
מערך שיעור 5: שיפור עבודת צוות

כל הזכויות שמורות לרויטל הנדלר 2021

מטרת השיעור●
עבודת צוות: מדוע חשוב להקים צוות כדי לפתח מיזם? איך בונים צוות מנצח?-
מאפייני השיעור●
- .Zeekit היכרות עם יעל ויזל וסיפור הקמת הצוות של
הבנה של מה זה צוות, מדוע חשוב להקים צוות כדי לפתח מיזם ומה זה צוות טוב. -
 תרגול חווייתי: בחינת כוחות העל החסרים לי, שאותם ארצה למצוא בחברי הצוות שלי.-



מערך שיעור 5: שיפור עבודת צוות

כל הזכויות שמורות לרויטל הנדלר 2021

הערות למורה●
בשקופית על תרגיל עבודת צוות, התרגיל:

מבקשים מ-6 מתנדבים להגיע למרכז הכיתה, ומחלקים ל-2 קבוצות של 1.3.

התפקידים בכל קבוצה:2.
חניך 1: עומד בכיסוי עיניים מול שולחן, שעליו מפוזרים 3 בקבוקים מסומנים בצבע שונה, ו-3 טושים ●

בצבעים תואמים לבקבוקים. 
חניך 2: עומד עם הגב לחניך 1, ופונה לכיתה.●
חניך 3: פונה אל חניך 2. ●

המשימה: על כל קבוצה להכניס את הטושים לבקבוקים התואמים שלהם. הקבוצה הראשונה שמצליחה 
להכניס את כל שלשת הטושים לבקבוקים המתאימים מנצחת.

חוקים: 
רק חניך 1 יכול להכניס את הטושים לבקבוקים.●
רק חניך 2 יכול להנחות בקולו את חניך 1, ואסור לו להסתובב ולראות את השולחן. ●
רק חניך 3 יכול לראות את השולחן, אך אסור לו לדבר, עליו להנחות את חניך 2 בסימנים בלבד.●
על הכיתה הצופה בתרגיל לרשום מה הם קלטו תוך כדי התרגיל לצורך הדיון אח"כ.●





בואו נתחיל ונראה מה הצלחתם 
לחולל השבוע!



אני לא מאמין! 
הצלחתם לטרפד את הניסיון שלנו למנוע מודעות 

עצמית, שכל כך חשובה ליזמים!
אוף!!!



מגניב! עכשיו אתם מודעים יותר לכוחות העל שלכם! 
מה גיליתם חדש על עצמכם? שתפו את מי שיושב 

מימינכם. 
צלחנו את השלב הראשון בסולם בדרך ליזמות 

מוצלחת - שלב המודעות העצמית. עכשיו אתם יודעים 
מה התשוקה שלכם לשנות ומה כוחות העל שאתם 

 מביאים לשולחן! 
מכאן נעבור לבניית צוות ההקמה. זו עבודה ממש לא 

פשוטה! תתכוננו...



המשימה שלכם: להבין מהם הכוחות החסרים לכם כדי להצליח. רשמו את 
הכוחות שחסרים לכם ושאתם רוצים למצוא באנשי הצוות שישלימו אתכם. 

 לאחר מכן, שתפו את מי שיושב מימינכם בכוחות העל שחסרים לכם. 

סוד היזמות 
החמישי שלנו 

אליכם: 

https://vimeo.com/370937972/470f7e65a1


חשבתם שזה הולך להיות קל, אה? אני חותם שאין מצב 
שאתם מצליחים למצוא את הכוחות שחסרים לכם! זה 

דורש מלא כנות… בטוח אין לכם את זה!



עכשיו תוכלו לשתף על הלוח את כל כוחות העל שלכם מהמשימה הקודמת.
בסיום השיתופים על הלוח, התבוננו על כל הכוחות - איזה תחושה זה נותן לכם? 

שתפו בכיתה!



אתם חושבים שאתם יכולים לעבוד בעבודת צוות טובה? 
בואו אני אוכיח לכם כמה זה מאתגר עם תרגיל פשוט, 

שאפילו אותו אני בספק אם תצליחו… 



יש לכם אומץ? שתפו אותנו בפדלט 
בכוחות החסרים שלכם - דבר שכבר 

ייתן לכם צעד ראשון בדרך להשגת 
צוות מעולה למיזם שלכם. 

אם אין לכם אומץ - שתפו אותנו 
בסיבה לכך.



אז בהצלחה 
 במשימה שלכם!

 
 

הגיע זמן לשנות 
 את כללי המשחק,

 הגיע זמן להפוך 
 ל - 


