
מערך שיעור 29: בניית אתר אינטרנט - קבלת משוב

כל הזכויות שמורות לרויטל הנדלר 2021

מטרות השיעור●
המשך העמקה בבניית עמוד האינטרנט למיזם.-
העמקה במונח 'הצעת ערך'.-
התמודדות עם משוב אמיתי על האתר שבנינו.-

מאפייני השיעור●
 עבודה מעשית על האתר.-
 אימון על קבלת משוב גם מעמיתים בכיתה וגם מאנשים בחוץ.-

דגשים למורה
תנו זמן עבודה על ההשקה, הרגיעו פחדים וחרדות ותמכו ביזמים הצעירים בכל דבר שנדרש.

היו יצירתיים בתור מנחים - אנשים רבים מחוץ לכיתה ישמחו לעזור ליזמים המתהווים - יכול להיות 
שכאן המקום שלכם לבקש עזרה מבחוץ ולתת את הפוש האחרון שלכם כמנחים לחוויית הצלחה של 

הצעירים. 



רקע למורה

המורה יבקש מכל צוות להציג את האתר ולקבל משוב עמיתים ומשוב מהמורה.
מומלץ להזמין מבוגרים נוספים לתת חוות דעת אותנטית על האתרים ועל הצעת הערך ולשאול אותם שאלות 

מנחות:
מה הבנתם מהאתר?-
מה הצעת הערך שלו? מה הוא עשוי לתת לכם? -
האם אתם קהל היעד שלו?-
האם השתכנעתם לרכוש/להשתמש במיזם? -

שימו-לב: גם אם המיזם הוא פתרון לבעיה בהתנסות התעסוקתית, אפשר ורצוי להציג אותו בעמוד האינטרנט 
במקום במצגת. אפשר לעודד את היזמים לשלוח לבכירים בארגון את ההצעה בווטסאפ - במסר כמו: ״שלום 

רב, חשבתי על פתרון מעניין לבעיה שזיהיתי של … והחלטתי להעלות הכול על הכתב כי אולי זה משהו שיכול 
לעזור לארגון. אשמח לשמוע מה דעתך״.

תהיו אתם כמנחים יצירתיים להגדיר מהי 'ההשקה', אם הצעירים מסתבכים. כל יעד שמשנה משהו או משפיע 
במידה מסוימת גם קטן ככל שיהיה - ייתן תחושת מסוגלות חדשה ועוצמתית לצעירים. זכרו - אתם פוגשים את 

הצעירים כיזמים בתחילת הדרך, איפה שהם נמצאים, ומנחים אותם להתקדמות ביחס לעצמם. 





בואו נתחיל ונראה מה הצלחתם 
לחולל השבוע והאם הצלחתם לבנות 

אתר אינטרנט אמיתי!
הציגו אותו לכיתה בשילוב הפיץ' 

שלכם!



נפלא! גם אם קיבלתם משובים קשים ואפילו לא 
נעימים. עצם הבקשה למשוב הופכת אתכם 

 ליזמים נפלאים!
 

המשיכו לחפש אנשים מקהל היעד שלכם 
 שיתנו לכם משוב לאתר!



הצלחתם לקדם אתר אינטרנט אמיתי משלכם 
 ולהציג אותו!

 
היום נמשיך לעבוד על האתר שלכם! אתם כבר 

 יודעים כל מה שצריך - אז קדימה לעבודה!
 



אין לי יותר מה לומר… רק לקוות שבהשקה 
תפשלו. 



 

 

 המשימה שלכם: להשיק את המוצר שלכם ולצלם את ההשקה. כל הכבוד לכם!

התאמנו שוב על הפיץ', על הצגת האתר ואם תצלמו סרטון מההשקה הביאו אותו לאירוע 

 הסיום החגיגי בשיעור הבא. 

 

סוד היזמות 
האחרון שלנו 

אליכם. 

https://vimeo.com/372237059
https://vimeo.com/372242801


שתפו בפדלט גם את אתר האינטרנט 
המשודרג שלכם וגם את סרטון 

הווידאו של ההשקה או הפיץ' שלכם! 
בשיעור הבא כל צוות יציג באירוע 

סיום חגיגי במיוחד!



אז בהצלחה 
 במשימה שלכם!

 
 

הגיע זמן לשנות 
 את כללי המשחק,

 הגיע זמן להפוך
 ל - 


