
מערך שיעור 7: בניית הסכם מייסדים לצוות 

כל הזכויות שמורות לרויטל הנדלר 2021

מטרuת השיעור●
בניית הסכם מייסדים שיצור תיאום ציפיות בין חברי הצוות.-

צפייה ביומימיקרית על עבודה צוותית להצלחה. -

חזרה על המונח 'עבודת צוות'.-
מאפייני השיעור●
 התבוננות במחול הזרזירים כדי להבין את כוחה של עבודת צוות.-
תרגול חווייתי במחול הזרזירים כדי להרגיש פיזית איך מרגישה ערבות הדדית.-
 חיבור של מהות הסכם המייסדים למגילת העצמאות: מדוע צריך לתאם ציפיות בצוות? מה המשמעות של הסכם -

מייסדים? מה הוא כולל? 
 מפשילים שרוולים - תרגול בשטח: נסו להגיע ל-10 הסכמות רשומות עם הצוות שעניינתם בהתמחות.-





בואו נתחיל ונראה מה הצלחתם 
לחולל השבוע!



אני לא מאמין שהצלחתם להקים צוות! 
זה אחד הדברים הכי קשים ליזמים... סמכנו על זה 
שלא תהיה יותר יזמות בעולם משום שקשה כל כך 

להקים צוות מנצח ומשלים!



אין עליכם! כל הכבוד! הוכחתם למליציה שאתם 
מסוגלים למצוא צוות ולעבוד יחד בשותפות ובאחדות.

בואו תראו מה הטבע מלמד אותנו על עבודת צוות.



 המשימה שלכם: זה הזמן שלכם לבנות הסכם מייסדים. הכנתי לכם הסכם לדוגמה בענן של

גוגל שיעזור לכם להתחיל לבנות את ההסכם שלכם. את הלינק להסכם שתיבנו בצוות שלכם 

 - הדביקו ב-doc של עבודת הסיום של ההשתלמות. 

סוד היזמות 
השביעי שלנו 

אליכם: 

https://docs.google.com/document/d/17oWR9yibmmcEGg29IRk4pAqTbXpJSCDDlfL8gea260o/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/17oWR9yibmmcEGg29IRk4pAqTbXpJSCDDlfL8gea260o/edit?usp=sharing
https://vimeo.com/370938537/9fc73c63a7


כש"פתאום קם אדם בבוקר ומרגיש שהוא עם ומתחיל ללכת" זה בעצם מיזם הדורש 

 תיאום ציפיות. והנה רגע של הומור על כתיבת הסכם מייסדים כחלק מעבודת צוות.

גם כשהוקמה מדינת ישראל מנהיגי המדינה 

היו צריכים להתווכח קצת כדי להגיע להסכם 

המייסדים - מגילת העצמאות! 

https://youtu.be/i1y7Nl5qHRg
https://youtu.be/i1y7Nl5qHRg


אוקיי… אני כבר רגוע יותר. 
אין מצב שאתם מצליחים להסכים ולהצליח ליצור הסכם 
מייסדים ביניכם. בלי הסכם מייסדים ותיאום ציפיות - 

אין באמת עבודת צוות!
נוסע לים מרוב רוגע...



הצלחתם ליצור הסכם מייסדים 
לעבודת צוות מתואמת היטב? שתפו 

את הלינק בפדלט של הכיתה שלנו.



אז בהצלחה 
 במשימה שלכם!

 
 

הגיע זמן לשנות 
 את כללי המשחק,

 הגיע זמן להפוך 
 ל - 


