
 

 

 

 להלן  מגוון הסדנאות, מתוכן נבנה ביחד את יום הפעילות:
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 פירוט סדנה

תרגילי 
-כ  -פתיחה

דקות  45
  עד שעה

 הנעת האחר, הנחות מוקדמות והבעייתיות שבה -פיצוח הקוד
 פתרון בעיה בצוות, שיפור ביצועים, חשיבה יצירתית -חישוקים

תחרות אנרגטית וממריצה. עיבוד בנושא הקשבה  -מכרז ליצירת פזמונים
 ושייכות צוותית. 
 ודאות-לקיחת מנהיגות בתנאי אי –ריבוע המעגל 

 מורכבות התקשורת והתכנון במעבר מקבוצה קטנה לגדולה –מטקות 

מבור המים 
 -למשאב

 שעה וחצי 

ביצוע משימה רבת מגבלות, שבה נלקח חוש מסוים מכל אחד 
מהמשתתפים. תוך תקשורת אפקטיבית, שיקוף תמונת מצב, בניית שפה 

 משותפת יתבקש הצוות לבצע את המשימה. 

הנהגת 
 העדר

הקבוצה תפעל בצוותים לצורך הובלת עדר כבשים ועיזים. כל צוות יקבל 
ת מנהיגות, איתור צרכים, שוני בין משימה מאתגרת. הדיון יסוב סביב סוגיו

 סוגי מונהגים. 

קליעה 
קבוצתית 

 למטרה

 צוותים, להשגת מירב הנקודות.-ירי בחץ וקשת המתבצע בתתי
: משימה כלל ארגונית, בה כל צוות צריך להשיג את מירב גרסה שיתופית

הניקוד לטובת הארגון. נקודות עבודה: אסטרטגיה לעומת טקטיקה, יעדים 
 ממשקי עבודה ארגוניים. ומטרות,

 : הצוותים מתחרים על השגת מירב הנקודות. גרסה תחרותית

קשת 
 אבנים

משימה תחרותית בניהול פרוייקט צוותי משותף. בעזרת אבנים, וללא חומרי 
הדבקה יצטרך כל צוות לבנות מבנה של קשת. נקודות עבודה: ניהול 

 ים, תלות הדדית בצוות.  פרויקט צוותי, תכנון אל מול ביצוע, לקיחת סיכונ

נושאים 
 בעול

שני צוותים מתחרים ביניהם על הובלת מים באמצעות מתקן חקלאי עתיק, 
תוך שהם חולקים ביניהם את משאבים משותפים. התרגיל עובד על: 

 שוויונית.-מיומנויות משא ומתן, פתרון קונפליקטים וחלוקת משאבים לא
יידרשו שלושת הצוותים לבצע : תוך שיתוף פעולה, גרסא שיתופית

 משימה ארגונית כנגד השעון.

ניווט 
 מנהיגות

חמישה צוותים יוצאים לניווט באמצעות מפה. המשתתפים יפגשו בצמחים 
ומתקנים חקלאיים, ודרכם יגיעו לתובנות על מנהיגות ועבודת צוות. הדיון 

 יתמקד בסוגי מנהיגות שונים והתאמתם לארגון הספציפי.

תחרות בניית ארמונות חול על פי מפרט  -ניהול עצמי וצוותי במרחב הזמן  שעון חול
הנדסי מדויק. הצוות יתמודד עם עם תרחישים בלתי מתוכננים, בנייה 

 והוצאה לפועל של תוכנית עבודה, נקודות בקרה והפקת לקחים.

בניית 
רפסודות 

)מחייב נוכחות  
מציל בתשלום 

 נוסף(

צוותים בונים דוברות )רפסודות( ועוברים באמצעותן מצדו האחד של אגם 
 לצד השני. 

בניית הדוברה מחייבת ניהול פרוייקט מדוקדק הכולל: חלוקת תפקידים, 
 חניכה, בקרת איכות, אמון במוצר הסופי ועוד.  



 

 

 
 
 
 

"אוכלים  –קייטרינג מקראי 
 מה שמבשלים"

 

, שבו אנחנו אוכלים את מה שאנחנו בניית קייטרינג תנ"כי
מבשלים. לרשות המשתתפים עומדים חומרי גלם מקראיים, 

תנורי בישול וצמחי המקום, בעזרתם ידרשו להתחרות על הקמת 
ושיווק מסעדה מקראית, וייבחנו על עבודת צוות, יצירתיות 

 וכמובן, הטעם הסופי. 
תשלום תוספת הפעילות מחליפה ארוחת צהריים, ומחייבת 

 + מע"מ למשתתף, לרכישת המצרכים. ₪ 40של 
 ארוחות בהגשה: ראו במחירון המצורף

תרגילי שטח "קלאסיים": 
נדנדה, עכביש, שבלול, 

 קורה. 

תרגילי שטח העוסקים בפתרון בעיות בצוות באמצעות מנהיגות, 
 תקשורת, עזרה הדדית, תכנון, שיפור ביצועים, איזון וכד'.

 , תלות הדדיתWLBאיזונים,  – נדנדה
 אמון, עבודת צוות, איכות ביצוע, שונות בתוך הצוות – עכביש
 חשיבה יצירתית, תקשורת תחת מגבלות –קורה 

 שותפות ועבודת צוות על כל השותפים בו – שבלול

סיכום באמצעות הדלקת 
 האור בארגון

זה נהנה וזה אינו חסר. תרגיל לאיסוף תובנות  –המדליק נר מנר 
פירגון הדדי. התרגיל מתבצע במערה חשוכה. חברי הצוות ו/או 

מייצרים נקודת אור אישית, ותוך ביצוע המשימה מאירים את 
 חלל המערה, וגם את המציאות הארגונית.

 
 נאות קדומים? פארקלמה המרכז למנהיגות ב

o Tailor Made -  הפעילות נתפרת בהתאמה לצרכיכם ולמטרות שהגדרתם, בשיחה משותפת

 עם מנחה הפעילות.

o בעלי  מנחי המרכז למנהיגות הם יועצים ארגוניים/ מנחי קבוצות מוסמכים - המנחים שלנו

 ניסיון רב, והיכרות מעמיקה עם העולם הארגוני. אנו משבצים מנחה לקבוצה, 

 אחר שיחת ההיכרות בינינו.על פי מאפייניה ומטרות היום, ל

o מתי בפעם האחרונה עשיתם פעילות  - התפאורהODT ?בשמורת טבע 

 הנחיות למשתתפים:

o  באתר המרכז למנהיגות( רצוי לשלוח למשתתפים מפת הגעה– manhigim.co.il ) 

o  .יש להגיע לפעילות בבגדים נוחים ובנעלי הליכה 

o  .בימים חמים, יש להצטייד בכובעים ובקרם הגנה 

o .מומלץ מאד להצטייד במצלמה דיגיטלית ו/או במצלמת וידיאו 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 מדיניות ביטולים ודחיות: 

 : מסיבות שאינן קשורות למזג האווירביטול הפעילות או דחייתה 

 יש להודיע שבוע ומעלה מראש  על ביטול או דחייה של כל פעילות שנקבעה. 

 . %50במועד מאוחר יותר יחויב בדמי ביטול של  ביטול

ממחיר יום  %20של פעילות במהלך השבוע שלפני תאריך קיומה, תחויב בדמי דחייה של  דחייה

 הפעילות.

 , לא יחויבו בתשלום, מסיבות הכרוכות במזג האוויר בלבדביטול הפעילות או דחייתה, 

 שעות לפני יום הפעילות.  24אם ייעשו עד 

 של ביטול או של דחייה אחרי המועד הזה יחויב הארגון בתשלום, כמפורט בסעיף הקודם.  במקרים

 !שלנו... בפארקנשמח לארח אתכם 

 אנו עומדים לרשותכם בכל שאלה או הבהרה,

 

08-9770752 

Manhigut@manhigim.co.il 

 www.manhigim.co.il -אתר 

 -  https://www.facebook.com/manhigim 

- http://www.youtube.com/channel/UCISUgtLDGZ6m4DfVzJa10jw 

 

http://www.manhigim.co.il/
http://www.manhigim.co.il/
https://www.facebook.com/manhigim
http://www.youtube.com/channel/UCISUgtLDGZ6m4DfVzJa10jw

