
מערך שיעור 4: מציאת כוחות העל שלי

כל הזכויות שמורות לרויטל הנדלר 2021

מטרות השיעור●
לזהות את הכוחות שלי ולהבין את התרומה/המשמעות שלהם להצלחת המיזם.-
-https://vimeo.com/370947183/f973dc85ba :סרטון מקדים לצפייה למורה
מאפייני השיעור●
 הבנה שיזמות נשענת קודם כל על מי שאני ומה שיש לי לתת לעולם.-
 תרגול חווייתי: מתודולוגיית מציאת כוחות העל שלי בכיתה ומחוצה לה. -
 הסבר מהיזמת נרקיס אלון על כוחות העל שלה ואיך היא מצאה אותם.-
 איך כישורים הופכים למיזם? -

https://vimeo.com/370947183/f973dc85ba


רקע למורה
אנחנו רגילים לתפוס אנשים גדולים מהחיים כבודדים - "סופר-מנים", אנשים מוכשרים במיוחד, כוכבים. וכל השאר - "רגילים". על הכוכבים אנחנו 

קוראים בעיתון או רואים בטלוויזיה, ועל כל השאר - לא.  הורגלנו לחשוב שזה טבעי, ש"ככה זה". 

אבל זו לא האמת... ההבדל בין כוכב מצליחן לכל השאר הוא אחד - האיש הזה מצא את אזור הגאונות שלו, כלומר את כוחות העל שלו ומצליח 

להיות באזור הגאונות שלו רוב הזמן.

לכאורה, אם זה המצב, מדוע לא כולנו כוכבים, מצליחים, עשירים ומרוצים? כי רובנו לא שואלים את עצמנו בכלל מה הם כוחות העל שלנו, לא 

עסוקים לחקור מה הם, ואפילו לא מאמינים שיש לנו כאלה.

היום נתחיל במסע החיפוש אחר כוחות העל שלנו!

*המורה חייבת לעשות את התרגיל בעצמו/ה עם לפחות שלושה אנשים לפני השיעור כדי להבין את החוויה.





בואו נתחיל ונראה מה הצלחתם 
לחולל השבוע: האם הצלחתם 

לשתף?



וואוו! עשיתם את זה! נראה שהצלחתם למצוא את 
האומץ לספר על המחויבות שלכם לפתור את הבעיה 
(ואם לא - אין כמו השבוע הקרוב לעשות את זה בכל 

זאת).
ממחקרים עולה, שמי שמספר על בעיה שהוא מתחייב 

לפתור - יצליח טוב יותר לפתור אותה.
משהו במחויבות מול אנשים אחרים - מניע אותנו!



אני לא מאמין…
אם הצלחתם לשתף אנשים במחויבות שלכם - 

אתם כנראה בונים את עצמכם כיזמים…
 זהו אחד המנועים החזקים להצלחה ביזמות.

אבל אנחנו לא אבודים, כי הדבר הבא שתצטרכו 
לעשות קשה במיוחד.

אני רגוע!



בואו נתחיל במחשבה: 

מדוע אנחנו לא מכירים בקלות את כוחות העל שלנו?

סוד היזמות 
הרביעי שלנו 

אליכם: 

https://vimeo.com/370921899/4c81e77dd0


כדי למצוא את כוחות העל שלכם עליכם לראיין אנשים, כפי שמוסבר בסוד ולמלא את 

השאלון הזה מול כמה שיותר אנשים. התחילו כבר עכשיו בכיתה והמשיכו בבית עם 

אנשים נוספים, אבל הי, לא ההורים שלכם ועדיף גם לא אחים. 
https://docs.google.com/document/d/1zlcqTxJgktomH7jhImN0jxdu-ljNL6kXYIu--r42NaA/edit?usp=sharing

סוד היזמות 
הרביעי שלנו 

אליכם: 

https://docs.google.com/document/d/1zlcqTxJgktomH7jhImN0jxdu-ljNL6kXYIu--r42NaA/edit?usp=sharing
https://vimeo.com/370921899/4c81e77dd0


חשבתם שזה הולך להיות קל, אה? אני חותם שאין מצב 
שאתם מצליחים לשאול אנשים על כוחות העל שלכם!

No Way!!!



שתפו בפדלט מה גיליתם על עצמכם 
ואיזה כוחות-על יש לכם!



אז בהצלחה 
 במשימה שלכם!

 
 

הגיע זמן לשנות 
 את כללי המשחק,

 הגיע זמן להפוך 
 ל - 


