חברי הסיפון יהיו שווים, ללא הבדל דת, גזע

שהעתיד צופן לכם. אתם יודעים שהמסעארבע קלה אתם מרגישים חזקים ומלאי מרץ להרפתקאות הרבות
למסע באורך שבועיים בלבד, עקב דלותכםלוקח כשבועיים בממוצע והתכוננתם מבחינת תזונה ואספקה

שעות רבות ואתם מתחילים להפליג דרומה.כנערים. אתם יוצאים מהמרינה אחרי העמסת התיקים שלקחה
שלכם: סירת גומי קטנה וורודה מתקרבתלאחר כשעתיים של שיט שלו ונעים נתקלתם בדילמה הראשונה

אליכם לאט ומשהו נראה לכם מוזר. כאשר
ידיים וקוראות לעזרה. מצב הים מתחילהסירה מתקרבת אתם מבחינים בשתי דמויות לא ברורות מניפות

הספינה הם יטבעו וימותו.להשתנות והגלים מתחזקים. ברור לכם שאם תשאירו אותם על
יצאתם. אם תעלו את הבחורים עלאספקת המזון שלכם מוגבלת לשבועיים ולכמות האנשים איתם
מהרגע שעלו על ספינתכם אתם אחראייםספינתכם כמות המזון לבן אדם תרד כי תצטרכו להאכיל אותם.

לגורלם. מה תחליטו?

3לחלקעובריםלא,אם.2לחלקעוברים-מעליםאם

אדוניםכיגיליתםמענייןהיכרותק'בזמןאליכם.אותםוקיבלתםהסיפון,עלעלוהחשודיםהבחורים2חלק
מקיימים מסורת בת אלפי שנים שבההנכבדים הינם טרנס-סיבירים מסורתיים במיוחד. הטרנס-סיביריים

לאלתפילהונושאיםביוםשעות5שללתקופהרוחציםהגדוליםבאוקיינוסיםשייטבכלהמוזרים,האנשים
5כ-המפרשיםאתולהורידההפלגהאתלעצורישבסיפוןאצלכםהזריםשיתארחוכדיכך,מתוקףהים.

ימים, ואין לדעת אם תסתדרו עם האספקהשעות ביום. החלת מדיניות זו תאריך את המסע בעוד חמישה
אותה רמת מחייה. מה תעשו?שיש לכם או לא. למרות שהסיכויים לטובתכם, לא תשמרו על

5לחלקעברולא,אם.4לחלקעברוהיםאלתפילתאתתכבדואם

שםהים,מצולותאלהנוראיתטביעתםאתראיתםמרחוקים.בלבהחשודיםהבחוריםאתהשארתם3חלק
זו הייתה קשה כיורדי ים לא מנוסים. חלקכםדווי ג'ונס יקבל אותם לארונו לעולמי עולמים. חוויה ראשונית

כצריבת מדוזה ולא יכל להשתחרר ממנו.קיבל אותה בהבנה, אך חלק אחר מכם צרב את הזיכרון בראשו
שהדרך היחידה בה יוכלו להמשיך במסע בלישניים מחברי הצוות הושפעו כל כך מזיכרון זה עד שהבינו

את התפילה היומית המסורתית לאל הים.ייסורי מצפון עזים, היא לבקש מחילה מהאחד והיחיד, ולהתפלל
כדי לבקש מחילה מאל הים על הפקרתחלק מאורח החיים החדש שלהם הוא רחיצה יומית במעמקי הים



שעות5כ-המפרשיםאתולהורידההפלגהאתלעצורעליכםהיומית,התפילהאתלכבדכדיבחורים.אותם
ואין לדעת אם תסתדרו עם האספקה המצויהביום. החלת מדיניות זו תאריך את המסע בעוד חמישה ימים,

מחייה. מה תעשו?או לא, למרות שהסיכויים לטובתכם, לא תשמרו על אותה רמת

5לחלקעברולא,אם.4לחלקעברוהיםאלתפילתאתתכבדואם

הגדול.לאלהיומיתתפילתםאתלהתפלללהםולאפשרהאליראיבבחוריםלהתחשבהחלטתם4חלק
התחושה בספינה היא שספק אם בכללמרגיש כי ההתקדמות האטה למדי )למרות שהאל צודד בכם!(.

את תלאות הים מציפים אותם כּטונֹותתגיעו ליעדכם בשלום. חברי הצוות שלכם מתחילים להרגיש
הם מחליטים שהם פורצים מחדרם במעמקיהמציפות רשת דיג בלב ים, והם אינם יכולים לשאת זאת יותר.

מנעתם זאת מהם לפני כן על ידי התקנתהספינה ומנסים לקפוץ מהסיפון ולהתאבד. כחברי צוות דואגים,
הסרדינים שפרצו את קופסת השימורים למיטתםגדר היקפית סביב הספינה. מתוסכלים כסוסוני ים, חזרו

- פתחו בשביתת רעב קבוצתית. הקבוצהבספינה. בלילה, הבינו שבאפשרותם להתנגד לחיים בדרך אחרת
להם לרדת מהרעיון המטופש, אך העיקשיםהעיקשת לא הכניסה לפיה לא אוכל ולא מים. ניסיתם לגרום

בתוך תוככם הצוות מדבר על האפשרויותהמשיכו בשלהם כשאי שפיותם דוחקת אותם קדימה אל האבדון.
שדעתם תחזור אליהם. אם תניחו להם למות- להכריח אותם לאכול או להשאיר אותם לגווע למוות בתקווה

מועיל. מה תעשו?יחסר לכם כוח אדם, אך גם במצב הנוכחי הם לא כוח אדם

7לחלקעברולגוועלהםתניחואם.6לחלקעברולאכול,אותםתכריחואם

הטעיםהפתיוןמןמרפהלאשהפלמודכפימהם,מרפהלאהיםבאלהמלחיםשלהחזקהאמונתם5חלק
כי אם לא יממשו את מצוותם, אל הים לאהמחובר לקצה החכה, והם יוצאים בשביתת רעב חריפה באמירה

כך או כך. הם מחליטים כי אמונתם חזקהיסלח לאף אחד מיורדי הים וימשה את נשמותם מדיונת החיים
את מצוות אל הים. כמובן, מתוקף היותםמדי ומעדיפים למות מאשר לחיות חיים טפלים בהם לא ימלאו

ולכן הם הבינו כי האופציה היחידה שלהםמאמינים אדוקים יודעים הם כי אסור להם למות בתוך הים.
וליל וכוחם מתחיל לעזוב אותם אט אט,להתאבדות היא לשבות רעב. אותם מלחים מסרבים לאכול יום
ביכולתכם לנסות להשאירם בחיים על ידיכטיפות דם המטפטפות בלב ים מכספיון קטן שפגש כריש מצוי.
בחיים הם לא מספקים כוח עבודה אמיתיכפיית אוכל עליהם. אם אתם פועלים בניגוד לרצונם ולהשאירם

אותם במצבם הנוכחי הם לא יספקו אףעקב חוסר המוטיבציה שלהם להמשיך במסע. מצד שני אם תשאירו
פעם את מה שיכלו לספק. מה תעשו?

7לחלקעברולגוועלהםתניחואם.6לחלקעברולאכול,אותםתכריחואם

מאכיליםאתם.כרגעלעצמםשיחזרוליוםבציפייהבחייםהברנשיםאתלהשאירישכיהחלטתם6חלק
נוטשת אותם אלא רק מתחזקת עם הזמן .כלאותם בכפייה למרות שהמשיכו לחיות בנתיים אמונתם אינה

עוזבות אותם, כמו הריח המתוק שלרגע שעובר הוא סבל בשבילם ,מחשבות על מצוות אל הים אינם
שבע.סנדוויץ 'הלובסטר של סימה'לה בשישי בבוקר במרכזית באר

את חייהם גדל .כאשר נגמרה להם הסבלנותהם אינם מקיימים את המצוות הרצויות ובכל רגע רצונם לגמור



והרצון להמשיך לשרת את הספינה, הם הבינו כי אין פתרון אחר אלא לפרוץ את הגדר בזמן שמלחי הספינה
מחסה במסעם הארוך במצולות.למרבה הצער,ישנים, ובאישון ליל לקפוץ מסיפון המתוקה שסיפקה להם

אוכלי אדם - ואותם כרישים כרסמוגופתם של המלחים האבודים משכה אל הספינה להקה של כרישי
מסעותיכם בשבעת הימים.במהרה את תחתית הספינה ובכך הטביעו אותה. כאן נגמרו

הנוגעבכללהםלסייעמתכווניםאינכםוכיהשובתים,שלרצונותיהםאתלכבדעליכםכיהחלטתם7חלק
שלא כל נפש מסוגלת לעמוד במסע הארוך והמייגעבהיאחזות בחיים. הים הוא מקום אכזרי, ותובעני, וכפי

מהמים לאט לאט מאבד צלם חיים, כך גםבתלאות האוקיינוסים כך גם הגוף. כפי שדג אשר הרגע יצא
את הכרתם. צחנת הגופות על הסיפון לאהמלחים שלנו איבדו אט אט צלם אנוש, מלחינו לבסוף איבדו
אט אט הגופות נרקבו והתחילו להפיץ מחלותהייתה דבר זר למלחים ולכן לא ראו שום צורך בפינוי הגופות.
וגובר. באפשרותכם להיפטר מהגופותברחבי הסיפון. אתם שמים לב כי החולי בקרב מלחיכם הולך

על הסיפון, או לנסות ולטפל בחולים עםומהאנשים החולים ובכך להשאיר כוח עבודה מצומצם אך בריא
המע"ר שלו קרוב קרוב).הנסיון הרפואי הדל שלכם (אחד ממלחיכם שומר את כרטיס

9לחלקעברומהחולים,להיפטרמעדיפיםאתםאם.8לחלקעברוולטפללנסותבוחריםאתםאם

הבראתלשםומצרכיםכוחותרפואי,ידעלגייסניסיתםבספינה.החוליםבמלחיםלטפלהחלטתם8חלק
10קורסכךהפתוח,מהאווירנחנקבעודובשוקמהבאסטהולברוחלקפוץמנסהשדגכפיאךהחולים.

המבעית בו נמצאתם. כל חברי הסיפוןהשעות של מד"א שעברתם בכיתה י' לא עזר לכם להינצל מהמצב
נדבקו במחלה ומצאו את סופם בלב הים.

מביןלצערכםאךאונים.בחוסרהפתוחליםאותםוזורקיםמהחוליםנפטריםאתםכיהחלטתם9חלק
כפי ששחף השט לו באצילות בשמייםהמלחים שנזרקו מהספינה היו אנשי מפתח בעלי ידע רב בספנות.

מעמד במרחבים הפתוחים של האוקיינוסהפתוחים אינו יכול לנווט מבלי להקתו, כך לא הצלחתם להחזיק
בשרטון. הספינה טבעה במיקום לא ידועמבלי אותם מלחים. אתם מוצאים את סופכם המר כאשר פגעתם

וסיפורכם האצילי מהווה בסיס לסרט מרגש שובר קופות.



(שעה וחצי)אתגרים בניהול והנעת הצוות- הובלה בקבוצת השווים

מטרות
החניכים.ות ילמדו על אתגרים בניהול.1
החניכים.ות יתנסו באתגרים.2
שבכךשלהם ועל האתגרבקבוצת השוויםהחניכים.ות ילמדו על הובלה.3

מהלך
א׳מנקודה(לעבורלאוצרלהגיעבכדיאגםלעבורהחניכות.יםעלדק')30(התניניםמשחק.1

מחוץ לכיתה). ניתן לעבור את האגםבחדר לנקודה ב׳ בחדר. אפשר גם לנסות לעשות את הפעילות
בחדר יש כיסאות כמספררק בדריכה על ה״אבנים״ (=כיסאות) ואסור לדרוך באגם (=הרצפה),

החניכים.ות. מכשולים במעבר האגם-
צריכים.ות להיות בשקטפיראטים- כשהמדריך.ה מרימה שלט של פיראטים החניכות.ים-

כדי שהפיראטים לא ישמעו אותם.ן
צריכים להעביר בניהם חבלגלים סוערים- כשהמדריר.ה מרימה שלט של גלים החניכים.ות-

ולהחזיק בו כדי לא ליפול.
לסמן איקס על הדג ובכךדגים על הרצפה- כשהחניכים יראו דגים על הרצפה עליהם.ן-

לדוג אותו.
לתפוס אותו בעזרתתנין- כשהמדריך.ה זורק.ת תנין על הרצפה החניכות.ים צריכים.ות-

מקל עם סקוצ׳.
לעשות כמה שיותר רעשציפור- כשהמדריך.ה מרימה שלט עם ציפור החניכים.ות צריכים-

כדי להעיף אותה.

שבאחריותו יהיה עליו לפקח ולנהלבמהלך המשחק כל חניך.ה יקבל אחריות, וכאשר יגיע המכשול
החבל, כאשר מגיעים גלים, עליהלדוגמא- חניכה שאחראית עלאת ההתמודדות עם הסיטואציה.

להעביר את החבל בין כולם ולדאוג לכך שכולם.ן יתפסו בחבל.
חניך.ה אחד מדבר, חניך.ה אחתבנוסף- במהלך המשחק המדריך.ה תתן ״אתגרים״ (כגון- רק

עוצם.ת עיניים, חניך.ה אחד.ת עם ידיים מאחורי הגב)

ולניהולבצוותלאתגריםשעברנומהאתונקבילהמשחקעלהחניכות.יםעםנדברדק')15(דיון.2
צוות.
מה עבד טוב במשחק? למה?-
מה עבד פחות טוב? למה?-
מה הקושי העיקרי שהיה במשחק?-
מה עזר לנו להתגבר על הקושי הזה?-
איך הרגשתם.ן כשהייתם אחראים על משהו?-
איך התמודדתם.ן כאשר הוטלה על מישהו מהקבוצה מגבלה?-



- לשים דגש על עניין התקשורת בין החניכים.ות במשחק (למה תקשורת בצוות או ביןדגש למדריכות.ים
מנהל צוות לצוות היא חשובה)

מהמשחק ומהדיון ולהשתמש בהןבסיכום הדיון נבקש מהחניכות.ים לקחת את המסקנות שהסקנו
במתודה הבאה.

כולם.מולסימולציותלעשותשירצולחניכים/ותניתןדק')25-30(סימולציות.3
שלך, החבר אומר לך ״סמוךאת.ה מוביל צוות ואחד מהחברים הטובים שלך נמצא בצוות.1

המשימה ולא מגיש אותהעליי, אני אעשה את המשימה שלי בזמן״ והוא לא עושה את
בזמן, מה תעשה?

שקבעת איתו שיגיע ויעביראת.ה מוביל צוות שמתכנן יום שיא בבית הנוער, אחד האנשים.2
סדנא ביום הזה ביטל את הגעתו יום לפני האירוע, מה תעשה?

שלך נפגע ממך שלאבמהלך העבודה על פרויקט מסוים שאתה מנהל החבר הכי טוב.3
לו את התפקיד ותתןבחרת בו לעשות את התפקיד שרצה, הוא אומר לך שאם לא תחליף

מה תעשה?לו את מה שרצה הוא יעזוב את הצוות ולא ישתתף בהרמת הפרויקט.
מיוחד של מסיבת אמצע שנהאתה וחבריך לצוות המוביל רוצים להוציא לפועל פרויקט.4

רעיון ממש טוב אבל שאין זמןבבית הנוער , הצוות מדריכים בבית הנוער אמר לכם שזה
?להוציא את זה לפועל כי הלוז ממש עמוס. מה היית עושה

יום העצמאות בבית הנוער.את.ה והצוות המוביל בבית הנוער צריכים להכין את חגיגות.5
כיף וחבר צוות שלך רוצהאת.ה מאוד רוצה לעשות פעילות ערכית בנושא יחד עם פעילות
מוצאים פתרון.לעשות מסיבת כחול לבן , אתם ממש מתווכחים מה לעשות ולא

דק'):1510(-מדריכיםותסיכום
בתור צוות מוביל אתם תאלצו לתת מענה,הסימולציות האלה הן המציאות. אלה באמת מקרים שיהיו בצוות.

לא פשוט להוביל את קבוצת השווים שלכם.לדעת לדרוש מחבריכם בצורה נעימה ובעיקר בצורה שווה.
או המפקדים הם אותו הגיל ולפעמים גם קטניםכשמגיעים לתפקידי פיקוד וניהול, הרבה פעמים המנהלים

להוביל את החברים שלכם. לדרוש מהם,יותר. כך גם יהיה לכם עם הקבוצה בבית הנוער, אתם תיאלצו
להיות בגובה העיניים. הסמכות שלכם תירכשלעזור להם, להוביל אותם. חשוב לדעת לעשות את זה נכון.

יותר (כמו למשל מה שקורה במדצ"ים).בדרש של כבוד אליכם ולתפקיד שלכם ולא מתוקף היותכם גדולים
אתגרים שהם לא יודעים לפתור?אפשר לשאול את החניכים איך היה להם ואם הם מרגישים שיש

אפשר לשאול את החניכים:
איך אתם מרגישים כלפי זה?-
לתת דוגמא על הפער גילאים בין שינשין לחניכים-

עזרים
חבל, ציורים של דגיםמכשולים למשחק התנינים- ציור של פיראטים, ציור של גלים,-

ציור של ציפור.קטנים, ציור של תנין שמודבק אליו סקוצ׳, מקל עם סקוצ׳,
מרשמלו, ספגטי, חוט צמר, דבק סלוטייפ-
פתקים שעליהם הגבהים ופתקים שעליהם שמות הקבוצות.-



(שעה)סיכום יום

מטרות
זמן רפלקציה ועיבוד.1
זמן שיתוף אישי.2
חיבור בין החניכיםות בקבוצה.3

מהלך
הנוערמביתשלושהקבוצהפתיחההמשחקאתלהעביריתנדבחניךהדק')15(פתיחהמשחק.1

הכי אוהבת

הזיכרוןבסיסעלשתספרמהקבוצהמתנדב/תמבקשיםדק')10(אחרוניםיומייםלו"זעלמעבר.2
את הרגעים המצחיקים, הזמניםשלה את כל מה שעברנו- כל מה שהיא זוכרת. אפשר לספר גם

לפי הסדר הכרונולוגי.החופשיים, הארוחות וכו'. לאחר מכן נראה אם זכר/ה נכון

כהעדאוהביםשהםדבריםשלושההשניהאתאחדישתפוהחניכיםותדק')20(בזוגותשיתוף.3
בקורס ושלושה דברים שמאתגרים אותם/ מקשים עליהם.

דק')15(למליאהחוזרים.4
מבקשים מהחניכים לשתף קצת מהדברים שדיברו בזוגות-
איזה דבר חדש למדתםן היום?-
האם הצלחתןם להתחבר היום יותר לקבוצה?-
לאיזו משבצת הכי התחברתםן?-
אתםן מרגישיםות מוכניםות להתנסות בהדרכה?-
איזה כלי אתםן מרגישיםות שיתרום לכם הכי הרבה?-

עזרים

לו"ז קורס-



(שעה וחצי)ערב תחרות בין הקורסים- ששטוס

הגיל.שכבתכלביןלגבשכדימעורבבותמאחוותקבוצות.2ל-החניכיםכלאתמחלקים-
הפוטנציאלאתבהםשרואיםלחניכיםהזדמנותלתתמנתעלקבוצהראשי2עליחליטוהמדריכים-

וזקוקים לעוד הזדמנות ופוש לביטחון העצמי
הקושי שלה תעניק לקבצה המנצחת כמות-      במהלך הפעילות יהיו משימות. כל משימה בהתאם לדרגת

מפתחות
האדום משימת קפטנים ומשימת פחד-      במהלך הפעילות יהיו עוד משימות בונוס כמו הכפתור
קיר הגורלות אשר יקבע את הניקוד של כל-      בסוף הפעילות החניכים יפתחו בעזרת המפתחות את

קבוצה ואת המנצח
שיבואו אח"כ (שוקולד, פתי בר, מרשמלו,-      עם הנקודות נקיים מכירה פומבית עם דברים לקומזיץ

שיפודים, חטיפים, תה ועוד)

החניכים חלק אם לא ניתן להגיד לחניכיםמשימות (משימות הדורשות שיתוף פעולה- יש לשים לב שכל
מסוים את הרשות לדבר על מנת לעודד אתמסוימים לנטרל חוש מסוים כמו ראייה עוד דיבור/ לתת לחניך

כולם להיות חלק):
סוג שהוא.להעביר מים מדלי לדלי. אין להשתמש בכוסות או קערות מכל-
מי שנוגע, הקבוצה שלו מתחילהלעמוד כל הקבוצה על אלבד להפוך אותו בלי לגעת ברצפה.-

מההתחלה.
כמה דפים. אסור לגעת ברצפה. מיהחניכים יצטרכו לעבור מצד אחד של החדר לצד שני בעזרת-

שנוגע, הקבוצה שלו חוזרת ומתחילה מההתחלה.
)מפתחות2(קפטניםמשימת

שיעבור אותו בהצלחה ינצח.מסלול מכשולים. נבנה לחניכים מסלול מכשולים שהראשון-
של צליל מסויים): (כל פעם מפתחמשימות כפתור אדום (משימות בהפתעה במהלך הפעילות בהשמע

אחד למנצח)
צליל מסויים לרוץ וללחוץ עלכל קבוצה תבחר נציג בתחילת המשחק שיהיה אחראי בהשמעת-

ה"כפתור האדום".
בחדר)מפתחות5סהכ(יהיופחד:משימת

המלאות בפסטה, בוץ בובותיהיה לחניכים דקה בתוך חדר חשוך ומוזיקה מאיימת עם קערות-
יצרכו בחושך ללכת ולחפש אותם.פרוותיות ונוצות. בתוך הקערות יהיו מפתחות והחניכים

להכין
-עזרים למשימות

-לוח גורלות
-חילוק תפקידים
-מכירה פומבית



(שעתיים וחצי)פעילות התנסות

מטרות
החניכים.ות יחוו התנסות בהובלה.1
החניכים.ות יתמודדו עם אתגרים העולים מההתנסות.2
החניכים.ות ילמדו על עצמם ועל יכולות המנהיגות שלהם.ן.3

מהלך
לו"ז

זמן)צירמתודתדק'10(המשימהמהיהמדריךשלהסברדק'30
לקחתמחליטיםהםאותוהפרוייקטמההקבוצהשלהחלטותקבלתדק'30
ומשימותלצוותיםחלוקהדק'30
אחדכלשלהאישיהתפקידעלעצמיתעבודהדק'30
חלקלוקחיםכולםבהמצגתוהכנתהקבוצהשללדיוןחזרהדק'30

יעבדו אך ניתן להם לנהל את הזמן.*** הלוז הוא עבורנו המדריכים.ות וננסה שכך החניכים

הקבוצהשאםכךחניכים7-8עלתעלהלאשהקבוצהחשוב(משימהלחניכים.ותניתןבפעילות.1
מקום במשימה להתנסות בכוחותגדולה יותר יש לחלק את הקבוצה לשניים). חשוב לתת לחניכים

והוצאתו לפועל ומכך שההנחיותעצמם.ן על הובלת קבוצת השווים והתנסות בבניית פרויקט
כולה צריך להיות על החניכים.ות.והדברים בו המדריך יהיה שותף הם מינורים וניהול המשימה

המשימה:.2
לחלק עבודה לקראת הבנייההקבוצה מקבלת שטח בעיר, החניכים יתבקשו להחליט מה לבנות,

לבנות הכל ולהכין את המצגת- לקחתולבנות מצגת לקראת ה"מכרז". לחניכים.ות יהיה שעתיים
התפקידים,  לחשוב על תוכניתהחלטה מה הוא הפרויקט אותו הם עושים, לחלק ביניהם את
איך מבצעים את זה.עבודה, לחשוב איך היו רוצים להציג את זה לעייריה, ולחשוב

להםנשיםשולחןעלזמן.צירהחניכיםותבפנינציבדק')10(הפרויקטלבנייתניגשיםאיך.3
העבודהשלביאתלסדרדק'3ביצטרכוהחניכיםפרויקט.עלעבודהבתהליךשלביםעםפתקים

ונחליט אם אכן זו הדרך הטובה ביותרעל פרויקט על ציר הזמן. לאחר שבחרו, נעבור על זה ביחד
לפעול.

רעיון, חלוקה לצוותי עבודה,הצבת מטרות ויעדים, הכנת גאנט, בחירת(נספח א'):השלבים
של הפרויקט, חגיגת הצלחות, עיבוד, השקתפגישות צוות מוביל וצוותים, שלב ביצוע, הוצאה לפועל

תוצרים

נקודות חשובות למדריך:
דגם (של המבנה), כוח אדם. רק אםרשימה של תפקידים אפשריים: תוכן, שיווק (מצגת/ פרסומת),-

החניכים מסתבכים נותנים להם דוגמאות.
ולעבוד כקבוצה וכיחידים.הפעילות מטרתה לתת לחניכים הזדמנות ליזום, לשכנע, לנהל-
כיוון החניכים וצומת לב שכולם חלק מהותי ויוזמים.-



עבודה אישית וקבוצתית. הצגה בפני הקבוצה רעיונות קטנים ואת העבודה בתוך הוועדות.-
(גיבוש רעיון- חצי שעה, עבודהעמידה בלו"ז כללי, הלו"ז הוא עבור המדריכים לא החניכים-

הכנת פרזנטציה- מבנה/ מצגת/פרסומת).בוועדות- חצי שעה, גיבוש לרעיון אחד וכללי- חצי שעה,

דק')15(עיבוד.4
איך היה לכם לנהל פרויקט?-
)האם הרגשתם שהצלחתם להוביל בתחומכם? ( בתפקיד שהם קיבלו-
מה היה הקושי בהובלת קבוצת השווים ?-
מה הדבר שהרגשתם בנוח איתו ?-
מה היה קושי שהתמודדתם איתו  ?-
איך אפשר להשתפר לעתיד ?-
מה עושים כשמשהו לא מסתדר בניהול פרויקט?-
(חשוב לדעת למשב את עצמםשכל אחד ינסה להגדיר במשפט איך הוא היה בשלב ההתנסות-

לטוב ולרע. זה הכנה לקראת המשבצת הבאה.

עזרים
לגו+ לוגו ילידים עם מגנטים)בניית דגם של שטח העיר- חומרים לבניית מבנה (חומרי יצירה+-
מכתב מהעירייה-
השלבים, נספח א'ציר זמן- בריסטול, ציור של ציר, דבק סלוטייפ להדבקת-



השלבים (נספח א'):

הצבת מטרות ויעדים

הכנת גאנט

בחירת רעיון

חלוקה לצוותי עבודה

פגישות צוות מוביל וצוותים

שלב ביצוע

הוצאה לפועל של הפרויקט

חגיגת הצלחות

עיבוד

השקת תוצרים



תושבי עיירת קדימהלכבוד :

הנדון : מכרז על מקום חדש  עבור תושבי העיר

תושבי העיר הנכבדים,

משהולבנותרוציםוהיינודונם10שלשטחלנוישונדירה.מיוחדתבבקשהאליכםפוניםקדימהעירייתכאן
עבורםן.
הזה.השטחעבורעבודהתוכניותולהעלותלהציגתוכלובומכרזיתקיים11:30בשעה21.07.2021בתאריך
לטובתשח100,000שלתקציבלכםישהזה.הפרויקטעבורתקציביםלגייסכדימאודקשהעבדההעייריה

היא שנתיים.הפרויקט שלכםן ומסגרת הזמן שיש לכםן על מנת לבצע אותו

והמענה שהוא נותן בעיר ואשר יש לו תוכניתנבחר את הפרויקט הנכון ע"פ אהדת הציבור, הצורך המטרה
הכי יעילה לפרויקט משמעותי היא עבודת צוותעבודה ריאלית. בתור עירייה אנו מאמינים גדולים כי הדרך

לקיחת אחריות אישית וקבוצתית בכלוישתתף פעולה מלא של כל המשתתפים. לכן אנו מחפשים לראות
אחראים לתוכניות ולביצוע של תחום זה.התחומים. בכל תחום אנו רוצים לראות ראש צוות וועדה אשר

לקופסא וקבלת החלטות מרכבת. אנו מאמיניםמוצב ביניכם אתגר לא פשוט של ניהול צוות, חשיבה מחוץ
טוב עבור העיר שלכםן.כי תצליחו ותוציאו את המירב מההזדמנות הזו ותעשו משהו

תודה רבה ובהצלחה,
עיירית קדימה.



(שעה)משוב- אישי וצוותים

מטרות
הוא מקדם אותנו בתהליך עבודהנבין יחד מהי החשיבות של משוב אישי ובין חברי צוות וכיצד.1

ממושך יחד.
באופן עצמאי.החניכות.ים ילמדו כיצד למשב את ההתנהלות האישית שלהן.ם.2
שלהן.הם וכיצד לקבל משובהחניכות.ים ילמדו כיצד למשב באפקטיביות את חברי.ות הקבוצה.3

בצורה מקצועית - נלמד את מודל הסנדוויץ'.

מהלך
הסנדוויץ'.מודל-משובלהעברתספציפיבמודלנדוןהזובמתודהדק')25(סנדוויץ'הכנת.1

feedback(ה"כריך"מבנההינואפקטיבימשובשלהבסיסיהמבנה sandwich:(
א. פתיחה חיובית

ב. התייחסות להתנהגות שעליה רוצים להשפיע
ג. סיום חיובי

המסר העיקרי שלשמו ניתן המשוב.בין שתי "השכבות" החיוביות של הכריך אנו מכניסים את
לחניכות.ים - ניתן לשתף אותן.ם- יקל על ההסברבנספח ב'(הסבר מפורט יותר של השיטה נמצא

ולתת להן.ם להקריא בעצמן.ם).

מסוימות הקשורות בהעברתא')(נספחלאחר ההסבר בעצם נעבוד עם החניכות.ים על סיטואציות
את הסיטואציה מול שאר הקבוצהוקבלת משוב. בכל פעם נבחר זוג מתנדבות.ים, שיצטרכו להציג

מוחשי עד כמה שאפשר להדפיס ציור שלולהעביר משוב ע"פ מודל הסנדוויץ' - מומלץ כדי שיהיה
בהם בהעברת המשוב ממש בתוךסנדוויץ' ולבקש מהמציגות.ים לכתוב את המשפטים שישתמשו

המודל וכך יוכלו גם לשמור את זה.
מצורפים בנספחים.חשוב להנחות את החניכות.ים לשפה נכונה למישוב - כל ההסברים

שלבהקורס.בכלכנהוהכיחשובהכילשלבלהתכונןמהחניכיםנבקשדק')30(בזוגותמשוב.2
יהיה תפקיד. לאחר מכן הם יתחלפולכל אחד.ת מבני הזוגהמשוב. נחלק את החניכות.ים לזוגות.

מעביר המשוב-
מקבל המשוב.-

שהייתה קודם לכן.החניכיםות ידרשו להעביר משוב אחת על השניה בנושא ההתנסות
רק רושם ולא מגיב. אין צורךחשוב מאוד שבשלב שבו החניךה ממשב, החניך שמקבל ביקורת,

את מה שנאמר לו. אותו דברלהצטדק או להגיע להסכמות. רק להקשיב ולאחר מכן הוא יעבד
הפוך. עשר דק' לכל חניךה.

שיעזרו להם לבנות משובאם החניכים מתקשים אפשר לכתוב להם בנק קטגוריות על הלוח
מתאים:



הובלת הקבוצה, עמידה בזמנים, הירתמות למשימה לאורך כל המשימה, התמקדות בעיקר ולא
נכונה, חשיבה יצירתית,בטפל, רתימה של אחרים, החזקת החזון, תקשורת, קבלת החלטות

ולא מוביל.אופטימיות וחיוביות, עבודת צוות, היכולת להיות מובל

דק')10(במליאהדיוןנערוךמכןלאחר
מה עבד טוב?החניכות.ים הממשבים - איך היה למשב? איפה נתקלתם בקושי?-
איך זה לקבל ביקורת? למדתםהחניכות.ים שקיבלו את המשוב - איך להקשיב ולא להגיב?-

משהו על עצמכם? האם הייתם ממשבים את עצמכם אחרת?
לשם מה אנחנו צריכות.ים לקבל ולהעביר משוב?-
שמקבל.ת אותו?מהי הדרך הנכונה להעביר משוב וכיצד היא משפיעה על מי-

"משוב" ולשם מה בעצם משתמשים בולאחר הדיון, נוכל לתת לחניכות.ים את ההגדרה של המושג
(מצורף בנספחים).

דק')5(סיכום.3
ומה לדעתו.ה השלב החשוב ביותרבסבב, כל חניכ.ה יספר על פרט חדש שלמד.ה בזכות הפעילות,

בזמן מתן המשוב.

עזרים
טבלת משוב-
ציור של סנדוויץ'-
הסבר על 'שיטת הכריך'-
סיטואציות להצגה-



נספח א'-
סיטואציות - 'שיטת הכריך'

את.ה חלק מהצוות המוביל של הפרויקט בקבוצה.1
שלך, בחרתן.ם בתור השכבה הבוגרת בבית הנוער

פרויקט של עיצוב החצר האחורית והפיכתה לשמישה -
פינות ישיבה, שתילת צמחים בגינה וציור על הקיר

שדורש זמן עבודה רב. קבעתן.ם כקבוצה ימי עבודה
לשיפור נראות החצר. שתייםשבהן.ם אתן.ם אמורות.ים להגיע לבית הנוער ולקדם את המשימות

את הרעיון לציור הקיר המתוכנן ולכןמחברות הקבוצה לא הגיעו לשני ימי עבודה בטענה שהן נתנו
אין סיבה שיציירו אותו. כיצד תגיבו ותמשבו בצורה נכונה?

שנבחרה היא הכנת ארוחה איטלקיתהערב מתקיים אירוע ערב בוגרות.ים בבית הנוער, הפעילות.2
החלק של ניקיון המטבח ושטיפתמשותפת. לאחר ההכנה והארוחה שהיו מוצלחות ומהנות, הגיע

לעזור בסידור המטבח בטענה שהםהכלים. שניים מחברי הקבוצה מסרבים לשטוף את הכלים או
שמנקים את המטבח. האם תגיבוהתעייפו מהיום הארוך שעבר עליהם, ושיש מספיק חניכות.ים

באותו הרגע או בזמן אחר? כיצד תמשבו את ההתנהגות שלהם?

מהקבוצה שלך משתתפת בקטעבקרוב תתקיים מסיבת הסיום בבית הנוער, ואחת החניכות.3
יומיים לפני ההופעה, שמת לבהמשחק - התכוננתן.ם זמן רב למופע ובחזרה האחרונה שמתקיימת

ושאלת לשלומה היא סיפרה שהיאשהיא יושבת לבד באחד החדרים בבית הנוער ובוכה. כשהגעת
על הבמה ולבייש את כל'מרגישה שהיא משחקת נורא ולא מרגישה בטוחה מספיק לעלות

חיובית או שלילית? איך הייתהקבוצה'. כיצד היית מגיב.ה? האם מדובר במשוב על התנהגות
מנסח.ת אותו?



נספח ב'

אז מהו למעשה משוב?
– אישית שלנו הינו המשוב. המשוב הינואחד הכלים המעצימים ביותר העומדים לרשותנו בתקשורת הבין

של הזולת, ומספק עבור האדם המקבל אותואמצעי אפקטיבי ביותר לעיצוב, שינוי, חיזוק ושיפור התנהגותו
ראשון במעלה כאשר הורים ומחנכיםהזדמנות ללמידה ולהרחבת המודעות העצמית. זהו כלי חינוכי

כלי ניהולי רב עוצמה כאשר מנהליםמשתמשים בו באינטראקציה עם ילדיהם או תלמידיהם, ואף
כמו המשוב כדי לעצב את התנהגות הזולתמשתמשים בו בתהליך הניהול באינטראקציה עם עובדיהם. אין

להתפתחותו העצמית.ולהשפיע עליה לחיוב, ו/או כדי להעצים את הזולת ולתרום

שלבים מפורטים בהעברת משוב:
שלב ההכנה: הגדרת התוצאה הרצויה של המשוב

ניתן, עלינו להגדיר לעצמנו מהי מטרתנו:על מנת שהמשוב יהיה אפקטיבי וישיג את המטרה שלשמה הוא
שיקרה בעקבותיו?מהי התוצאה שברצוננו להשיג במתן המשוב? מה אנו רוצים

יינתן סמוך לביצוע ההתנהגות, אך יחד עםחשוב גם לקחת בחשבון את תזמון המשוב. אמנם רצוי שהמשוב
חשוב להבטיח שהתזמון נכון גם מצדזאת יש להימנע מלתת את המשוב בשעת כעס. בעת מתן המשוב

בהקשבה מלאה למסר שלנו.מקבל המשוב, והוא נמצא במצב של פניות המאפשר לו להיות
כנותני המשוב, והן עבור מקבלי המשוב.לפיכך חשוב לבחור את העיתוי המתאים למתן המשוב, הן עבורנו

שלב הפתיחה: התחלה בנקודות החיוביות
מצד הזולת, על מנת שהמשוב ייקלט.מטרתנו בשלב הפתיחה הינה ליצור נכונות להקשבה לדברינו

ייכנס לעמדת התגוננות שתמנע ממנואם נפתח את המשוב בביקורת על התנהגותו, יש להניח שהזולת
בהתייחסות להיבטים החיובייםהקשבה ופתיחות לקבלת המשוב. לפיכך, עלינו לפתוח את המשוב

בהתנהגותו של הזולת.
דוגמא;

להגיד ממה ספציפית אנו מרוצים: "אני מאודבמקום להגיד לילד "אני מאוד מרוצה ממה שעשית", עדיף
מרוצה שמצאת דרך לשתף את אחיך הקטן במשחק שלך".

גוף המשוב: התייחסות להתנהגות שעליה רוצים להשפיע
להשפיע (להכחידה או לחזקה). עלינו לפרטבשלב זה, אנו מתייחסים להתנהגות הספציפית עליה אנו רוצים

בהתייחסותנו להתנהגות, יש להימנעבאופן ספציפי מהם הדברים שלדעתנו רצוי לשפר או לחזק.
משיפוטיות ומשימוש במילים "טעונות".

ניטראליות, חד משמעיות ובלתי ניתנות לפרשנותהמילים שאנו בוחרים בהן לניסוח דברינו צריכות להיות
ככל שניתן.

לקבלת המשוב. לאינטונציה ולשפת הגוףבשלב זה אנו מקפידים הקפדה יתרה על יצירת הקשבה ופתיחות
חשיבות מכרעת.שבהן נאמרים הדברים, והן לבחירה במילים הנכונות, יש



סיום המשוב: שימוש באפקט פיגמליון
להתנהגות שאותה רצינו לשנות אואחרי שהעברנו את המסר העיקרי שלשמו ניתן המשוב, והתייחסנו

את הנקודות שעלו במשוב.להעצים, אנו מגיעים לשלב הסיום שבו אנו מסכמים בכלליות
אכן ייקלט ויישמר בלא מודע, והסיכויים לכךמטרתו של שלב הסיום הינה להבטיח שכל מה שנאמר עד כה

חיובית הולמת והבעת אופטימיות ביחסעולים כאשר המשוב נחווה כחוויה מעצימה עבור המקבל. סגירה
לעתיד, מסייעות לנו "לקבע" את הישגי המשוב.

למה שהוא בעצמו מאמין שהוא מסוגל, ואנוכאשר אנו מאמינים ביכולותיו של מישהו אחר, הרבה מעבר
יגיע להישגים גבוהים יותר מאילו שהאמיןמשדרים לו את אמונתנו המלאה ביכולות שלו, הוא בדרך כלל

שהוא מסוגל להם.
מעצב המנהיג את ציפיות המונהגיםבתהליך המנהיגות נעשה תכופות שימוש באפקט זה, ובאמצעותו

ממה שחשבו שהם מסוגלים. כאשר אנו מסיימיםמעצמם. באופן זה הם מגיעים להישגים הרבה יותר גבוהים
המשוב עולה במידה ניכרת.את המשוב בנימה חיובית ואופטימית, רמת האפקטיביות של

סיכום הכללים העיקריים שעלינו לזכור בעת מתן משוב
להגיד.שברצונךמהלגביוענייניישירברור,היה–בהירות.1
התנגדות.המעוררותוממיליםשלילהממילותוהימנעחיוביתבשפהשימושעלדגששים–חיוביות.2
אתהבדיוקהתנהגותלאיזוממוקדבאופןוהבהרההתנהגות,שלומתיוגמהכללותהימנע–ספציפיות.3

מתייחס.
הניתנתבהתנהגותוהתמקדהאדםשללאישיותוומהתייחסותמשיפוטיותהימנע–בהתנהגותמיקוד.4

לתיאור.
לשנות.המשובמקבלשלביכולתואמונהוהבעשינויכברתלהתנהגותהתייחס–אופטימיות.5



(שעה)סיכום הקורס

מטרות
והחששות לקראת ניהולהחניכים ישתפו את תחושותיהם לגבי הקורס וישתפו בציפיות.1

הפרויקטים
שיש למנהל פרויקט בכלהחניכים יקבלו תמונה רחבה של הכלים, התכונות והמיומנויות.2

שיסתכלו על כל הנושאים שעברו בקורס.

מהלך

מןמבקשהמדריךהחלק.דףת.מקבלחניךהכלדק')15-20(מהקורס?קיבלתימה.1
להתייחס בצורה יצירתיתהחניכיםות לקפל את הדף לשניים. בחצי אחד של הדף עליו

עליהם בתחילת הקורס)לשאלה: איך נכנסתי לקורס? (שינסו להיזכר בציפיות שדיברנו
אני יוצא מן הקורס?חצי הדף הנותר עליו להתייחס בצורה יצירתית לשאלה: איך

משתפים את כולם-

הקורס)תכני(הצגתהקורסתכניתאתהחניכיםותמולנפרוסדק')15(הקורססיכום.3
כדי שיוכלו להיזכר בצורהבצורה ברורה לעין (בריסטול עם הפעולות מצוירות כמסלול)

3מקבלחניךכלכאשרבקורסים,שהייתהופעילותיחידהכלעלעובריםיותר.טובה
שונים:צבעים3במדבקות

משהו מעניין שלמדתי-
הפעילות שהכי פחות התחברתי אליה-
הפעילות שאקח ממנה משהו הלאה-

מהן.אחתעללפחותלפרטויצטרךשלוהמדבקות3אתלהדביקבתורויקוםחניךכל

יפיםדפיםכמהשלמאגרדףמקבל.תחניךהכלדק')30(מזכרתדפי.4
יכתבו אחד לשניהומושקעים שבהם כתוב שם של אחד.ת החניכות. החניכיםות

מילים לשירעל החוזקות שהם מצאו בהם במהלך הקורס. אפשר גם להקדיש
שמזדהות עם החניךה.

עזרים
בריסטול גדול-
להכין בריסטול עם הפעולות מצוירות כמסלול-
שוניםצבעים3במדבקות-
דפי מזכרת עם שמות החניכיםות-
לורדים וטעים-


