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 "חלומות"  –שיעור פתיחה 

 

 מטרות השיעור 

  מתן הכרה ומקום )לגיטימציה( לחלום לעתיד  ✓

הבנה שגם כאשר הדרך לא פשוטה ניתן להגשים חלומות באמצעות אמונה   ✓

 ועבודה קשה. 

אנשים שההתחלה שלהם הייתה קשה או    –הכרות עם מודלים לחיקוי  ✓

 כישלונות ובכל זאת הצליחו בדרכם.רצופת 

 עידוד התלמידים לחלום לעתיד.  ✓

פעולות לביצוע  

 השיעור  לפני 

 קריאת המייל שנשלח ע"י רכזת שיעור אחר, לאחר מפגש ההדרכה.  ✓

o והכנתה להקרנה.  מצגת נלווית -ה מעבר על 

   adletP  -הלוח  פתיחת ✓

 הדרוש פתוח במחשב    סרטוןהכנת ה ✓

דגשים כלליים  

לניהול דיון  

 במהלך השיעור

כל תלמיד אחראי לעדכן את שמו )בעברית( עם כניסתו לשיעור, כך  ✓

 המתנדב יוכל לפנות אל התלמידים בשמם 

 בזום, ועם מצלמות פתוחות.  (mute)כל תלמידי הכיתה במצב השתק  ✓

   (mute)תלמיד מבקש את רשות הדיבור בהצבעה, ומשחרר ממצב השתק  ✓

  (mute)באישורו של המתנדב / ימתין שהמתנדב יבטל את מצב השתק 

 הדיבור. רשותוייתן לו את 

 

 מבנה השיעור

 

 מתודות ועזרים  זמן )דק'( נושא  

1.  

 :החלום שלי החלומות שלכם

o   החלום שלי   –הצגה עצמית 

o  תלמידים כותבים את חלומם 

 דק'  15
o  מצגת נלווית 

o לוח שיתופי- adletP 

2.  

 חלומות של אחרים 

o   החלומות, הסיפור והדרך של דמויות

 מפורסמות 

 דק'  15
o  מצגת נלווית 

o   דיון 

3.  

 שלונות מפורסמים יכ

o   החשיבות בהתנסות 

o  למידה מטעויות ומכישלונות 

 כישלונות מפורסמיםהצגת סרטון  o דק'  10

4.  

 סיכום: 

o עיבוד חדש של החלומות 

o  ?דבר חדש שלמדתי היום 

 oogle SlidesG  -סיכום  שיתופי   o דק'  5

  דק'  45 משך זמן סה"כ: 

 

 

 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1UiYiDkH5nnV3NBR7a3nG_bQK0Ae3Sn5J2jNDsAVg_2Q/edit#slide=id.p10
https://padlet.com/sadigtools/6cnbs9c8ktahyhnq
https://www.youtube.com/watch?v=XF4p32tdIJU
https://docs.google.com/presentation/d/1UiYiDkH5nnV3NBR7a3nG_bQK0Ae3Sn5J2jNDsAVg_2Q/edit#slide=id.p10
https://padlet.com/sadigtools/6cnbs9c8ktahyhnq
https://docs.google.com/presentation/d/1UiYiDkH5nnV3NBR7a3nG_bQK0Ae3Sn5J2jNDsAVg_2Q/edit#slide=id.p10
https://www.youtube.com/watch?v=XF4p32tdIJU
https://docs.google.com/presentation/d/1d-J8cG1yaKlCnXk0bis4KRXtoaHoPaNKVKEVXPbDv2g/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/1d-J8cG1yaKlCnXk0bis4KRXtoaHoPaNKVKEVXPbDv2g/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/1d-J8cG1yaKlCnXk0bis4KRXtoaHoPaNKVKEVXPbDv2g/edit#slide=id.p
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 מהלך השיעור 
 

 זמן  הנחיות נושא

 חלק א 

 חלומות

 

   (1פתיחה )שקופית 

קצת רקע על ילדותכם, מה רציתם לעשות  -אישי שלכםהאת עצמכם ואת הסיפור הציגו  ✓

 כשתהיו גדולים ולאן הובילו אותכם החיים, אפשר גם על חלום שטרם הגשמתם.  

 דק'  5

 (2חלומות התלמידים )שקופית 

מה הם רוצים לעשות   –מהתלמידים לחשוב על החלום או החלומות שלהם לעתיד בקשו  ✓

 כשיהיו גדולים?  

 . Padlet -ללוח השיתופי בלתלמידים את הלינק   שילחו ✓

 ואת החלום שלו.להוסיף פתקית חדשה ללוח השיתופי, לציין את שמו מכל תלמיד בקשו  ✓

 הנוצר מתשובותיהם.   הלוחאת המסך והציגו לתלמידים את  שתפו  ✓

   –לחלומות התלמידים התייחסו  ✓

o  כל חלום הוא אפשרי ואין תשובות נכונות 

o  פה כדאי לספר על אנשים שאתם מכירים שלא היה להם  –גם אם אין להם חלום זה מובן

 חלום ברור בילדותם / בצעירותם.

לתלמידים כי בשיעור היום נעסוק בחלומות לעתיד ועל הדרכים שאנשים עוברים ספרו  ✓

 בחיים בדרך להגשמת חלום  והגשמה עצמית.  

 דק'  10

 חלק ב 

חלומות של  

 אחרים 

   –(  3-5את  הסיפורים מהמצגת )שקפים הציגו  ✓

בקשו מהתלמידים לכתוב לעצמם  –מהתלמידים לחשוב על הסיפור של הדמויות בקשו  ✓

היה החלום של הילד/ה, מה קרה לו/ה במהלך החיים? האם הגשים את חלומו  מה  

 לדעתם?

 מתנדבים שישתפו את הכיתה בתשובותיהם.  2-3 בחרו ✓

 (. התמקדו בסיפור של הדמויות. 6-7הסיפורים מהמצגת )שקפים הציגו  ✓

 דק'  10

 -שאלות לדיון

 יחד את ההבדלים בין מה שחשבו התלמידים לסיפורים האמיתיים.   בחנו ✓

נכון או לא נכון. המטרה לראות לאן הדמויות הגיעו מבלי    –שאין כאן טעויות   הדגישו ✓

 לפסול את הסיפורים האפשריים שהילדים חשבו עליהם.  

שרציתם לשמוע מה הם חושבים על הדמויות, לאן עתידם ייקח אותם ולספר   הסבירו ✓

 ם שהעתיד שלהם היה הרבה יותר טוב מאשר הסיפור הראשוני שקיבלו.  לה

עם נתוני פתיחה כמו של הדמויות שהראיתי לכם, בטח   -רובכם כנראה הופתעתם 

 חשבתם שהם לא יגיעו רחוק, העתיד שלהם לא יהיה כל כך טוב. 

  למרות זאת, ראינו פה שתי דוגמאות למקרים שבהם אנשים שהתחלת החיים שלהם לא 

 הייתה פשוטה, ובכל זאת הם שאפו, עבדו קשה והצליחו.  

 

  כדי להגשים חלומות, צריך קודם כל לחלום אותם!  

 לא צריך לפחד לחלום, לא צריך לפחד לנסות, ולא צריך לפחד אפילו מכישלונות.

 

 

 

 

 דק'  5

https://padlet.com/sadigtools/6cnbs9c8ktahyhnq
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 זמן  הנחיות נושא

 חלק ג 

כישלונות  

מפורסמים  

ולמידה על  

 הדרך

o את הסרטון המציג את הכישלונות שאנשים מפורסמים חוו בדרכם להצלחה   הקרינו

 https://www.youtube.com/watch?v=XF4p32tdIJU -( 9)שקף 

o אם הם יכולים לנחש מי הדמות ומה היא עושה היום. שאלודמות ו הצגת כל  לפני   עצרו 

o האם הסיפורים הפתיעו? מה הפתיע? מה הניע את הדמויות בסרטון? שאלו  ם בסיו 

o  מהתלמידים להשיב בצ'אט הזום והקריאו את תשובותיהם. בקשו 

 דק'  5

   . Padlet-לוח הבלחלומות התלמידים חזרו  ✓

שוב על החלום שרשמתם. האם אתם רוצים להוסיף או    מהתלמידים להסתכל בקשו  ✓

 לשנות שוב?

 לתלמידים לשתף בחלומות שלהם ובמחשבות שעלו בעקבות השיעור. אפשרו ✓

באיזו מידה הסיפורים שהכרתם היום מעוררים בכם השראה   -את התלמידים שאלו  ✓

 להגשמת חלום משלכם? 

 דק'  5

 חלק ד 

 סיכום השיעור 

-העץ  ילדי בית" / מקסימום"את השיר  השמיעו ✓

ttps://www.youtube.com/watch?v=Ps3m9lGSC9sh 

 -את השיעור עם התלמידיםסכמו  ✓

דברנו היום על החלומות האישיים שלכם ועל החלומות של אנשים אחרים, ראינו שגם  ✓

 אנשים שנחשבים למאוד מצליחים נכשלו בעברם.

 למדנו שגם אם ההתחלה לא פשוטה וגם אם נכשלים בדרך אפשר להצליח.   ✓

לפעמים יש מספר חלומות ולפעמים מגלים שמה שתמיד חלמנו לא  .  חלומות משתנים ✓

חשוב הוא שאנו מגלים דברים על עצמנו, צומחים ובונים את  ש באמת מתאים לנו. מה 

 עצמנו לקראת החיים כבוגרים. 

דונלד דאק ועוד, נחשב לגאון  , מויות המצוירות מיקי מאוסוולט דיסני, היוצר של הד  ✓

 שהצליח להפוך חלום לאימפריה כלכלית. וולט דסני אמר פעם: 

 

 "אם אתה יכול לחלום את זה אתה יכול להשיג את זה".

 

 ובקשו  oogle slidesG -מהמורה לשלוח לתלמידים לינק למצגת שיתופית ב בקשו  ✓

  מחשבה / תובנה / תחושה שהוא/היא  –מהתלמידים לשתף במצגת את תשובותיהם 

 .יוצאים איתה מהמפגש.

 דק'  5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XF4p32tdIJU
https://www.youtube.com/watch?v=Ps3m9lGSC9s
https://docs.google.com/presentation/d/1d-J8cG1yaKlCnXk0bis4KRXtoaHoPaNKVKEVXPbDv2g/edit#slide=id.p
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 " פרויקטיםניהול " – ותמקצועולם של ע

 

 השיעור  מטרות

 התלמידים יכירו את השלבים הכרוכים בניהול פרויקטים.  ✓

 התלמידים יתנסו בהפקת אירוע כמקרה בוחן לניהול פרויקטים מורכבים.   ✓

התלמידים יבינו שנדרשים אנשים רבים ושילוב של מיומנויות שונות  ✓

 להצלחת פרויקט גדול כגון הפקת אירוע. 

פעולות לביצוע  

 השיעור  לפני 

 .קריאת המייל שנשלח ע"י רכזת שיעור אחר, לאחר מפגש ההדרכה ✓

 Mentimeter -פתיחת הקישור ב - למי שיש הכרות עם הכלי אופציה ✓

 )בדקו שהלוח ריק מתשובות(. והכנתו לשליחה 

 למחשב ושמירתם ורדתם ה,  Google Docs -הנספחים ב  פתיחת ✓

פעולות לביצוע  

 השיעור  אחרי
 Mentimeter -מחיקה התשובות מה –במידה ונעשה שימוש בכלי   ✓

דגשים כלליים  

לניהול דיון  

 במהלך השיעור

כל תלמיד אחראי לעדכן את שמו )בעברית( עם כניסתו לשיעור, כך  ✓

 המתנדב יוכל לפנות אל התלמידים בשמם 

 .בזום, ועם מצלמות פתוחות (mute)כל תלמידי הכיתה במצב השתק  ✓

  (mute)תלמיד מבקש  את רשות הדיבור בהצבעה, ומשחרר ממצב השתק  ✓

     (mute)באישורו של המתנדב / ימתין שהמתנדב יבטל את מצב השתק 

 הדיבור. רשותאת וייתן לו 

 

 מבנה השיעור

 

 עזרים מתודות ו זמן )דק'( נושא  

5.  

 ניהול אירוע 

o אירועתכנון  התנסות ב 

 

 דק'  25

o ענן מילים ב- Mentimeter  או

 בלוח הלבן בזום 

o עבודה בקבוצות Google Docs    

o   דיון 

6.  

 דיון וניתוח

o  פרויקטהנקודות המרכזיות בניהול 

o   בפרויקטתפקידים החשיבה על 

 דיון  o דק'  15

7.  
 : סיכום

o תובנות/ דעות/ תחושות מהמפגש 
 oogle slideG  -שיתופי  סיכום  o דק'  5

  דק'  45 משך זמן סה"כ: 

 

 

 

 

 

 

https://www.mentimeter.com/s/85e27b61b4e5d96ceaaf1b320642794a/293812691970/edit
https://docs.google.com/document/d/1MbH_0qds3uDHESJ-ppsYKbmolFgQ95SsCawiAgNRV8g/edit
https://www.mentimeter.com/s/85e27b61b4e5d96ceaaf1b320642794a/293812691970/edit
https://www.mentimeter.com/s/85e27b61b4e5d96ceaaf1b320642794a/293812691970/edit
https://docs.google.com/document/d/1MbH_0qds3uDHESJ-ppsYKbmolFgQ95SsCawiAgNRV8g/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1d-J8cG1yaKlCnXk0bis4KRXtoaHoPaNKVKEVXPbDv2g/edit#slide=id.p
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   השיעור הלך מ

 

 זמן  הנחיות נושא

 א חלק 

 ניהול אירוע 

 

 ניהול אירוע 

 -והקריאו את תשובותיהם( הזוםענות בצ'אט  בקשו מהתלמידים לאת התלמידים )שאלו  ✓

o ?אילו אירועים יש לכם בכיתה? עם חברים? במשפחה 

 תשובות אפשריות: בר מצווה, מסיבות כיתה, חתונות, בריתות וכדומה.   

תחליטו מה יהיה  היום תהיה לכם הזדמנות לכך. אנו עומדים להפיק מסיבה שאתם 

 אופייה, מי יוזמן וכד'. 

 .את הלוח הלבן בזוםפתחו ו  את מסך המחשב  שתפו: 1אופציה   ✓

 -ב  לענן המיליםלתלמידים בצ'אט את הלינק שילחו : )למי שמכיר את הכלי( 2אופציה  ✓

Mentimeter. ,מסך והציגו את ענן המילים שנוצר   שתפו לאחר שסיימו להשיב

 מתשובותיהם. 

 - מהם לענותבקשו  ✓

o  ?מה לדעתכם כוללת המסיבה 

 

 תרגיל בקבוצות

ל כל קבוצה לתכנן מסיבה.  תחלקו אותם לקבוצות בחדרי הזום. עלתלמידים שמיד  הסבירו ✓

על פי  –עליהם להחליט מה יהיה נושא המסיבה, מי המוזמנים, איזה כיבוד יזמינו ועוד 

 ההסברים הרשומים בדף המשימה.  

₪. עליהם לבחור את כל הדברים הרצויים להם   2,000לרשותם תקציב נתון על סך  

נים והעלות הצפויה, תוך עמידה במסגרת התקציב, בעזרת למסיבה על פי כמות המוזמ

 טבלת המחירון.  

הם חורגים ולאחר החלטותיהם, על ראש הצוות למלא את דף סיכום פרטי האירוע. במידה 

 .  חרוג מהתקציבאסור להם ל -ממסגרת התקציב עליהם להחליט על דרכים לכיסוי ההוצאות

  Google Docs  הקבוצתית ואת דף סיכום פרטי האירועהמשימה  את קובץ בצ'אט  שלחו  ✓

 ולשמור אותו על המחשב. מהתלמידים לפתוח הקובץ בקשו ✓

שימנו ראש צוות לכל מראש, את הכיתה לקבוצות קטנות בחדרי זום שונים. בקשו חלקו  ✓

   ., שיסכם את תשובותיהם בקובץ שנשלחקבוצה

עברו בין החדרים וסייעו לקבוצות במהלך המשימה, בעיקר בכיתות הנמוכות.  :למנחה ✓

 אפשר להיעזר במחנכת הכיתה לשם כך. 

 

 הצגת התוצרים

 מליאה. ל את התלמידים בחזרה   (דקות 10-לאחר כ) כנסו ✓

צוות להציג את דף סיכום פרטי האירוע. כדאי לבקש מהצוותים השונים   ראש מכל בקשו ✓

 לספר על העבודה המשותפת. 

 

 

 

 

 

 דק'  20

https://www.mentimeter.com/s/85e27b61b4e5d96ceaaf1b320642794a/293812691970/edit
https://docs.google.com/document/d/1MbH_0qds3uDHESJ-ppsYKbmolFgQ95SsCawiAgNRV8g/edit?usp=sharing
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 זמן הנחיות נושא

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ב חלק 

 דיון וניתוח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הסבר ודיון

להבין מה זה אומר   וכעת, תנסו ביחדשלמעשה הם התנסו עכשיו בניהול פרויקט.  הסבירו ✓

 ואיך התנהלו הדברים.  

 ,בזום  הלבןדיון בעזרת השאלות הבאות והסוגיות הבאות. בכל פעם רשמו על הלוח קיימו  ✓

 את המושג הרלוונטי. 

זכרו שכיוון שהשיעור מתקיים בזום יש להקפיד על כללי רשות הדיבור בהצבעה.   -למנחה ✓

הדיבור לתלמיד אחד   רשותניק את עהל מומלץ מאד להשתיק את כל המשתתפים מראש ו

 בכל פעם.

 

 - יוזמה ✓

o  ?איך החלטתם על אופי המסיבה 

o  ?של מי היה הרעיון 

"יזמים". הם הציעו ויזמו את הרעיון הראשוני.   יםבעלי הרעיון נקרא  :לתלמידים הסבירו ✓

יכול להיות שבהמשך היו עוד תלמידים שפיתחו את הרעיון והוסיפו עליו, אולם הראשונים 

 שהציעו הם היזמים. 

 - ניהול ✓

o   ?האם לדעתכם היה חשוב שיהיה צוות מנהל 

o  ?מה חשיבותה של חלוקת התפקידים 

יש צורך שלכל אדם יהיה תפקיד מוגדר,  חלוקת התפקידים בצוות מאוד חשובה. הסבירו: ✓

גם אם כולם עובדים יחד בסופו של דבר. החלוקה מאפשרת עבודה יותר מסודרת, שיטתית  

ונוחה לביצוע. המנהלת, המסתכלת על כל התהליך מלמעלה, עשויה להצביע על בעיות 

ולתקן מבעוד מועד. תפקיד המנהלת מאפשר לכל בעל תפקיד לבצע את המוטל עליו  

 צורה מקצועית מבלי להיות טרוד בתפקידים של האחרים בצוות.ב

 -תכנון ✓

o   ?האם ניסיתם לתכנן מראש שילוב של כל הפתרונות ביחד או שכל אחד פעל בנפרד 

o   ?מדוע חשוב לתכנן מראש 

o  ?באילו בעיות נתקלו אלו שלא תכננו מראש 

אנו למדים על חשיבות התכנון. בכל דבר שאנו עושים כדאי לנו לתכנן מראש,  הסבירו: ✓

 כדי שלא ניתקל בבעיות מאוחר יותר או "ניתקע". 

 - תקציב ✓

o  ?איך הסתדרתם עם התקציב 

o  ?האם נתקלתם בבעיות להחליט על העלויות של המסיבה 

o  ?האם חרגתם ממסגרת התקציב? אם כן, איך בחרתם לממן את עלויות המסיבה 

כשאנחנו רוצים להוציא דבר מה אל הפועל, אנחנו תמיד חייבים לבדוק מהו  הסבירו: ✓

התקציב שלנו ולפעול בהתאם. אין זה דבר קל כלל ועיקר! כמעט בכל דבר שאנו עושים או 

מפיקים בחיים שלנו, אנחנו מתמודדים עם תקציב מוגבל. אם לא נתחשב במגבלות 

לא נשלים את עבודתנו או לא נשיג את   –כבד  התקציב שלנו אנחנו עלולים לשלם מחיר

 מטרתנו. על כן יש חשיבות עצומה בניהול התקציב. 

 

 דק'  15
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 המשך  - ב חלק 

 דיון וניתוח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( ולהסביר: ביצוע הלבן )לכתוב על הלוח בקרה תקציביתאפשר להוסיף את המושג  ✓

הפרויקט שלנו חייב להתחשב במגבלות התקציב שלנו. מעניין להיווכח שתקציב מוגבל 

יכול ליצור אצלנו מצב בו אנו חושבים על רעיונות יצירתיים לניצול משאבים קיימים או 

להיעזר במשאבים שניתן להשיג ללא כסף. פעמים רבות אנו נאלצים לחשוב על פתרונות 

יצירתיים מאוד כדי להסתדר עם תקציב מוגבל. עלינו לדעת שתקציב מוגבל חלופיים או 

לא חייב להיות מכשלה או משוכה בלתי עבירה. עלינו לחשוב על כל כשרון או משאב  

 העומד לרשותנו, כולל הכרויות אישיות, כדי להוציא לפועל פרויקט מוצלח.  

 

 - עבודת צוות ✓

o  ,תמיכה... ןפירגוהתנגשויות, איך התנהל הדיון ביניכם? חילוקי דעות , 

o  ?האם חילקתם ביניכם את העבודה או שכולם עשו הכל 

חשוב להבדיל בין חילוקי דעות לבין ריב. בכל צוות שעוסק בביצוע פרויקט  הסבירו: ✓

חילוקי דעות. בעוד שחילוקי דעות הן דבר טבעי, חשוב ומפרה הרי   ותעשויים להתגל

 שריב הוא דבר שעלול להכשיל ולהפריע בדרך להגשמת המטרה. 

 

 - ביצוע  ✓

o  ?באילו קשיים נתקלתם במהלך העבודה 

o  ?האם חשבתם תוך כדי התהליך, כיצד להימנע מקשיים 

עלולים להיווצר קשיים ו/או דיברנו כעת על שלב הביצוע. ראינו שבשלב זה   הסבירו: ✓

בעיות. עלינו לקחת בחשבון מראש מה יהיו הבעיות שלנו בכדי שניערך לקראתן מראש או 

 נמנע אותן וכך שלב הביצוע יתנהל בצורה מוצלחת. 

  

 - בקרת איכות ✓

o המסיבה שתכננתם(?  -האם אתם מרוצים מהתוצר שלכם )קרי 

מבצעים בקרת איכות כדי להיות בטוחים שאנו  לאחר הביצוע או תוך כדי אנחנו  הסבירו: ✓

עומדים ביעדים שלנו. לעיתים אנו צריכים לערוך בקרת איכות עוד במהלך העבודה בכדי  

 לוודא שאנו עובדים נכון ולא מבזבזים את זמננו ואת המשאבים העומדים לרשותנו. 

 

 - מסקנות ולקחים ✓

o  הייתם עושים משהו באופן אם היו נותנים לכם את המשימה הזו פעם נוספת, האם

 שונה? אם כן, מה? 

הדברים שהעליתם כעת הם המסקנות והלקחים שלכם. בחשיבה לאחור אנו   הסבירו: ✓

 לפעמים חכמים ומבינים יותר, ויכולים לכן להשתפר להבא.

 

 - הסבר

בשפה מקצועית כל התהליך הזה שבו הפקתם מסיבה נקרא "ניהול פרויקט". כשאנחנו  ✓

פרויקט אל הפועל אנחנו מנהלים אותו בצורה חכמה. המילה "פרויקט"  מעוניינים להוציא

נשמעת מרשימה ואולי אפילו מרתיעה, אולם למעשה "פרויקט" יכול להיות כל דבר,  

ואפילו קטן, שאנחנו מבצעים. על הלוח יצרנו רשימה המפרטת ממה מורכב ניהול פרויקט.  

קצוע. תנו לתלמידים מספר דוגמאות: כל אחד מהמושגים הללו יכול להתקשר לתפקיד או מ

 ועוד.   QAתקציב = תקציבאית, בקרת איכות = איש  
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 האם אתם יכולים לחשוב על דוגמאות מהחיים שלכם לניהול פרויקטים? ✓

-הסתכלו על המרכיבים שמנינו על הלוח בניהול הפרויקט ונסו לתת דוגמאות למקרים יום

 יומיים בהם תוכלו להשתמש בכלי זה )קנייה בסופר, הכנה למבחן ועוד(.  

 זמן הנחיות נושא

 ג חלק 

 סיכום השיעור 

 סיכום 

לפני שתסכמו את מה אתם לוקחים מהפעילות שעשינו היום? )תנו לתלמידים להתבטא  ✓

 השיעור(

 -סכמו ✓

o הפקת מסיבה או אירוע. התפקיד של    של היום למדנו על ניהול פרויקט. לקחנו דוגמה

 . מפיק אירועים מורכב מהרבה היבטים וראינו שעליו להתחשב בהרבה גורמים

o  הדוגמאות שנתנו אכן מוכיחות כי כל משימה, קטנה כגדולה, יכולה להוות עבורנו

"פרויקט". אם ניעזר בשלבים שהגדרנו היום, נוכל להצליח בניהול הפרויקטים של  

 חיינו.  

o יברנו על כל שלב ראינו שיש להקדיש לו מחשבה מעמיקה מראש ולהבין את  כאשר ד

המשמעויות השונות בכל שלב. כדאי שנדע שבדרך כלל לא מספיק רעיון מוצלח.  

עלינו לחשוב כיצד ליישם את הרעיון באופן מוצלח בשביל שיישא פרי. אם למשל, לא 

ב בעייתי. כך גם בשלבים נעסוק בתכנון תקציבי אנו עלולים להכניס את עצמנו למצ

 האחרים.  

o  חשוב שנדע! עלינו להשקיע מחשבה בכל דבר שאנו עושים. כך נגיע לתוצאות טובות

 יותר ואיכותיות יותר.  

o  מה אתם לוקחים מהשיעור היום?  -את התלמידים שאלו 

o  שיתופית  המצגת ה  מהמורה לשתף אתבקשוGoogle slide  את    מהתלמידים לשתףו

 .תשובותיהם

 

 דק'  5

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1d-J8cG1yaKlCnXk0bis4KRXtoaHoPaNKVKEVXPbDv2g/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/1d-J8cG1yaKlCnXk0bis4KRXtoaHoPaNKVKEVXPbDv2g/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/1d-J8cG1yaKlCnXk0bis4KRXtoaHoPaNKVKEVXPbDv2g/edit#slide=id.p
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 שימה קבוצתיתמ

 .  ראש צוותהחלטתם לארגן מסיבה. בחרו 

לכיסוי  במידה שתחרגו מהסכום תוכלו להחליט על דרכים יצירתיות  ₪.    2,000לצורך הפקת האירוע לרשותכם תקציב על סך  

 גביית תשלום מהמוזמנים למסיבה(. –ההוצאות )לדוגמה  

 

 לצורך ארגון המסיבה עליכם להחליט יחד על הדברים הבאים: 

 )האם לקראת חג, סיום שנה?(  נושא המסיבה .1

 )האם בבית של מישהו, אולי באולם?(   מקום המסיבה .2

 )האם פיצות, חטיפים או פיתות וחומוס?(  כיבוד .3

 )איזה סוג מוסיקה תרצו שתושמע במסיבה? איזו מערכת הגברה?(  מוסיקה .4

 )האם ריקודים, משחקים, קריוקי?(  תוכן .5

 )מי המוזמנים ומה כמות המוזמנים?(  מוזמנים .6

 

 טבלת מחירון

 היעזרו בטבלת המחירון לבחירת המוצרים והכמות הרצויה לכם, לפי מספר המוזמנים ותוך עמידה במסגרת התקציב. 

 סה"כ  כמות העלות התחום / המוצר 

   ₪   40 משולשים(  8פיצה משפחתית )

   ₪   6 בקבוק שתייה קלה  

   ₪   5 שקית חטיפים )תפוצ'יפס, בייגלה וכדומה( 

   ₪   10 פיתות  10

   ₪   10 ק"ג( 1קופסת חומוס גדולה )במשקל 

   ₪   5 קופסת חמוצים  

   ₪   300 מערכת הגברה פשוטה 

   ₪    800 מערכת הגברה רגילה 

   ₪   1,200 מערכת הגברה משוכללת 

   ₪   1,800 אולם אירועים 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1MbH_0qds3uDHESJ-ppsYKbmolFgQ95SsCawiAgNRV8g/edit
https://docs.google.com/document/d/1MbH_0qds3uDHESJ-ppsYKbmolFgQ95SsCawiAgNRV8g/edit
https://docs.google.com/document/d/1MbH_0qds3uDHESJ-ppsYKbmolFgQ95SsCawiAgNRV8g/edit
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 דף סיכום פרטי האירוע

 

 עלויות/הוצאות  פירוט  התחום

   נושא

   מקום האירוע

   כיבוד

   מוסיקה 

   תוכן

   מוזמנים

   סה"כ הוצאות  

 

 במידה שאתם חורגים ממסגרת התקציב, רשמו כיצד תכסו את ההוצאות: 

 ___________________________________________________________ 

 

 ___________________________________________________________ 

 

 ___________________________________________________________ 
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 " המצאות חדשות – פטנטים “ – תעשיה וארגונים
 

 מטרות השיעור 

 התלמידים ייחשפו למושג "פטנט"  ✓

 התלמידים יבינו את הרציונל במתן זכויות בלעדיות לממציא הפטנט   ✓

 התלמידים יתנסו בחשיבה יצירתית והמצאת פטנט  ✓

 התלמידים ייחשפו למקומה הנכבד של ישראל בזירת ההמצאות העולמית  ✓

 

פעולות לביצוע  

 השיעור  לפני 

 קריאת המייל שנשלח ע"י רכזת שיעור אחר, לאחר מפגש ההדרכה.  ✓

 והכנתם לשליחה  2לוח , 1לוח   - Padlet  -לוחות ה פתיחת  -אופציה ✓

ניתן ורצוי להוסיף   להצגהפטנטים  - Google slides -פתיחת המצגת ב ✓

 . דוגמאות נוספות לפטנטים

 . במחשב וושמירת Google Docs -הנספח בפתיחת   ✓

דגשים כלליים  

לניהול דיון  

 במהלך השיעור

כל תלמיד אחראי לעדכן את שמו )בעברית( עם כניסתו לשיעור, כך  ✓

 התלמידים בשמם. המתנדב יוכל לפנות אל  

 בזום, ועם מצלמות פתוחות.  (mute)כל תלמידי הכיתה במצב השתק  ✓

   (mute)דיבור בהצבעה, ומשחרר ממצב השתק ה את רשותתלמיד מבקש   ✓

  (mute)באישורו של המתנדב / ימתין שהמתנדב יבטל את מצב השתק 

 הדיבור. רשותוייתן לו את 

 

 

 מבנה השיעור

 

 עזרים מתודות ו זמן )דק'( נושא  

1. 

 מה זו המצאה: 

o ?אילו המצאות אנחנו מכירים 

o  פטנטים 

 דק'  20

o ים  שיתופי ותלוח לוח לבן בזום או

 - Padlet -ב

o  1לוח 

o  2לוח 

o  מצגת הפטנטיםGoogle Slides 

o  לפי שנים  המצאותלהצגת אתר- 

histography.io   

o  דיון 

o  חידון 

2. 

 המצאת המצאות: 

o  התנסות בתהליך ההמצאה 

o  פטנט וזכויות יוצרים 

 

 דק'  20

o עבודה בקבוצות 

o Google Docs  -  משימה כרטיס  

 לקבוצות

o  דיון 

3. 
 סיכום: 

o תובנות/ דעות/ תחושות מהמפגש 
 Google slides -מצגת שיתופית ב o דק'  5

  דק'  50 משך זמן סה"כ: 

 

https://padlet.com/sadigtools/98hkb0bpxy0hj1v6
https://padlet.com/sadigtools/98hkb0bpxy0hj1v6
https://padlet.com/sadigtools/98hkb0bpxy0hj1v6
https://padlet.com/sadigtools/xe2desvt9owoq1ew
https://padlet.com/sadigtools/xe2desvt9owoq1ew
https://padlet.com/sadigtools/xe2desvt9owoq1ew
https://docs.google.com/presentation/d/1bT8I7daWACgtLmDczRCW94OiJFfu4U7BfHAMLvFn1wI/edit#slide=id.g53dcd05b4b_0_44
https://docs.google.com/presentation/d/1bT8I7daWACgtLmDczRCW94OiJFfu4U7BfHAMLvFn1wI/edit#slide=id.g53dcd05b4b_0_44
https://docs.google.com/presentation/d/1bT8I7daWACgtLmDczRCW94OiJFfu4U7BfHAMLvFn1wI/edit#slide=id.g53dcd05b4b_0_44
https://docs.google.com/document/d/1jmxxu6Ri7-TYoujkEqskfpm5MsNFA9XEdBXysgvh3Q8/edit
https://padlet.com/sadigtools/98hkb0bpxy0hj1v6
https://padlet.com/sadigtools/98hkb0bpxy0hj1v6
https://padlet.com/sadigtools/xe2desvt9owoq1ew
https://padlet.com/sadigtools/xe2desvt9owoq1ew
https://docs.google.com/presentation/d/1bT8I7daWACgtLmDczRCW94OiJFfu4U7BfHAMLvFn1wI/edit#slide=id.g53dcd05b4b_0_44
http://histography.io/
https://docs.google.com/document/d/1jmxxu6Ri7-TYoujkEqskfpm5MsNFA9XEdBXysgvh3Q8/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1d-J8cG1yaKlCnXk0bis4KRXtoaHoPaNKVKEVXPbDv2g/edit#slide=id.p
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 הלך השיעור מ
 

 זמן  הנחיות נושא

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חלק א  

 מהי המצאה? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מהי המצאה? 

את הלוח הלבן בזום. בקשו מהתלמידים להוסיף  פתחו ו  את מסך המחשבשתפו : 1אופציה   ✓

 את תשובתם על הלוח: 

o  מהי המצאה?  –  1שאלה 

o  אלו המצאות אתם מכירים?   –נקו את הלוח ושאלו שאלה נוספת 

 1לוח  - Padlet  -לתלמידים בצ'אט קישור ללוח ה שלחו: 2אופציה  ✓

 מהי המצאה?  –מהתלמידים להוסיף את תשובתם, ללוח המשותף, לשאלה  בקשו  ✓

המצאה היא פתרון חדש ובלתי צפוי לבעיה או קושי קיימים. יחד עם זאת,  -הסבירו ✓

 המצאה עשויה גם להיות חידוש שאינו מהפכני הבנוי מרעיונות קיימים )לקוח מויקיפדיה( 

 2ח לו Padlet -לתלמידים קישור ללוח שיתופי נוסף בשלחו  ✓

לו המצאות א  –מהתלמידים להוסיף את תשובתם, ללוח המשותף, לשאלה נוספת בקשו  ✓

   אתם מכירים?

 

המחשב, טלפון נייד, הטלוויזיה,   –לאחר תשובותיהם ניתן לתת מספר דוגמאות כגון  ✓

 -הרכב. כולן המצאות בעלות השפעה רבה. ניתן גם לתת המצאות רלוונטיות לילדים כגון 

 ועוד.  החשמלית ת, אפליקציית ווטסאפ, מברשת השיניים הקובייה ההונגרי

אשר ממחיש בצורה  histography.io -את המסך שלכם והציגו לתלמידים את אתר שתפו ✓

ויזואלית המצאות, תגליות ואירועים שונים שקרו בכל יום במהלך ההיסטוריה החל משנת  

 ללחוץ על נקודות אקראית במסך ולגלות מה התרחש באותו תאריך. . ניתן 1600

 דק'  10

 - פטנטים

 האם להמציא המצאה זה תהליך פשוט לדעתכם?סקר:  ערכו ✓

 מתלמידים שחושבים שזהו תהליך פשוט להרים את ידם. בקשו  ✓

 להרחיב את תשובתם. 1-2מ  בקשו ✓

שזהו תהליך מורכב ביותר. אחד מגדולי הממציאים תומאס אלווה  לתלמידים  הסבירו ✓

"המצאה מורכבת מאחוז   -אדיסון, שהמציא בין יתר המצאותיו את הנורה, תיאר זאת יפה 

 אחד של כישרון ומתשעים ותשעה אחוזים של זיעה".  

על מקרה שבו מישהו כמו תומאס אדיסון השקיע שנים של מחשבה, ערך ניסויים,  חישבו

קיע כספים, ובסוף הצליח לחשוב על המצאה שאף אחד אחר לא חשב עליה קודם.  הש

ופתאום, שנה לאחר שהוא מפרסם את ההמצאה שלו, הוא מגלה שקמה חברה שמחקה את  

ההמצאה שלו ומוכרת אותה בזול כאילו הייתה שלה. ובגלל המחיר כולם מעדיפים לקנות 

 את המוצר ממנה ולא ממנו.  

כיצד לדעתכם הוא ירגיש? מה הממציא היה רוצה שיבטיחו לו לפני  : את התלמידים שאלו ✓

 שהוא מגלה את ההמצאה?  

 : וריהסב 

לאדם שמשקיע מחשבה, יצירתיות, זמן, כסף וכו' כדי ליצור המצאה ולאחר מכן חולק את   ✓

הידע וההמצאה שלו עם החברה, באופן שבו החברה כולה נהנית מכך, החברה נותנת  

אותה ההמצאה. לבלעדיות הזו קוראים פטנט. כלומר, כאשר מישהו ממציא  בלעדיות על 

מוצר חדש, רושמים לממציא פטנט על המצאתו, המקנה לו בלעדיות )מונופול( על כל 

 שנה.  20הקשור בהמצאה למשך 

 דק'  15

https://padlet.com/sadigtools/98hkb0bpxy0hj1v6
https://padlet.com/sadigtools/98hkb0bpxy0hj1v6
https://padlet.com/sadigtools/98hkb0bpxy0hj1v6
https://padlet.com/sadigtools/xe2desvt9owoq1ew
https://padlet.com/sadigtools/xe2desvt9owoq1ew
http://histography.io/
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 המשך  -חלק א 

 מהי המצאה? 

 

שנה זה הזמן שמקובל לתת לממציא או לממציאים לנסות ולהרוויח מההמצאה, עשרים  ✓

תר את ההוצאות שהיו כרוכות בדרך להמצאה. זה נכון שהרבה ובכך לכסות ואולי אף יו

מדענים, חוקרים וממציאים הם אנשים שמעניין אותם לפתור בעיות ולהצליח להתגבר על 

שנה הם חלון ההזדמנויות  20קשיים, אבל כולם צריכים גם להתפרנס ולקיים את עצמם. 

תמיד ולא כל המצאה   של הממציאים לנסות ולתרגם את ההמצאה שלהם לרווחים. לא

 מחזירה את עצמה, אבל לעיתים גם יוצא שהרווחים גבוהים בהרבה מאוד על ההשקעה. 

,  1967 –להסדיר את הנושא הוחלט בישראל על חוק שנקרא חוק הפטנטים, תשכ"ז  על מנת ✓

זהו חוק המסדיר את כל התנאים שעל ממציא לעמוד בהם כדי שהמצאה תחשב "המצאה  

 כשירת פטנט".  

 

מסך ורשמו על גבי  שתפו, כללים שלפיהם מחליטים איזו המצאה תירשם כפטנט 4נם יש ✓

 - הלוח הלבן

o ההמצאה טרם פורסמה, ונושא ההמצאה לא קיים עדיין במאגר הידע    -ההמצאה חדשנית

 המקצועי של אותו התחום. 

o ההמצאה אינה דבר מובן מאליו, על פי הידע הקיים   -יש בהמצאה התקדמות המצאתית

יתכן ומתקיים,  –רגליים. מבחינת החידוש  5סא עם י באותו התחום. דוגמא: אדם בונה כ

סא עתה יותר י לטענתו, הכ -רגליים. מבחינת התקדמות  5היות שטרם נבנו כסאות עם  

סא. זה מובן מאליו! אין בכך התקדמות י יציב. אך ברור שהוספת רגל תייצב יותר את הכ

 המצדיקה רישום פטנט. 

o יהיה שימוש בהמצאה לאחר ייצורה.    -ועילהההמצאה מ 

o ההמצאה אינה רק בגדר רעיון או חלום. על הממציא להראות כי זה בר   -ההמצאה ישימה

 יישום ולהוכיח זאת.  

 

 איזו המצאה היא פטנט?   -חידון 

 ( 1טבלה בנספח )הרחבה ב  המצגת הנלוויתבעזרת  מספר דוגמאות  לתלמידיםהציגו  ✓

במידה והם חושבים שההמצאה היא פטנט הם  -מהתלמידים להציג את ידם למצלמה בקשו ✓

אגודל   -(, במידה והם חושבים שההמצאה אינה פטנטLIKEדל כלפי מעלה )יסמנו עם האגו

 ( DISLIKEכלפי מטה )

ספרו את הסיפור של ההמצאה  ,  על כל המצאהלאחר מתן התשובות  הערות למנחה: ✓

 ופירוט( והדגישו שזו המצאה ישראלית.   3הסבירו בקצרה על ההמצאה )עמודה ו( 2)עמודה 

 

 שמתם לב למכנה המשותף לכל הפטנטים שהכרנו עכשיו? את התלמידים: האם  שאלו ✓

 : הסבירו ✓

מהם  49%  -פטנטים  1,000 -המצאות ישראליות. כל שנה נרשמים בישראל כ ןכול

 . ורישום פטנטיםישראל היא מעצמה של המצאות   .רפואיים

 

 סיכום ביניים  ✓

עד כה עסקנו בהגדרה לפטנט וראינו מה נכלל תחת ההגדרה הזו ומה לא. למדנו על חוק  

הפטנטים והבנו שקיימים קריטריונים ברורים שקובעים מתי המצאה נחשבת כפטנט. עכשיו 

הכללים של חוק הפטנטים, כי אנו עומדים   4את  זכרואנחנו עומדים להמציא פטנטים בעצמינו. 

 של השיעור.להיעזר בהם בחלק הבא 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1bT8I7daWACgtLmDczRCW94OiJFfu4U7BfHAMLvFn1wI/edit#slide=id.g53dcd05b4b_0_44
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 זמן  הנחיות נושא

 חלק ב 

המצאת  

 המצאות 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -התנסות בתהליך ההמצאה 

כעת אנחנו עומדים להמציא המצאות בעצמנו. אתם תתחלקו כעת למספר קבוצות : וריהסב  ✓

וכל קבוצה תצטרך לחשוב יחד על רעיון לפטנט שעומד בקריטריונים של חוק הפטנטים 

 חדשה, מועילה, ישימה ויש בה התקדמות המצאתית.   -כלומר ההמצאה 

 - המצאת הפטנט בקבוצות

 - . המשימהבצ'אט( ששמרתם, כקובץ מצורף oogle docsG) המשימה קובץ את שלחו  ✓

o בתחום בית הספר )כיתת הלימוד, חצר בית הספר, כלי  לחשוב יחד על המצאה חדשנית

 כתיבה, ציוד לתלמיד ועוד(. 

o  להצגה בפני הכיתה   –  דגם של ההמצאהלשרטט 

o לחשוב על שם לפטנט 

o  להכין את הצגתו בפני הכיתה  

 מכל קבוצה לבחור נציג שישרטט / יכתוב את פרטי ההמצאה. בקשו  ✓

 בחדרי הזום. תלמידים 5-6של את הכיתה לקבוצות חלקו  ✓

עברו בין הקבוצות, סייעו להם בחשיבה על רעיונות, עודדו אותם לחשוב  :למנחההערות  ✓

 על רעיונות יצירתיים ומקוריים. 

להם שאנו עוסקים בפתרון בעיות, לכן כדאי לחשוב מראש על בעיה אחת הקיימת   הסבירו ✓

באותו התחום, ואז לחשוב על דרך אפשרית ומקורית לפתרונה. דוגמאות לתחומים שונים: 

 נכויות שונות, איכות הסביבה, תחבורה ועוד.   מחשבים,

 

 התכנסות במליאה  

 דקות, מחדש למליאה.  10-את התלמידים, לאחר כ  כנסו ✓

 ציג בקצרה את תוצריה.  שי כל קבוצה מנציג מבקשו  ✓

נסו לאתגר אותם ושאלו האם ההמצאה שלהם חדשנית, האם יש בה התקדמות  :למנחה ✓

 המצאתית, האם ניתן לדעתם ליישם אותה במציאות? )לפי חוק הפטנטים(. 

 את נציגי הקבוצות:שאלו  ✓

o  ?מה הייתה התחושה כאשר המצאתם רעיונות משלכם? האם היה לכם קל 

o  ?איך הייתה העבודה בקבוצות על הכנת התוצרים 

o  תם מרוצים מהתוצאה?האם א 

 דק'  15

 - פטנט וזכויות יוצרים

בצורך בהגנה על זכויות יוצרים, במשמעות של רישום פטנט ובתנאים   עם התלמידים דונו ✓

 - לזכאותו

 -את התלמידים )בחרו תלמיד או שניים שמצביעים ותנו להם את זכות הדיבור(שאלו  ✓

o  מכיתה אחרת היה מתגנב לכתה,  שאלו את התלמידים, כיצד היו מרגישים אם מישהו

מעתיק את אחת ההמצאות שלהם, וזוכה בפרס כספי גדול בתחרות ההמצאות לבני  

 נוער בארץ עם ההמצאה שלהם? מדוע? 

שיר, ציור, פסל וכו', הוא מבטא בכך את עצמו. היצירה   –כשאדם יוצר משהו  : הסבירו ✓

לפרסם אותה, למכור אותה או אולי  היא שלו, והוא היחיד הרשאי להחליט מה לעשות עמה: 

פשוט להשאירה בתוך המגירה. בכל אופן, זו זכותו הפרטית של היוצר, ופלישה לזכות זו 

על ידי חיקוי או הפצה ללא תשלום וללא קבלת רשות )כמו ב"הורדת" שירים באינטרנט(, 

 .היא הפרת "זכות היוצרים" שלו

 דק'  5

https://docs.google.com/document/d/1jmxxu6Ri7-TYoujkEqskfpm5MsNFA9XEdBXysgvh3Q8/edit
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 זמן  הנחיות נושא

 חלק ג 

 השיעור סיכום 

   -סיכום 

למדנו על רישום פטנטים, על ההגנה שזה מקנה לממציא, על חשיבות הגנה זו, אך גם על  ✓

 הבעייתיות שלה.  

ראינו שכדי לאזן בין האינטרסים של הממציא והחברה הוחלט שלא כל המצאה תחשב   ✓

.  קריטריונים"פטנט", ושבעצם, זה בכלל לא פשוט להמציא פטנט כי צריך לעמוד בהרבה 

ראינו שיש המון המצאות ישראליות ופטנטים שנרשמו עבורן וגם הזכרנו המצאות בולטות 

 שהצליחו בכל העולם. 

 התנסינו בחשיבה על רעיונות מקוריים להמצאות חדשניות ובתכנון דגם / שרטוט שלהם. ✓

דיברנו גם על הצורך במתן בלעדיות להמצאות כדי שהם לא יצטרכו להיפרד מהמצאותיהם   ✓

 לטובת מישהו אחר.  

ראינו שיש המון המצאות ישראליות ופטנטים שנרשמו עבורן וגם הזכרנו המצאות בולטות  ✓

 כל העולם. שהצליחו ב

 

   oogle slidesG -ב של הקורס שיתופיתהמצגת  מהמורה לשלוח קישור לבקשו  ✓

 .איתה מהמפגש  יםיוצא םבמחשבה/ תובנה /תחושה שהמהתלמידים לשתף במצגת בקשו  ✓

 דק'  5

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1d-J8cG1yaKlCnXk0bis4KRXtoaHoPaNKVKEVXPbDv2g/edit#slide=id.p
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 מצגת נלווית  –  1נספח  

 

 

 האם ההמצאה היא פטנט, מדוע? הסיפור של ההמצאה  ההמצאה 

עגבניות  

 שרי

לפני שהיו עגבניות שרי היו רק 

רגילות. ומי שהמציא אותן  עגבניות 

 חשב על חטיף בריא מול הטלוויזיה 

כן, זוהי המצאה ישראלית של פרופ' נחום קידר  

מהפקולטה לחקלאות ברחובות בשיתוף פעולה עם 

 . חברת "הזרע" 

מסטיק  

בטעם  

 אגוזים 

הממציאה של המסטיק הזה מאוד  

אוהבת אגוזים וחשבה שהשילוב עם 

 טעיםמסטיק יכול להיות מאוד 

 לא פטנט 

טפטפות  

 להשקיה 

אביזר בצינור ההשקיה מונח בסמוך 

לשורשי הצמח, וממנו מטפטפים 

המים ישר לצמח. לפני כן, היו 

 משקים בצינורות או בממטרות.

כן, זוהי המצאה של המהנדס הישראלי שמחה בלאס  

 המיוצרת במפעל נטפים בקיבוץ חצרים. 

קפסולת  

וידאו  

המצלמת  

את פנים  

 הגוף

שנלקח בבליעה ובו מצלמה   כדור

שמצלמת את הגוף מבפנים, מבלי  

 צורך לנתח 

כן, קפסולת הוידאו )תרופה בבליעה( המצלמת את  

המעי הדק היא המצאה ישראלית של חברת גיוון 

הסבירו שבתחום  . אימג'ינג בשיתוף פרופ' רמי אליקים

 התרופות ישנן הרבה מאוד המצאות חדשניות. 

כדורגל  

 מרובע

שחקן כדורגל מפורסם המציא  

 כדורגל בצורת ריבוע. 

 .לא פטנט, משום שאין בה תועלת במשחק כדורגל

כן, והיא המצאה ישראלית, שפיתחה חברת אוסם בשנות   החטיף שילדים אוהבים  במבה

. שם המוצר נבחר בגלל דמיונו למילים  60 -ה

 . הראשונות שהתינוק הוגה "אמא" ו"אבא" 

 סיסטמס. - כן, והיא המצאה ישראלית של חברת אם מכשיר זעיר לאחסון נתונים למחשב  דיסק און קי 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1bT8I7daWACgtLmDczRCW94OiJFfu4U7BfHAMLvFn1wI/edit#slide=id.g53dcd05b4b_0_44
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 2נספח 

 

  המצאת פטנט -משימה קבוצתית

 אים:עליכם להמציא פטנט לפי השלבים הב

ציוד לתלמיד בתחום בית הספר )כיתת הלימוד, חצר בית הספר, כלי כתיבה, חשבו יחד על המצאה חדשנית  ✓

 ועוד(.

 ., ואז לחשוב על דרך אפשרית ומקורית לפתרונהתחום זהכדאי לחשוב מראש על בעיה אחת הקיימת ב ✓

 חשבו על שם לפטנט שלכם ✓

 בחרו נציג שישרטט הפטנט ויציג בפני הכיתה ✓

 הכינו את הצגתו בפני הכיתה ✓

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1jmxxu6Ri7-TYoujkEqskfpm5MsNFA9XEdBXysgvh3Q8/edit
https://docs.google.com/document/d/1jmxxu6Ri7-TYoujkEqskfpm5MsNFA9XEdBXysgvh3Q8/edit
https://docs.google.com/document/d/1jmxxu6Ri7-TYoujkEqskfpm5MsNFA9XEdBXysgvh3Q8/edit
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 "   Internet of things / האינטרנט של הדברים“ –עולם של מקצועות 

 

 מטרות השיעור 

 התלמידים ילמדו על האופן שבו רשת האינטרנט עובדת.  ✓

ת לפיתוח בהתבסס  וגירוי הדמיון של התלמידים לגבי האפשרויות שניתנ ✓

 טרנט. ינעל רשת הא

 

פעולות לביצוע  

 השיעור  לפני 

 .לאחר מפגש ההדרכהקריאת המייל שנשלח ע"י רכזת שיעור אחר,  ✓

 האינטרנט של הדברים  -פתיחת והכנת המצגת המלווה את השיעור ✓

 internetlivestatsפתיחת האתר  ✓

,  3 חדר,  2חדר ,  1 רחד))  בקבוצותכרטיסיות לעבודה  -יםנספח ה  פתיחת

 ושמירתם במחשב.   (4 חדר

 (  WALL·E)מתוך הסרט   Fitless Humansקטע האנימציה פתיחת   ✓

דגשים כלליים  

לניהול דיון  

 במהלך השיעור

כל תלמיד אחראי לעדכן את שמו )בעברית( עם כניסתו לשיעור, כך  ✓

 המתנדב יוכל לפנות אל התלמידים בשמם 

 .בזום, ועם מצלמות פתוחות (mute)כל תלמידי הכיתה במצב השתק  ✓

  (mute)תלמיד מבקש  את רשות הדיבור בהצבעה, ומשחרר ממצב השתק  ✓

     (mute)באישורו של המתנדב / ימתין שהמתנדב יבטל את מצב השתק 

 הדיבור. רשותוייתן לו את 

 

 

 מבנה השיעור

 

 עזרים מתודות ו זמן )דק'( נושא  

1. 

 רשת האינטרנט: 

o  ?מהי רשת האינטרנט 

o  ?איך האינטרנט עובד 

o   האינטרנט?של מי 

 דק'  25

o  מצגת נלווית 

o  דיון 

o  משחק אמת או שקר 

o  אתרinternetlivestats 

2. 

 האינטרנט של הדברים: 

o  התפתחות האינטרנט 

o  התנסות 

 

 דק'  15

o  בקבוצותעבודה 

o בקבוצות כרטיסי משימה 

   (4  חדר, 3 חדר,  2חדר ,  1 רחד)

o  דיון 

3 . 

 סיכום: 

o דק'  5 תובנות/ דעות/ תחושות מהמפגש 

o  דיון 

o מצגת שיתופית ב- Google Slides 

o סרטון 

  דק'  45 משך זמן סה"כ: 

 

 

 

 

 

http://www.shiuracher.org/pdf/dl/DL_IOT.pptx
http://www.internetlivestats.com/
https://docs.google.com/document/d/1NxYKWzNK6_LQUjsw4LNmkfYh8IRGIF2tTGoBzEOFSuE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1NxYKWzNK6_LQUjsw4LNmkfYh8IRGIF2tTGoBzEOFSuE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/16yjmqYxJsWaVhLH1C0ii59_gbdWKkdyC497lK1lZhgY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/16yjmqYxJsWaVhLH1C0ii59_gbdWKkdyC497lK1lZhgY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/16yjmqYxJsWaVhLH1C0ii59_gbdWKkdyC497lK1lZhgY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ZP82ujhioTpXxDS0MERKFJZeVn1DoCU4AvtBeIqFbwY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ZP82ujhioTpXxDS0MERKFJZeVn1DoCU4AvtBeIqFbwY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/11yUyTbFGDFsayutEn20mdD-Nu2Td5_SWK3uQcjUSQdU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/11yUyTbFGDFsayutEn20mdD-Nu2Td5_SWK3uQcjUSQdU/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=s-kdRdzxdZQ
http://www.shiuracher.org/pdf/dl/DL_IOT.pptx
http://www.internetlivestats.com/
https://docs.google.com/document/d/1NxYKWzNK6_LQUjsw4LNmkfYh8IRGIF2tTGoBzEOFSuE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1NxYKWzNK6_LQUjsw4LNmkfYh8IRGIF2tTGoBzEOFSuE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/16yjmqYxJsWaVhLH1C0ii59_gbdWKkdyC497lK1lZhgY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/16yjmqYxJsWaVhLH1C0ii59_gbdWKkdyC497lK1lZhgY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/16yjmqYxJsWaVhLH1C0ii59_gbdWKkdyC497lK1lZhgY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ZP82ujhioTpXxDS0MERKFJZeVn1DoCU4AvtBeIqFbwY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ZP82ujhioTpXxDS0MERKFJZeVn1DoCU4AvtBeIqFbwY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/11yUyTbFGDFsayutEn20mdD-Nu2Td5_SWK3uQcjUSQdU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/11yUyTbFGDFsayutEn20mdD-Nu2Td5_SWK3uQcjUSQdU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1d-J8cG1yaKlCnXk0bis4KRXtoaHoPaNKVKEVXPbDv2g/edit#slide=id.p
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 הלך השיעור מ
 

 זמן  הנחיות נושא

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חלק א 

 רשת האינטרנט 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מהי רשת האינטרנט? 

 את המסך שלכם והציגו לתלמידים את המצגת המלווה את השיעור.שתפו  ✓

 - (2לתלמידים שאלות על רשת האינטרנט )שקף הציגו  ✓

o   ?מה היא רשת האינטרנט 

o  ?מתי התחילה 

o   ?מה גודלה? איפה היא 

מהתלמידים להצביע למצלמה בכל שאלה ותנו את רשות הדיבור לכל תלמיד/ה  בקשו  ✓

מדויקות  ןהאזינו לתלמידים, חזקו אותם על תשובותיהם, גם אם התשובות אינ בתורו/ה. 

 חזקו אותם על החשיבה היצירתית. 

 : התרגיל בסיום הסבירו ✓

o  אין מקום  -קשרים בין כל מחשב המחובר לשאר המחשבים הרשת משמעותה כל

 הרשת מורכבת מכל החברים בה. –מרכזי אחד שהוא האינטרנט  

o   האינטרנט החל כפרויקט של משרד ההגנה האמריקאי בשנות השבעים ורק בתחילת

 שנות התשעים הפך לציבורי וחופשי.

o בצים, שירים, מוזיקה, כסף, חדשות, מידע טכני,  תמונות, ק -באינטרנט עובר מידע

 מידע בין מכונות. לא עובר 'חומר', רק מידע ששמור במחשב. 

o אם מישהו מתעניין, הוא ימצא מידע )לעיתים גם   –ל חופשי באינטרנט וכמעט הכ

משתפים עוד    –סודי(, קשה לעצור מידע. למעשה אנחנו חושפים את עצמנו מרצוננו 

פייסבוק, טוויטר, מיקום, תמונות. מי שלא משתף, אינסטגרם,  –ועוד מידע על עצמנו 

 לא קיים. 

o  יום יש מעל מיליארד אתרים פעילים. יש כ היה אתר אחד )עדיין פעיל(, כ  1991בשנת-

 מיליארד מכשירים מחוברים.  10-מיליארד משתמשים וכ 3.5

 2005המדגים את ההבדל בין טקס השבעת האפיפיור בשנת   5לתלמידים את שקף   הראו ✓

 . )כולם מצלמים את הטקס( 2013)כולם מסתכלים על הטקס( ל

 

 -( 6אמת ושקר )שקף משחק 

 . " שקר" ובצד השני  " אמת " בצד אחד מהתלמידים לקחת דף נייר ולרשום בקשו  ✓

ובקשו מהם לקבוע האם ההצהרה   זה,את המשפטים הבאים, בזה אחר  לתלמידים  הציגו  ✓

 : ולחשוף את תשובתם למצלמה נכונה או לא

o   חיפושים בגוגל ברחבי העולם < אמת/ שקר?   1,000,000בכל יום נעשים

 ]תשובה: שקר[ 

 חיפושים.  46,000 –ארבעה מיליארד חיפושים! בכל שניה    –בכל יום נעשים 

o  אמת/ שקר? ]תשובה: אמת[  מיילים  מיליארד  200בכל יום נשלחים מעל > 

 מהם הם ספאם(   70% מיליון מיילים בשנייה )בערך  2.5בכל יום נשלחים בערך 

o  ]ניתן לחסום תכנים באינטרנט < אמת/ שקר? ]תשובה: אמת 

ניתן לבצע את סינון התכנים ברמת הספק כך שבכל מכשיר שמתחברים ממנו  

 לאינטרנט הביתי, מקבלים אינטרנט מסונן. 

המדגים בכל רגע נתון את מספר    internetlivestatsלתלמידים את אתר  הראו ,לסיום ✓

 '.וכומשתמשי האינטרנט המחוברים, את האתרים הנמצאים באוויר, את המיילים הנשלחים 

 דק'  15

http://www.internetlivestats.com/
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 המשך  -חלק א 

 רשת האינטרנט 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ? איפה נמצא האינטרנט

 איפה נמצא האינטרנט?  -את התלמידיםשאלו  ✓

 מהם לענות בצ'אט והקריאו את תשובותיהם. בקשו  ✓

 80במבט ראשון הרשת לא נמצאת בשום מקום, אבל הרשת מורכבת מבערך  -הסבירו ✓

-מיליון שרתים המחוברים בכמעט מיליון קילומטר של כבלים תת ימיים. לרשת מחוברים כ

 מחשבים, סמארטפונים ומכשירים אחרים.  –מיליארד מכשירים   20

ט נמצא בכל  האינטרנ -ככל שיותר ויותר מכשירים מתחברים, התשובה הופכת להיות 

 מקום!

 מה זה מידע?  -את התלמידיםשאלו  ✓

  -הסבירו ✓

o   .מידע זה תמונות, קבצים, מוזיקה 

o   אם רוצים להעביר מידע, המחשב מחלק את המידע שנמצא בתוכו לחבילות קטנות

 ושולח אותן אחת אחת.  

o  לשרת של ווטסאפ   -. לדוגמאכבלעובר ברשת המחשב שלנו לא מחובר בההמידע

 שנמצא בארה"ב.

o   .)המחשב מוסר את החבילה לנתב )ראוטר( אליו הוא מחובר )נטוויז'ן 

o  החבילה ממשיכה.   נתב מחליט לאןכל  והמידע עובר בין נתבים 

o  למשל אם נעלה תמונה לפייסבוק, התמונה תחולק לכמה    –לחבילה מצמידים כתובת

 עשרות חלקים והמחשב ירשום בכל אחת את הכתובת של פייסבוק.  

 לכל חבילה מוסיפים גם את הכתובת של השולח. למה?  ✓

o ההודעה לא יודעת את הדרך אלא מובלת צעד צעד-   

 אלחוטי מול קווי דפדפן.<   תשתית<  ספק<   ראוטר<  ניתוב

 (:11שקף  -הציגו את טבלת שפת המחשב  ) את התהליך שעוברת הודעת ווטסאפהסבירו  ✓

o  "גם "חחח" זו חבילת מידע[   אני רוצה לשלוח "חחחחח[ 

o ?"איך סימני ה"וי" עוברים?, כמה "חבילות יעברו 

o  "אפ(טס מידע ראשונה )אני שולח לוו  תחביל  = שולח "חחחח 

o  מידע    תחביל=  ווטסאפ שלחו לי בחזרה חבילה שהם קיבלו את המידע –"וי" ראשון

 שניה )ווצאפ שולחים אלי הודעת "קיבלתי"( 

o  מידע שלישית, רביעית   תחביל  ל =הסלולרי השני שלח לי חבילה שהוא קיב –"וי" שני

פ  טסאוו<  חבילה שאומרת "קיבלתי"   החבר מחזיר<  אפ שולח לחברטסוחמישית )וו

 שולח אלי הודעה שהחבר קיבל(

o  חבילות מידע שישית  =  ה ת הסלולרי שלח לי חבילה שההודעה נרא –"וי" כחול

פ שולח  טסאאפ הודעה שההודעה נקראה, ווטסושביעית )הסלולרי של החבר שולח לוו

 לי חבילה שההודעה נקראה( 

 

בפועל עוברות עוד המון הודעות כדי לוודא שכל . מופשטזה מודל מאוד  -הערה למנחה ✓

כל התהליך לוקח חלקי שניה כשההודעות לא עוברות מטלפון  התהליך הושלם בהצלחה.

נסו להסביר   מהירות מדהימה וקשה לתפיסה לילדים. וז  – לטלפון אלא דרך השרתים 

 בקווים כללים ופשוטים ככל הניתן. 

 

 

 

 דק'  10
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 המשך  -חלק א 

 רשת האינטרנט 

 

 ? של מי האינטרנט

 התלמידים: את  שאלו  ✓

o  ?של מי האינטרנט ? מי מנהל את האינטרנט 

o למה האינטרנט בבית עולה כסף? -א לא של אף אחד ואם ה 

o  ?מה זה ספק ומה זה תשתית 

 -הסבירו ✓

o   להעלות תוכן ולהשתתף. אומנם סלהיכנ לא של אף אחד. כל אחד יכול הוא האינטרנט ,

 יש דברים שעולים כסף באינטרנט אבל יש כמעט לכל דבר תחליף חינמי.  

o שמות אתרים, כתובות למשל. –ארגונים שמנהלים חלק מהאינטרנט   נםיש 

o   אפשר לשלם לכביש שש או  –אפשר להשוות לכביש ומכונית להשכרה   –תשתית וספק

 ר.והמהירות תלויה גם בסוג הרכב שנשכסוע בכביש לידו . עדיין,  נל

 זמן  הנחיות נושא

 

 

 

 

 חלק ב 

האינטרנט של  

 הדברים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 התפתחות האינטרנט 

בהתחלה היו רק מחשבים. אז הגיעו הסמארטפונים. עכשיו מגיעים כל   -לתלמידים הסבירו ✓

 שאר ה"דברים". 

או שבאמצעות חיבור   האינטרנטלהיות דבר באינטרנט הכוונה שניתן להפעיל אותך דרך  

 י ישני חלאינטרנט תוכל לחוש את הסביבה ולהשפיע עליה )סנסורים, נורות, מצלמות,  

 תנועה, גלאי עשן(. 

אילו   -)בקשו מהתלמידים להשיב בצ'אט והקריאו את תשובותיהם( את התלמידיםשאלו  ✓

 שנים פעלו ללא חיבור לאינטרנט?  10היום לאינטרנט שלפני "דברים" מחוברים 

מחוברים לאינטרנט. ניתן ללחוץ על חיתולים, אסלה, הם ריהמציג דב 18את שקף הציגו  ✓

 מראה, קומקום, קוביות קרח, מחבט טניס ועוד... ולהראות הדגמות של המכשירים. 

 את התלמידים: שאלו ✓

o ( 2007הראשון? )יוני   מתי יצא האייפון 

o  מיליארד מכשירים   50-היום? )קרוב לקיימים  מחוברים  (מכשירים)כמה דברים

 ( לאדם 7, בערך מחוברים

 

 בקבוצות  התנסות

  הייטקחברת עובדים בהם עכשיו   -שמייד יתחלקו לקבוצות עבודה. המשימהלהם  הסבירו ✓

שבדיוק עשתה אקזיט והם מחפשים את הדבר הגדול הבא. על כל קבוצה להמציא את  

כל קבוצה תקבל חלל שונה   .לחבר לאינטרנט דבר שלא היה מחובר עד היום –הפטנט הבא 

 בבית אשר לו היא צריכה לפתח המצאה. 

כנס לקובץ יקבצים שונים( ובקשו מהתלמידים לה 4בצ'אט את כל קבצי המשימה )  שלחו ✓

 .יצטרפואליו לפי מספר החדר ש לאחר החלוקה לחדרים, 

 בחדרי זום שונים. את התלמידים לקבוצות  חלקו ✓

עברו בין החדרים השונים וסייעו לקבוצות, ניתן ורצוי להיעזר במחנכת הכיתה   למנחה: ✓

 בשלב זה. 

מליאה ובקשו מנציג מכל קבוצה להציג  לבחזרה  (דקות 5-7-לאחר כ ) את התלמידים  כנסו ✓

 ההמצאה שלהם. את 

ואמרו להם שתשמחו בעתיד לראות אותם  תהיצירתיואת התלמידים על ההמצאות חזקו  ✓

 . אצלכם בחברה

 דק'  15
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 זמן  הנחיות נושא

 חלק ג 

 סיכום השיעור 

   -סיכום 

 .השנים האחרונות  20ב האינטרנטהיום על ההתפתחות של    תםלתלמידים שדבר הזכירו ✓

שיפור איכות  ו חסכון באנרגיה, חסכון בזמן, הצלת חייםטכנולוגיה מאפשרת יעילות, ה ✓

 חיים.  ה

העולם הממוחשב מקבל החלטות עבורנו, פרטיות בתמורה . אך אנו משלמים גם מחיר

פריצה לבתים, לקוצבי לב וכו'. המון מערכות יאספו עלינו   –לנוחות, בעיות אבטחה  

 ועוד מיקום, מה קנינו, לאיזה אתר נכנסנו –מידע 

הטכנולוגיה מאפשרת לחבר לרשת אינספור אמצעים. היעילות של עולמנו גדלה   לסיכום, ✓

 מדי יום אך יש לכך גם מחיר. 

)מתוך  Fitless Humansבמידה ונשאר זמן ניתן להראות לתלמידים את קטע  האנימציה   ✓

 מחירים אפשריים של התפתחות הטכנולוגיה. ( המדגים WALL·Eהסרט 

בקשו ו oogle slidesG -לתלמידים לינק למצגת שיתופית ב   לשלוח מהמורה בקשו  ✓

  היא/תחושה שהוא   / תובנה  / מחשבה  –תשובותיהם מהתלמידים לשתף במצגת את 

 .איתה מהמפגש  יםיוצא

 דק'  5

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=s-kdRdzxdZQ
https://docs.google.com/presentation/d/1d-J8cG1yaKlCnXk0bis4KRXtoaHoPaNKVKEVXPbDv2g/edit#slide=id.p
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 דף לעבודה בקבוצות – 1נספח 

 

 1קבוצה 

 למטבח < הדבר הגדול הבא! אתם עובדים בחברת הייטק ומחפשים את ההמצאה הבאה

 חובר לאינטרנט והמציאו מוצר המחבר אותו לאינטרנט.חישבו על דבר שעד היום לא 

 חשבו:

 מהו המכשיר אותו אתם רוצים לחבר לאינטרנט? •

 המציאו שם למוצר.  •

 .הסבירו את היתרונות בחיבור המכשיר לאינטרנט •

 . ר לאינטרנטוצחשבו על בעיות אפשריות בחיבור המ •

 2קבוצה 

 אתם עובדים בחברת הייטק ומחפשים את ההמצאה הבאה לחדר הלימודים < הדבר הגדול הבא!

 ותו לאינטרנט.חישבו על דבר שעד היום לא חובר לאינטרנט והמציאו מוצר המחבר א

 חשבו:

 מהו המכשיר אותו אתם רוצים לחבר לאינטרנט? •

 המציאו שם למוצר •

 .הסבירו את היתרונות בחיבור המכשיר לאינטרנט •

 . ר לאינטרנטוצחשבו על בעיות אפשריות בחיבור המ •

 3קבוצה 

 אתם עובדים בחברת הייטק ומחפשים את ההמצאה הבאה לסלון < הדבר הגדול הבא!

 טרנטחישבו על דבר שעד היום לא חובר לאינטרנט והמציאו מוצר המחבר אותו לאינ

 חשבו:

 מהו המכשיר אותו אתם רוצים לחבר לאינטרנט? •

 המציאו שם למוצר •

 .הסבירו את היתרונות בחיבור המכשיר לאינטרנט •

 . ר לאינטרנטוצחשבו על בעיות אפשריות בחיבור המ •

 4קבוצה 

 אתם עובדים בחברת הייטק ומחפשים את ההמצאה הבאה לחדר השינה < הדבר הגדול הבא!

 אותו לאינטרנטחישבו על דבר שעד היום לא חובר לאינטרנט והמציאו מוצר המחבר 

 חשבו:

 מהו המכשיר אותו אתם רוצים לחבר לאינטרנט? •

 המציאו שם למוצר •

 .הסבירו את היתרונות בחיבור המכשיר לאינטרנט •

 שבו על בעיות אפשריות בחיבור המוצר לאינטרנט. ח •

https://docs.google.com/document/d/1NxYKWzNK6_LQUjsw4LNmkfYh8IRGIF2tTGoBzEOFSuE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1NxYKWzNK6_LQUjsw4LNmkfYh8IRGIF2tTGoBzEOFSuE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1NxYKWzNK6_LQUjsw4LNmkfYh8IRGIF2tTGoBzEOFSuE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/16yjmqYxJsWaVhLH1C0ii59_gbdWKkdyC497lK1lZhgY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/16yjmqYxJsWaVhLH1C0ii59_gbdWKkdyC497lK1lZhgY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/16yjmqYxJsWaVhLH1C0ii59_gbdWKkdyC497lK1lZhgY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ZP82ujhioTpXxDS0MERKFJZeVn1DoCU4AvtBeIqFbwY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ZP82ujhioTpXxDS0MERKFJZeVn1DoCU4AvtBeIqFbwY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ZP82ujhioTpXxDS0MERKFJZeVn1DoCU4AvtBeIqFbwY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/11yUyTbFGDFsayutEn20mdD-Nu2Td5_SWK3uQcjUSQdU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/11yUyTbFGDFsayutEn20mdD-Nu2Td5_SWK3uQcjUSQdU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/11yUyTbFGDFsayutEn20mdD-Nu2Td5_SWK3uQcjUSQdU/edit?usp=sharing
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 הפנים של הארגון"  – "מתן שירות  –עולם של מקצועות 

 

 מטרות השיעור 
התלמיד יבין את החשיבות של מתן שירות מקצועי ואמין כבסיס   ✓

 לשיווק נכון של החברה וכתרומה לקיומה והישרדותה בשוק.  

 התלמיד ייחשף לתכונות משמעותיות למתן שירות יעיל.  ✓

פעולות לביצוע  

 השיעור  לפני 

 .קריאת המייל שנשלח ע"י רכזת שיעור אחר, לאחר מפגש ההדרכה ✓

 מיסטר בין בחנות חרסינה   - הסרטוןפתיחת והכנת   ✓

,  3 חדר,  2 חדר,  1 חדרשל המשימה הקבוצתית )  כקבצים שמירהפתיחה ו ✓

 ( 4 חדר

   ציור לשליחהפתיחת והכנת ה  ✓

המורה להנחות התלמידים, להכין מראש לשיעור דפים חלקים, עט בקשו מ ✓

 וטוש צהוב.

דגשים כלליים  

לניהול דיון  

 במהלך השיעור

כל תלמיד אחראי לעדכן את שמו )בעברית( עם כניסתו לשיעור, כך  ✓

 המתנדב יוכל לפנות אל התלמידים בשמם. 

 .בזום, ועם מצלמות פתוחות (mute)כל תלמידי הכיתה במצב השתק  ✓

  (mute)תלמיד מבקש  את רשות הדיבור בהצבעה, ומשחרר ממצב השתק  ✓

     (mute)באישורו של המתנדב / ימתין שהמתנדב יבטל את מצב השתק 

 ת הדיבור.רשווייתן לו את 

 

 מבנה השיעור

 

 מתודות ועזרים  זמן )דק'( נושא  

1. 

 נותן השירות

o מחלקות בארגון 

o  מחלקת שירות לקוחות 

o  איש השירות האידיאלי 

 

 דק'  20

o מיסטר בין בחנות חרסינה  -סרטון 

o עבודה בקבוצות 

o קבצים לעבודה בקבוצות - 

 ( 4חדר  , 3חדר , 2חדר , 1חדר )

o   דיון 

2. 

 שירותתכונות חשובות לנותן 

o תרגיל המחשה לתכנות חשובות 

o  כיצד אפשר להשיג כימיה וליצור

 תקשורת ואמון בעת מתן שירות? 

o טיפים לשירות לקוחות טוב 

 דק'  20

o עבודה בקבוצות 

o ציור לשליחה   

o  דיון 

3 . 
 סיכום: 

o תובנות/ דעות/ תחושות מהמפגש 
 oogle slidesG  -סיכום שיתופי   o דק'  5

  דק'  45 משך זמן סה"כ: 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lmFXThtn014
https://docs.google.com/document/d/1qjeww7z54G5MleQYYnyqCBUUbFectQ-fE7n-Wr5Cw6c/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1qjeww7z54G5MleQYYnyqCBUUbFectQ-fE7n-Wr5Cw6c/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1bZ0s1wrzzHgy5A02calO3QXzLUlIQ1h3SgUet0BsRaM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1bZ0s1wrzzHgy5A02calO3QXzLUlIQ1h3SgUet0BsRaM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/13Pd8gEQmEN7V5NJjVM4foU9VNWwYDvPzhhVk_C4qDwg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/13Pd8gEQmEN7V5NJjVM4foU9VNWwYDvPzhhVk_C4qDwg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1wwjHFonSJDGCd5EE1BTIAuayWK7krrfPKkOB5SUDees/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1wwjHFonSJDGCd5EE1BTIAuayWK7krrfPKkOB5SUDees/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1oywAlPe5F0J7iwDXO7B7A7HyZtIegNlQqgDRrs_vHO8/edit#slide=id.p
https://www.youtube.com/watch?v=lmFXThtn014
https://docs.google.com/document/d/1qjeww7z54G5MleQYYnyqCBUUbFectQ-fE7n-Wr5Cw6c/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1qjeww7z54G5MleQYYnyqCBUUbFectQ-fE7n-Wr5Cw6c/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1qjeww7z54G5MleQYYnyqCBUUbFectQ-fE7n-Wr5Cw6c/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1bZ0s1wrzzHgy5A02calO3QXzLUlIQ1h3SgUet0BsRaM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1bZ0s1wrzzHgy5A02calO3QXzLUlIQ1h3SgUet0BsRaM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1bZ0s1wrzzHgy5A02calO3QXzLUlIQ1h3SgUet0BsRaM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/13Pd8gEQmEN7V5NJjVM4foU9VNWwYDvPzhhVk_C4qDwg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/13Pd8gEQmEN7V5NJjVM4foU9VNWwYDvPzhhVk_C4qDwg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/13Pd8gEQmEN7V5NJjVM4foU9VNWwYDvPzhhVk_C4qDwg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1wwjHFonSJDGCd5EE1BTIAuayWK7krrfPKkOB5SUDees/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1wwjHFonSJDGCd5EE1BTIAuayWK7krrfPKkOB5SUDees/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1wwjHFonSJDGCd5EE1BTIAuayWK7krrfPKkOB5SUDees/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1oywAlPe5F0J7iwDXO7B7A7HyZtIegNlQqgDRrs_vHO8/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/1d-J8cG1yaKlCnXk0bis4KRXtoaHoPaNKVKEVXPbDv2g/edit#slide=id.p
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 מהלך השיעור 
 

 זמן  הנחיות נושא

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 א חלק 

 נותן השירות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -פתיחה: מחלקות בארגון

לתלמידים: בכל ארגון כל המחלקות חיוניות וחשובות מאוד, אבל היום אני  הסבירו  ✓

רוצה לשוחח אתכם על מחלקה ספציפית. לפני שנכנס לנושא השיעור עצמו, ולפני  

ראו  מפעל.   שאומר לכם על איזו מחלקה נשוחח, אני רוצה שנראה ביחד איך בנוי

 לדוגמא את העט הזה )ניתן לבחור כל חפץ שתרצו(. 

 אם נרצה לבנות מפעל רווחי לייצור עטים כאלו:  -את התלמידיםשאלו  ✓

o   ?איך הוא יראה 

o  ?איזה מחלקות חשובות מרכיבות אותו 

מחלקות לדוגמא: פיתוח, ייצור, תפ"י, שיווק, אבטחת איכות, רכש, ח"ג, מחסן  

 לוגיסטיקה, ייבוא, ייצוא, הנהלת חשבונות, שירות לקוחות. תצורה גמורה, 

o שאלו את התלמידים מה החשיבות של כל מחלקה במפעל לייצור עטים. 

תלמידים   3-4מהתלמידים לכתוב את תשובותיהם בצ'אט של הזום ובחרו בקשו  ✓

 שירחיבו בע"פ. 

שובה מאוד היום נתמקד במחלקת שירות הלקוחות, שהיא מחלקה ח  -לתלמידיםהסבירו  ✓

 והיא בעצם הפנים של הארגון. היא אחראית על הקשר בין הלקוח למפעל. 

בעתיד תצטרפו אל שוק העבודה. רוב העבודות אליהם הולכים צעירים אחרי צבא הן  

מוכרים בדוכנים או בחנויות  ,עבודות של נותני שירות כמו מלצרות, שליחים, מתדלקים 

ת טוב, כדי שתוכלו להיות מקצועיים עד כמה  שונות. חשוב שתלמדו מהו שירות לקוחו

 שניתן ואולי דרך כך יאפשרו לכם להתקדם ולהתפתח. 

כדי שעסק יצליח הוא חייב לדעת לתת  –מי מכם, שיש לו חלומות לפתוח עסק משלו 

 הוא צריך ללמד אותם לתת שירות טוב ולפקח על כך.  –שירות טוב, ואם יש לו עובדים 

 דק'  5

 - שירות לקוחותמחלקת 

 את הסרטון על מיסטר בין בחנות החרסינה.   הקרינואת המסך שלכם ו שתפו ✓

https://www.youtube.com/watch?v=lmFXThtn014   

סטר בין יוצא מן החנות. בקשו ימומלץ לעצור את הסרטון מיד לאחר שמ  למנחה: ✓

 מהתלמידים לתאר מה הפריע להם בסרטון. 

את הסרטון פעם נוספת והפעם בקשו להתמקד בהתנהגות המוכרת: נסו למצוא  הקרינו  ✓

 כמה שיותר בעיות בהתנהגות המוכרת כלפי הלקוח המסכן שלה.  

חוסר תשומת לב, גסות רוח, לעיסת מסטיק, חוסר כבוד, העברת   תשובות אפשריות:

חשק לעזור ללקוח, חוסר מוכנות לעזור ללקוח,  -מסר שהלקוח מפריע לה, הבעת אי

 ניסיון לסלק את הלקוח במהירות מהחנות ועוד.

 מה היה אומר הבוס של המוכרת לו היה רואה את המקרה הזה?  -את התלמידיםשאלו  ✓

שון שאתם פוגשים כאשר אתם נכנסים לחנות או לכל מקום אחר  : האדם הראהסבירו ✓

אותו אדם מהווה את המראה של המקום. ניתן לדמות  –שאתם אמורים לקבל בו שירות 

אותו למעין חלון ראווה בחנות: הלקוח עומד ומעיף מבט. אם מה שהוא רואה מוצא חן  

ש מוצרים. אם, לעומת  בעיניו הוא נכנס פנימה וממשיך להסתכל, להתעניין ואף לרכו

 זאת, הוויטרינה מלוכלכת ולא מעניינת, הוא ממשיך הלאה, לחנויות מוצלחות יותר. יכול

להיות שהסחורה בשתי החנויות זהה לגמרי אבל אם החזית לא נעימה, הלקוח לא יטרח  

 להיכנס. 

 דק'  5

https://www.youtube.com/watch?v=lmFXThtn014
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 המשך  -חלק ב 

 נותן השירות

 

 - איש השירות האידיאלי 

אותו של אותו נותן שירות אידיאלי   אופי את הקבוצות לרשום כמה שיותר תכונותהנחו  ✓

 קבלו.י

כנס  יקבצים שונים( ובקשו מהתלמידים לה 4בצ'אט את כל קבצי המשימה )  שלחו ✓

 .יצטרפואליו לפי מספר החדר ש לאחר החלוקה לחדרים, לקובץ 

 קבוצות בחדרי זום שונים.  4- את הכיתה לחלקו  ✓

 דקות לכל היותר.  5-7לתרגיל הקצו   ✓

חשוב לעבור בין החדרים ולסייע לקבוצות, ניתן ורצוי להיעזר במחנכת הכיתה   :למנחה ✓

 בשלב זה. 

 -תכונות

 את התלמידים מהחדרים למליאה.  החזירו ✓

 בזום.  (white board)את המסך שלכם ובחרו באופציה של לוח לבן שתפו  ✓

 מנציג מכל קבוצה לספר לכיתה מהן התכונות המרכזיות שעלו בקבוצה.  בקשו ✓

על הלוח את התכונות העיקריות שעולות מן הקבוצות: אדיבות, נימוס, סבלנות, רשמו  ✓

בלנות, נכונות  סוהקשבה, אמפתיה, תושייה, אמינות, יכולת ליצור כימיה, פתיחות, 

 לעזור, מקצועיות, יכולת לפתור בעיות ועוד.

10 

 זמן הנחיות נושא

 

 

 

 

 

 

 

 

 חלק ג  

תכונות חשובות 

 לנותן שירות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - תרגיל 

לתלמידים כי מיד יחזרו לעבודה בקבוצות )בחדרים( ויתבקשו לבחור ראש  הסבירו  ✓

אבל אסור קבוצה. כל ראש קבוצה יתאר להם בפרטי פרטים את הפרפר המצויר שקיבל 

כל תלמיד יצטרך לנסות לצייר על דף ציור של פרפר  לו להראות לכם את התמונה! 

 שיהיה דומה ככל האפשר לתמונה שראש הקבוצה קיבל.  

 את הכיתה שוב לאותם החדרים בזום. קו חל ✓

  ציור של פרפר)בקשו את עזרתה של המחנכת( באופן פרטי לכל ראש קבוצה   שלחו ✓

 )בנספח(. 

 - דיון בעקבות התרגיל

 את התלמידים שוב למליאה.  קבצודקות   7- חר כלא ✓

מראשי הקבוצות לספר איך היה להם להנחות את הקבוצה, איפה הם התקשו   בקשו ✓

 ומדוע? 

 תלמידים ושאלו אותם:  2-3בחרו  ✓

o   ?האם חששו/חשבו שלא יצליחו בתחילת התרגיל ומדוע 

o  להצליח? מה עזר להם להצליח במשימה / מה היה חסר להם על מנת 

תשובות אפשריות למתן מענה לחששות: אמר לי כל רגע מה לעשות, כיוון אותי בצורה  

 ברורה, הסביר לי במילים פשוטות, היה סבלני וכו' 

 - לתלמידיםהסבירו  ✓

התרגיל הזה מבהיר לנו עד כמה חשובה התקשורת והכימיה בין אנשים בכלל, ובפרט  

בצורה לא נעימה או סבלנית ופגעתי פעם  נותן שירות. אם דברתי-בסיטואציות של לקוח

אחת בלקוח שלי, הוא לא יאמין בי יותר ולא יהיה מוכן לחזור ולקבל את השירות שלי. 

בנוסף, הכימיה, כלומר יצירת קירבה ומגע אישי עם הלקוח, חשובה מאוד, כי ככל שאני  

ביתר קלות,  מכיר יותר את הלקוח וההתקשרות שלי איתו טובה יותר כך אוכל להסביר לו

לדבר בשפה שלו, לגרום לו להבין ולשתף פעולה עמי. האמון בו והכימיה שנוצרה עמו 

 מאפשרים את הקשר ביניהם. 

 דק'  10

https://docs.google.com/presentation/d/1oywAlPe5F0J7iwDXO7B7A7HyZtIegNlQqgDRrs_vHO8/edit#slide=id.p
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 המשך - חלק ג 

תכונות חשובות 

 לנותן שירות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   -את התלמידים )בקשו מהם להשיב בצ'אט והקריאו את תשובותיהם(שאלו  ✓

 כיצד אפשר להשיג כימיה וליצור אמון והקשבה בעת מתן שירות? 

 -תשובות אפשריות ✓

שימוש בשמו של הלקוח, חיוך ומתן הרגשה שנותן השירות מעוניין לסייע, הבהרה כי  

שביעות רצונו של הלקוח, שיתוף הלקוח וקבלת הסכמתו  –המטרה של שניהם משותפת 

 למהלכים של נותן השירות.  

 

 - הקשבה 

בדרך כלל אנשים המנהלים שיח ואינם מסכימים זה עם זה, נוטים להיות נוקשים יותר, 

כאשר כל אחד מהם מתמקד בדאגותיו ופחדיו ובדעותיו המוקדמות. לרוב, למרות שחלקנו 

יכולים להיות בעלי כוונות טובות, רובנו נוטים לנצל את זמן השיחה להמתנה להזדמנות 

או דעתנו. כשהשיחה מתלהטת נעשה קצב השיחה דומה  הראשונה, להביע את תגובתנו 

לקרב אקדוחנים במערב הפרוע: "אתה טועה!" "זה לא נכון!" "אני צודק!" הקשבה היא לא  

 פשוטה כל כך כמו שנראה לנו. 

 מה זו הקשבה? 

 . 3בנספח  לתלמידים את הטבלה הציגו  ✓

 לחשוב יחד עם התלמידים מהי הקשבה ומה ההבדל בינה לבין שמיעה. נסו  ✓

 -הסבר והקשר למתן שירות  ✓

ל הקשבה יעילה. נותן השירות חייב  כאשר אנחנו דנים במתן שירות, אנחנו מדברים ע

תמיד לנטרל הפרעות, להתרכז בלקוח ולתת לו את ההרגשה שהוא אינו מתנגד לו או 

קוטע את דבריו על מנת להגיד מה שהוא רוצה, אלא מעוניין לשמוע את דבריו עד הסוף 

 ולסייע לו במידת האפשר.  

 דק'  5

 -טיפים לשירות לקוחות טוב 

 את התלמידים למי יש רעיון לטיפים שיעזרו לכל נותן שירות להיות הטוב ביותר? שאלו ✓

 תלמידים שירחיבו בע"פ. 2-3מהם לכתוב את תשובותיהם בצ'אט של הזום ובחרו בקשו  ✓

 את המסך שלכם ובחרו באופציה של לוח לבן. שתפו  ✓

ם כשקופית את הטיפים הבאים על גבי הלוח/ אופציה נוספת היא להכין את הטיפיכתבו  ✓

 במצגת ולהציג לתלמידים: 

 

 היו אדיבים ומנומסים   -  1טיפ  ❖

לאדיבות ולכבוד תמיד יהיה משקל רב בקביעת חווית השירות עבור הלקוח. שימרו כל הזמן  

 על טון מקצועי, מנומס אך ידידותי. לדוגמא: 

לשוחח שיחות  ראינו את זה גם בסרטון של מר בין, לא  –לא לדבר ללקוח עם מסטיק בפה 

 פרטיות ארוכות בנוכחות לקוח, לא לאכול מול הלקוח. 

 

 היו מתחשבים וסבלניים ותנו תחושה שאתם כאן לעזור   -  2טיפ  ❖

כדי להסיר ספק, לא כל הלקוחות שלכם יהיו נעימים ולא תמיד יהיה פשוט לעבוד איתם. 

וא לא. אם יש לכם גם כשהוא יודע בוודאות שה –אבל מוכר נבון מבין שהלקוח תמיד צודק  

לקוח שאינו מרוצה, היו סבלניים ונסו להקשיב. הבינו מהי הבעיה ועשו הכל כדי לפתור 

אותה. אל תסתפקו רק בהתנצלות ללקוחות לא מרוצים. נסו לתקן את המצב ולהפוך אותם 

 למרוצים.  

ר בין הוא מחפש סט מסוים של כלים עם גרפיקה ספציפית שהמוכרת יסטבסרט שראינו על מ

אבל מה ניתן לעשות כדי לתת לו תחושה    –טוענת בתוקף שאין. אולי היא צודקת שכרגע אין 

 דק'  5

https://docs.google.com/presentation/d/1j5hTx7tysZ2MKGG73Ee7O1M3BzRACaaRR8SAkv9LUII/edit#slide=id.p
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טובה יותר? לדוגמא: להסתכל במחשב האם ישנה הזמנה ומתי תגיע, לבדוק האם תוכל 

 להזמין עבורו, לבדוק האם יש בסניף אחר של הרשת. 

 

 היו מעורבים ואכפתיים ושדרו אמינות  -  3טיפ  ❖

לקוח מגיע לחפש מוצר מסוים, תראו מי הבן אדם, תבינו מה הוא רוצה, תהיו אמינים  

והוגנים אל תנסו למכור לו סתם משהו שהוא לא צריך. כשלקוח מתעניין במוצר מסוים 

דע לומר לכל מוצר  ושואל שאלות, תדעו לומר גם מה החסרונות של אותו מוצר, אם מוכר יו

הוא משדר מקצועיות ואמינות   –מה היתרונות ומה החסרונות שלו עבור אותו לקוח 

ואכפתיות מהלקוח מולו. לקוח כזה, ירצה לחזור עוד פעם לקנות באותה החנות כי הוא 

 מרגיש שלא יעבדו עליו שם. 

  –פנו אליכם הזמינו את הלקוחות שלכם ליצור אתכם קשר תמיד בכל שאלה או בעיה, וכשי

עזרו להם ברצון. בצורה כזו אתם נותנים להם לחוש אמון כלפיכם. הם סומכים על בית העסק  

 ומרגישים שקיבלו תמורה הוגנת לסכום ששילמו.  

 

 היו זמינים  -  4טיפ  ❖

הדרישה הבסיסית ביותר היא לספק ללקוחות שלכם כתובת אימייל או דרך תקשורת  

יצור אתכם קשר. אם תציגו בנוסף לכך גם מספר טלפון, אינטרנטית אחרת כדי לאפשר להם ל

אימייל, או אפשרות לצ'אט תתנו ללקוחותיכם יותר בטחון באמינות שלכם. היום לכל בית 

פייסבוק בו מופיעים פרטי  עמודעסק שרוצה להיות מתקדם חייב שיהיה לו אתר אינטרנט או 

היה לו אתר מזמין ונוח שניתן קשר טלפון, כתובת, אתר אינטרנט. אם זה עסק מתקדם, י

 ליצור קשר דרכו.  

צלצולים(, כאשר שולחים   3-4כאשר מתקשרים, עסק שנותן שירות טוב ייתן מענה מהיר )

 מייל, בדר"כ כותב המייל יקבל מייל תשובה שפנייתו התקבלה ובטיפול. 

 © הטיפים נלקחו מתוך אתר גלזר הדרכה. 

 זמן הנחיות נושא

 חלק ד 

 סיכום השיעור 

 - סיכום 

דיברנו היום על חשיבות מתן השירות לארגון. חשוב לדעת שללא שירות טוב, מקצועי,  ✓

ארגונים    –יעיל וללא אנשי שרות גמישים, אדיבים, סבלניים, אמינים ונכונים לעזור 

רבים אינם מצליחים להחזיק מעמד ולשרוד בעולם העסקי התחרותי של המאה העשרים 

 ואחת.  

בארגונים רבים היא: "שירות, שירות ושוב שירות". ממש כמו שברמה האישית  הסיסמא ✓

של בן אדם לחברו נשיג תוצאות טובות אם נהיה חביבים ומאירי פנים אחד לשני, כך גם 

ברמה העסקית: חשיבות האמינות, ההקשבה והכימיה הן קריטיות לארגון, לתפקודו 

 ולהישרדותו בשוק. 

ות תעסוקה בארגון וכל מה שנרצה ללמוד ומעניין אותנו נוכל לסיכום, יש המון אפשרוי ✓

מהנדסים למיניהם, משפטנים, כלכלנים, ניהול עסקי ועוד, ובכל אחד   –להגשים גם שם 

מהתפקידים האלו נוכל להשתמש בעקרונות שלמדנו )גם אם הם לא עוסקים באופן ישיר 

 בשירות לקוחות(. 

 שיעור היום? מה אתם לוקחים מה -את התלמידים שאלו  ✓

בקשו  ו oogle slidesG -לתלמידים לינק למצגת שיתופית ב   מהמורה לשלוחבקשו  ✓

 מהתלמידים לשתף במצגת את התשובות.

 דק'  5

https://docs.google.com/presentation/d/1d-J8cG1yaKlCnXk0bis4KRXtoaHoPaNKVKEVXPbDv2g/edit#slide=id.p
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   –  1נספח  

 - כרטיסיות נותני שירותים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

נסו לחשוב על כמה שיותר תכונות 

כדי לתת  לפקידת בנקשחשוב שיהיה 

 את השירות הטוב ביותר האפשרי.

 

נסו לחשוב על כמה שיותר תכונות 

כדי לתת  לנהגת אוטובוסשחשוב שיהיה 

 את השירות הטוב ביותר האפשרי.

נסו לחשוב על כמה שיותר תכונות 

כדי לתת את  למתדלקוב שיהיה שחש

 השירות הטוב ביותר האפשרי.

נסו לחשוב על כמה שיותר תכונות 

כדי לתת את  למוכר מזוןשחשוב שיהיה 

 השירות הטוב ביותר האפשרי.

 

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1lN7dooZ7aKSdEwdmrx9WYUhTJXMAWlzx
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 תמונה של פרפר  –  2נספח 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1oywAlPe5F0J7iwDXO7B7A7HyZtIegNlQqgDRrs_vHO8/edit#slide=id.p
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 הקשבה  –   3נספח 

 

 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1j5hTx7tysZ2MKGG73Ee7O1M3BzRACaaRR8SAkv9LUII/edit#slide=id.p

