
מערך שיעור 3: כוח השיתוף והשותפות

כל הזכויות שמורות לרויטל הנדלר 2021

מטרת השיעור●
להעז ולשתף: להבין את חשיבות השיתוף להתפתחות הרעיון.

מאפייני השיעור●
היכרות עם מחקר הפשפשים ומדוע אנחנו לא מעיזים לחלום בגדול להיות מחוללי שינוי. תרגול -

אישי: היכן הפשפשים שלי חוסמים אותי מלקפוץ לגובה?
תרגול חווייתי: שיתוף הבעיה שבחרתי בה עם חניכים עמיתים וחניכים חוץ-כיתתיים.-
- .zeekit היכרות עם היזמת העסקית יעל ויזל וסיפור הקמתו של המיזם החדשני בתחום האופנה
רפלקציה על תחושות השיתוף, הפחדים שעולים, ההתמודדות הנדרשת ואיך מרגישים אחרי -

שמתגברים על המבוכה.
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הערות למורה●
בסרטון הפשפשים: המורה ידליק את הסרטון ללא קול ויסביר על הפשפשים בע"פ: במחקר החוקר מכניס -

חבורה של פשפשים לצנצנת. פשפשים הם החיה שקופצת הכי גבוה ורחוק מכל החיות בעולם (ביחס לגודל 
שלו). אחרי 3 ימים בסה"כ שהפשפשים בצנצנת, אם מסירים את הפקק - הפשפשים לא יצאו יותר. מה 

קרה? פעם אחת הפשפש קיבל מכה, פעם שניה קיבל מכה מראש, בפעם השלישית הוא היה חכם ועצר 
שניה לפני המכסה וגם סיפר לכל החברים שלו. אפילו אם ישברו את הצנצנת הפשפשים לעולם ישארו בתוך 

הצנצנת, במעבדות אפשר לראות פשפשים בצורת צנצנת בלי צנצנת! ויותר מזה, אני אספר לכם: גם 
הצאצאים של הפשפשים האלה לא יצאו לעולם מצורת הצנצנת וגם הצאצאים של הצאצאים של הצאצאים לא 

יצאו לעולם מהצנצנת! שושלת שלמה תוגבל בקפיצה שלה, למרות היכולות הטבעיות שלהם לקפוץ פי 100 
מהצנצנת… מזכיר לכם משהו? הורים שאמרו אל ת…. שאולי הם בעצמם ניסו ונכשלו ואולי אפילו הם רק 

שמעו את זה מההורים שלהם? ואנחנו (מתייחס אליו ואל כל הכיתה) לא נדע לעולם מה הכוחות האמיתיים 
שלנו - הטבעיים המקוריים שלנו? מה הסיכוי שגם לנו יש כוחות על שאנחנו לא מנסים אפילו? 





בואו נתחיל ונראה מה הצלחתם 
לחולל השבוע ובאיזו בעיה החלטתם 

להתאהב.



אין עליכם! הוכחתם למליציה שאתם מסוגלים 
להתחייב ולהתאהב בבעיה אחת וגם - הדבר החשוב 
ביותר: אתם מבינים שעליכם להתאהב בבעיה ולא 

ברעיון.
זאת, משום שרעיונות משתנים ואיתם אנחנו צריכים 

להישאר גמישים, אבל בעיות זה דבר שנשאר.



אני לא מאמין…
הצלחתם לבחור בעיה אחת, להתאהב בה 

ולהתחייב לפתור אותה. זה אחד הכוחות החזקים 
של עולם היזמות שניסינו לקחת לכם.

אני קורא לזה 
ההוקוס פוקוס של הפוקוס!



מדוע בדרך כלל אנחנו לא מעיזים לחלום בגדול ולהיות 

מחוללי שינוי?

תכירו את הפשפשים: החיה הכי מקפצת ביקום (ביחס לגובה 
ולמשקל שלה היא קופצת הכי טוב בעולם) ובכל זאת צפו מה קורה 

אחרי שלושה ימים שמכניסים פשפשים לצנצנת: 

https://www.youtube.com/watch?v=TmhoSj3wkDM


ועכשיו תרגיל
רשמו לעצמכם: 

איפה אתם מגבילים את עצמכם מלחלום בגדול? 
היכן אתם אומרים לעצמכם "מי אני בכלל שאני 

אפתור את הבעיה הזו"? 
היכן מסתתרים "מכסי הפשפשים" שלכם?



המשימה שלכם: לשתף אנשים בבעיה שבחרתם לפתור ולשמוע מה דעתם. מפחיד? 

מלחיץ? 

נכון! זה הזמן לנסות להתגבר, לחבק את הפחד ולעשות את זה בכל זאת. 

והנה אתם ממש 
מוכנים לסוד 

היזמות השלישי 
שלנו אליכם: 

https://vimeo.com/372211515


חשבתם שזה הולך להיות קל, אה? 
אני חותם שאין מצב שאתם מצליחים לדבר על הבעיה 

שבחרתם עם מישהו...
לשתף אנשים זרים?! אין מצב.

 אני רגוע!



שתפו בפדלט גם את תוצאות 
המשימה החדשה: מה אנשים אמרו? 

איך הייתה ההרגשה לשתף? כמה 
מפחיד חשבתם שזה יהיה וכמה זה 

באמת היה מפחיד? 


