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שבוע

שלב בהתפתחות
תחוםהקבוצה

נושא הפעולה

6/9-

שלב ראשון
שלב ההתקשרות –
היכרות ובניית אמון
בין חברי הקבוצה

למדריךה
ובין עצמם

הכרות ותיאום ציפיותבניית הקבוצה
תיאום ציפיות וחוזה קבוצתיבניית הקבוצה-13/9
חוזה קבוצתי ונהליםבניית הקבוצה-21/9

27/9-
פנים קדימה -  נושא משותף (יא')

לבחירת המדריךה (י')
סמינר מסגרות המשך | ש"ש, מכינות (יא')

4/10-
פנים קדימה -  נושא משותף (יא')

לבחירת המדריךה (י')
מסגרות המשך | עיבוד לפאנל (יא')

לבחירת המדריךה-11/10

18/10-
פנים קדימה -  נושא משותף (יא')

לבחירת המדריךה (י')
פאנל חשיפה לשירות | צה"ל ושירות לאומי (יא')

בני נוער משפיעים | חשיפת הנושא השנתיחשיפה לנושא שנתי-25/10

שווה בשווה≠שוויוןשוויון-1/11

אוכלוסיות מוחלשות | יש חיה כזאת?שוויון-8/11
אקטיביות, הובלה ואחריותפרויקט-15/11
מנהיגים את בית הנוער ומייצגים אותו בכבודפרויקט-22/11

לבחירת המדריךה-29/11

אדישות מול אכפתיות | השפעה חברתית רחבהפרויקט-6/12
מה הבעיה? איך נולדים מיזמים?הרצאת השראהפרויקט |-13/12

20/12-

שלב שני
שלב ההיפרדות

וההיבדלות –
הבנת השונות בין

חברי הקבוצה- איך
מנהלים קונפליקטים

בין חברי הקבוצה.
גיבוש זהות ביסוס כוח

ושליטה בקבוצה

איך בוחרים נושא? | זיהוי צורךפרויקט
שוויון בין המיניםשוויון | זמן עבודה-27/12

שוויון | לבחירת המדריךה-3/1
שוויון זכויות לעובדיםשוויון | זמן עבודה-10/1
מנהיגות אותנטית | דת גזע ומיןשוויון | זמן עבודה-17/1
פרזנטציות ובחירת נושאפרויקט-24/1
עבודת צוות | חלוקה לצוותי משימה ותיאום ציפיותפרויקט-31/1

ניהול זמןפרויקט-7/2
כתיבת תוכנית עבודה- שלב א'פרויקט-14/2
כתיבת תוכנית עבודה- שלב ב'פרויקט | זמן עבודה-21/2
פעולת העמקה בנושא הפרויקט הנבחרשוויון-28/2

מפגש הרצאה או סרטון-  מחלום למציאותפרויקט | הרצאת השראה-7/3
(משלב התכנון לשלב הביצוע)



14/3-

שלב שלישי
השלב האינטימי –

קרבה, הדדיות,
שת"פ הזדהות

ואמפתיה בין חברי
הקבוצה. חיבור עמוק
בין החניכים בקבוצה

זמן עבודה- יישור קו ארציפרויקט
כלים להרמת פרויקט והאקתוןמחנה פסח-21/3

נופל וקם | ערב כשלונותערב קבוצתי-4/4
זמן עבודהפרויקט-11/4
זמן עבודהפרויקט-18/4
ה פ ר ו י ק טפרויקט-25/4

חגיגת הצלחותעיבוד-2/5
אותי?מאתגרמהשלי?החוזקותמה-ODTעיבוד- דינמיקה קבוצתית-9/5

נרטיב | איך נספר את הסיפור שלנו?העשרה-23/5
כוחה של קבוצה | האם אנחנו שווים בינינו?שוויון - דינמיקה-30/5

לבחירת המדריךה-6/6

הרצאה/ סרט- בהשראת הפרויקטשוויון | לבחירת המדריךה-13/6

20/6-
שלב רביעי

תהליכי פרידה וסיום–
איך אורזים את

החוויה הקבוצתית?
איך מסכמים את
התהליך שעברנו

ביחד, איך נפרדים
מהמדריךה

סוגי מנהיגותהעשרה
דפוסי פרידההעשרה-27/6

יציאה מאזור הנוחותהעשרה-4/7
והדרכהPBLסיכוםסמינר קיץ-11/7

18/7-

מפגש אחרון- פרידה מהמדריךה


