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 ה ותודותהקדמ

 

 

 

 

מיזם עסקי לנוער בסיכון נשמע מלהיב, מחדש ומדויק לצרכים, אך בה בעת זהו מהלך מורכב, מסועף ורב ממדי. 

להימשך בין חצי שנה לשנתיים; איתור השותפים, ביסוס שותפות ויצירת מחויבות דורשות תהליך ההקמה יכול 

השקעה וחיבור בין תפיסות עבודה. כל זאת לצד משימות מאתגרות כמו ניסוח היגיון כלכלי, מציאת לקוחות, גיוס 

 השקעות להקמה, בניית תזרים מזומנים חיובי ועוד.
 

מיזם עסקי לנוער מגלם בתוכו דואליות מובנית ונוכחת בחיי היום יום של המיזמים, אשר באה לידי ביטוי בשאלות 

 חוזרות ונשנות: 

 האם נשקיע בשיווק ובמכירות או בקליטת נער חדש?

 האם נשלח את העובד המצטיין שלנו ל"חיים האמיתיים" או שנרחיב את סמכויותיו?

 ר אני, המנהל, או שניתן הזדמנות לבני הנוער?האם את העסקה הבאה אסגו

 האם נמקד את השיווק האיכות המוצר או הסיפור החברתי? ועוד.
 

כדי לממש את הייעוד החברתי של המיזם ואת מטרותיו מול בני הנוער עלינו להבטיח את קיימותו הכלכלית. המציאות 

חות המיזם הופכות רשימות אקראיות למאגרי מחייבת אותנו להיות מקצועיים יותר גם בפן העסקי. עם התפת

לקוחות, טבלאות פשוטות הופכות לקובצי אקסל מורכבים של רווח, הפסד ותזרים מזומנים, ושיחות טלפון נקודתיות 

הן בעצם חלק מתכנית שימור לקוחות. המיזם מתפתח והופך לעסק אמיתי וכלכלי המנוהל בתהליכים מובנים 

 ומקצועיים.

זרקור דווקא לצד השני, לצד החברתי/ חינוכי/ טיפולי. כל אלו יחד קורים בתהליך ההשתתפות  מדריך זה מפנה

 במיזם.
 

. להפוך חינוכיים ולהטמיע אותם בחיי היום יום של המיזם-המדריך שם לעצמו למסד את התהליכים החברתיים

מובנית ומדויקת שנותנת כלים את הרעיונות, הכלים והשיטות שצמחו בשטח בעשרות מיזמים בארץ לתכנית עבודה 

ברורים לניהול הצד החברתי/ חינוכי/ טיפולי. תכנית זו כוללת את תהליכי הגיוס והקליטה של בני הנוער, את ישיבות 

 הצוות השבועיות, בניית תכנית יעדים אישית, גיבוש הצוות ועוד. 
 

 "עשינו עסק".הכלים המובאים בפניכם פותחו ונאספו במשך עשר שנות קיומה של תכנית 

חלק מהכלים מתבסס על הידע שהצטבר במיזמים שקמו טרום התוכנית והשאר פותח על ידי אנשי השטח. בחלק 

 גדול מהמקרים הכלים התחילו כרעיון של רכז מסוים והתפתחו לכלי מובנה ומסודר.

ום עיון שכותרתו "בין בחמש השנים האחרונות, במסגרת ההכשרות המקצועיות למנהלי המיזמים, התקיים מדי שנה י

העסקי לטיפולי", והחוברת שלפניכם מבוססת על תוצרי ימים אלו שבהם מנהלים  ורכזים מהמיזמים השונים הציגו 

 את התכנים.

ארגז הכלים". את ההקבלה שאלנו  –"משאבי האנוש במיזם   שם המדריך היה נושא להתלבטות. בחרנו לקרוא לו

 כל התהליכים המתוארים במדריך. מהעולם העסקי, שבו יש מקבילות ל

על אף הדמיון למגזר העסקי, שבו מטרות תהליכי משאבי האנוש הם חיזוק הפירמה העסקית ומקסום הנאמנות 

אנו חוזרים ומדגישים כי במיזמים שלנו העצמת הנערים והכנתם לעולם התעסוקה הן לטובת מקסום הרווח, 

 הצדקה להקמת המיזמים.המטרות בעלות החשיבות העליונה והן הסיבה וה

 

משופשפות ובלויות  מקושקשות, -אנו מקווים שבפגישות בשטח ניתקל בחוברות 

 מרוב שימוש, עם הערות, דיוקים ושינויים המתאימים רק לכם. 
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לצוות אשלים, לעמותות המפעילות, למנהלים העסקיים, לרכזים הטיפוליים מיחידות  אנו רוצים להודותלבסוף, 

קידום נוער השונות, מההוסטלים, מהפנימיות, ממסגרות שיקום נוער ומבתי הספר, לרכזי התעסוקה, למנהלי 

 על החשיבה, הפיתוח, ההמצאה והשיתוף בחומרים שערכנו והפצנו עבורכם. -היחידות ולמתנדבים 
 

ה על ההזדמנות ללוות אתכם בעשר השנים האחרונות, ללמוד מכם ולהשפיע על עולם העסקים תוד

 החברתיים במדינת ישראל. אנו בטוחים שבעוד עשור נמשיך ונחגוג עם תובנות ומהדורות חדשות.

 

 שלכם,

 צוות 'עשינו עסק', 

 הורביץ, יואל זהר, עלווה הראל ואפי טולדנואיילת כרמלי מסינגר, מתת 

 2000ציונות 

 

 

  –'עשינו עסק' 

 חינוכיות. -תכנית המחברת כלים עסקיים למטרות חברתיות

ישתלבו במיזם עסקי חינוכי וירכשו ידע, ובמצבי סיכון אחרים הרעיון: בני נוער נושרים או המצויים בסכנת נשירה 

פעילה ויצרנית בחברה. בני הנוער יעבדו ויקבלו שכר הוגן, יחזרו למעגל הכשרה, מיומנויות וכלים להשתלבות 

 הלימודים ויהיו חלק מתכנית טיפולית.
 

 -בעקבות המהלך החדשני של המיזם העסקי לבני נוער בסיכון  2003הושקה בתחילת שנת  תכנית 'עשינו עסק'

 60-הביאה התוכנית להקמתם של למעלה ממאז השקתה  'עתיד ורוד' מרעננה ומיזמים נוספים שהוקמו בהשראתו.

 פעילים עד היום. 44מיזמים עסקיים חינוכיים לנוער בסיכון, מהם 

התכנית נולדה במטרה ליצור תשתית איתנה לפעילות חברתית חשובה ולקדם אותה בדרך מקצועית ומאורגנת. 

 ועמותות. ממשלתי, עסקי -ציבורי התכנית מהווה שיתוף פעולה הדוק בין שלושה מגזרים: 
 

 מטרת התכנית

הפעלת מודל ארצי להקמה ולליווי של עסקים לבני נוער בסיכון, המאפשר להם להגיע לתפקוד נורמטיבי בחברה 

 באמצעות השתלבותם במיזם עסקי ייעודי. 
 

 צוות 'עשינו עסק' 

. הצוות מגיע מהעולם העסקי ובמהלך שנות הליווי התמחה בבניית 2000רכזים ומנהל מציונות  4את התוכנית מלווים 

 המרכזיים בישראל.  שותפויות רב מגזריות ובהיכרות עם גופי הטיפול לנוער ועם הארגונים החברתיים

 חינוכיים. -יים והן בהיבטים הטיפולייםהצוות יוזם הקמה של עסקים חדשים ומלווה את הקיימים הן בהיבטים העסק

 מתודת הליווי היא שילוב מפגשים אישיים וכן ימים מרוכזים של הכשרות ולמידת עמיתים.  

 

 שותפים –'עשינו עסק' 
 

 

 ועדת ההיגוי -'עשינו עסק' 

 

  2000ציונות 

  קרן ה –המוסד לביטוח לאומי

 בסיכוןונוער ילדים ל

  משרד הרווחה אגף נוער

 צעירים ושירותי תקון

  משרד החינוך, מנהל חברה

 ונוער, קידום נוער

 

 

  אגף נוער צעירים ושירותי תקון, משרד הרווחה מר זוהר חמו, סגן מנהלת

 והשירותים החברתיים

  מנהל חברה  -ד"ר אילן שמש, מפקח ארצי לקידום נוער, משרד החינוך

 ונוער

  הגב' דורלי לבנסארט, מנהלת קרן ילדים בסיכון, אגף הקרנות, המוסד

 לביטוח לאומי

 ומיהגב' אפרת בן חורין שפנצר, אגף הקרנות, המוסד לביטוח לא 

 הגב' נויא ברעם, מנהלת תכנית נקודת מפנה, אשלים 

  2000הגב' שרי נוריאל, מנכ"ל ציונות 
 

 ה בסרטוןילצפי
  'תוכנית חסכון'

 2 ערוץ
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 מסגרת כלי   
 

 

 

 

 

 

 המאפיינת המורכבות אך בשל, עסק בניהול ביותר הבסיסיים הכלים הם המתוארים להלן המסגרת כלי

 .הטיפולית ברמה גדולה משמעות יש הללו לכלים דווקא המיזמים את

 

האתגר הגדול של המנהל העסקי והרכז הטיפולי הוא למסד כלים אלו כך שיהיה ברור לכל המשתתפים 

 ין עליהם עוררין בשום שלב.במיזם והסביבה העוטפת אותו, שאלו תהליכים מובנים בשגרת חיי המיזם, ושא

למיזם שונה לחלוטין מגיוס בני נוער לפרויקטים אחרים או מגיוס עובדים למקום עבודה  בני הנוער גיוס

הן כלי  ישיבות הצוותעם בני הנוער מייצר מחויבות ותחושת שייכות לעסק;  התקנון רגיל; תהליך כתיבת

ישיבות הצוות יש השפעה  ההעמקה והשקיפות שלראשונה: לרמת ניהולי העצמתי וטיפולי ממדרגה 

משמעותית על הקשר של בני הנוער למיזם ועל תפיסתם את מקום העבודה כמקום שבו הם עובדים או 

 כמקום העבודה שלהם. כלים אלו ואחרים הם המבדילים אותנו מתכניות תעסוקה אחרות.

  לתהליך הפרידהוקטיבית, ולכן מיזמי 'עשינו עסק' הם רק תחנה בדרך אל אזרחות פעילה ופרוד

יש משמעות קריטית בדרך להמשך החיים )תעסוקה/ צבא/ לימודים(. גם כאן מוצעת מתודה מובנית לניהול 

  תהליך פרידה באופן מיטבי.

 

 הכלים המופיעים בפרק זה:

 גיוס וקליטה, תקנון, ישיבות צוות, תהליך פרידהעבודה עצמאית של בני הנוער, 
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 הנוער בני של עצמאית בודה ע

 
 
 

 כללי
עבודה עצמאית של בני הנוער במיזם מתרחשת לעתים מכורח הנסיבות )כשהמנהל העסקי נעדר מסיבות כאלה 

ואחרות(, אך יכולה להתקיים גם מתוך תהליך מובנה של למידה, תמיכה והתקדמות מקצועית בתוך המיזם, ולשמש 

 להעצמת בני הנוער.עבורנו כלי טיפולי משמעותי 

עבודה עצמאית של בני הנוער במיזם משמעותה התנהלות עצמאית של הנערים במסגרת משימות המיזם, ניהול 

 משמרת, אחריות על משימות שונות ועוד. 

 במצב זה הנערים מבצעים את הנדרש מהם ואף מעבר לכך באופן עצמאי, מקצועי ואחראי.
 

 מטרות
 בות והשותפות של בני הנוער במיזם.חיזוק תחושת השייכות, המעור -

 פיתוח חשיבה עצמאית ויצירתית אצל בני הנוער ו"הגדלת ראש". -

 חיזוק הביטחון העצמי של בני הנוער. -

 למידה מהי התנהלות בתוך ארגון  והיכרות עם היררכיה פנים ארגונית. -

 מתן מקום לביטוי עצמי של הנערים ולדרך האישית שלהם. -

 בהתמודדות עם בעיות ובקבלת החלטות.הקניית התנסות  -
 

 ?זה את עושים איך

 
 

 

עבודה עצמאית  
 של הנערים

היא מטרה בפני  
 עצמה

תפיסת עולם  
המניחה שהכרחי  
לתת לבני הנוער  

כמה שיותר  
אחריות ועצמאות  

 בעבודה

תפיסת עולם  
שמתבססת על  

אמון בבני  
הנוער וביכולות  

 שלהם
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 התהליך בבניית דגשים   

 הגדרה משותפת עם בני הנוער של עצמאות ובמה היא מתבטאת בכל תפקיד במיזם.הגדרת עצמאות בעבודה : 

  בתפקיד ולהצלחת המיזם. כקריטריון להצלחההגדרת עצמאות בעבודה ויזמות 

  ומנגנוני דיווח, התייעצות ושיתוף פעולה. הפעולה הגבולות של חופשהגדרת 

 הגדרת העצמאות בעבודה בתכנית היעדים האישית של כל נער ושל צוות המיזם כולו.עצמאות בעבודה כיעד : 

  ברמת מורכבות עולה שבני הנוער יכולים לקחת עליהן אחריות בלעדית. . "בנק" משימותהכנת 

  ית ועל יוזמות של בני הנוער.על עבודה עצמא חיזוקים ותגמוליםמתן 

  עד כמה בני הנוער לקחו אחריות ועד כמה "הגדילו ראש".בישיבות הצוותהתייחסות לפרמטר העצמאות : 

  בין בני הנוער והמלווים מהצוות הבוגר. במפגשי החונכותדגש על פיתוח עצמאות בעבודה 

 
 למחשבה נקודות

  העצמאות שלהם במיזם ומבינים את העוצמה של התנהלות חשוב לשים לב כי הנערים ערים לתהליך של בניית

עצמאית ושל הערכים שהיא מבטאת: עבודת צוות, התמודדות עם בעיות שונות, סמכות, אחריות אישית, מעורבות 

 ועוד.

  ליצירת עבודה עצמאית יש מחיר ואנו עלולים להתמודד עם בעיות תפעוליות, מקצועיות, חברתיות ועוד. חשוב

 גמול המשמעותי שבעבודה עצמאית עבור בני הנוער.לזכור את ה

 

 

 לצפייה בסרטון

 על מיזם נשר שילוט חוצות 10חדשות ערוץ 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 ____..._________________________________________________מחשבות, הערות, רעיונות

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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 מהשטחות דוגמא  

 תקווהפתח  -עבודה עצמאית של בני הנוער במיזם שילוט חוצות נש"ר . 1
   

"לקפוץ למים" לבד, ומייצרים   -אחרי תקופה של הכשרה והתנסות  -אנחנו מאמינים שמאוד חשוב לתת לנערים 

 עבורם התנסויות שונות לפיתוח עצמאות בעבודה.

 התנסות משמעותית ביצירת עצמאות שבני הנוער חווים בפגישות עסקיות:

עסקיות בהן הוא לומד את העבודה, ולאחר שאני משוכנעת כי יש לו אחרי שאני הולכת עם נער לכמה וכמה פגישות 

 את הכוחות להתמודד עם פגישה לבד, אני בכוונה לא אכנס איתו לפגישה ואחכה בחוץ ברכב.
 

 רק כך אפשר באמת ללמוד ולקחת את –חשוב מאוד שהנער יתמודד עם הלקוח לבד "

להתמודד לבד מול הלקוח  האחריות המלאה על הובלת הפגישה. ברגע שהנער צריך

 "הוא חייב להיות בפוקוס מלא על כל מה שהוא למד בתהליך ההכשרה
 

לפעמים זה מאוד קשה כי אין ספק שאם אני אכנס לפגישה סיכויי סגירת העסקה יהיו כמעט בטוחים ואם הנער יכנס 

מבחינת הביטחון שלו אבל שווה לשלם את "המחיר" מאחר והרווח שהנער יקבל  –יש סיכוי שלא תחתם עסקה 

 שלו לסגור עסקה , להבין את כל ההיבטים בפגישה, להבין איפה הוא חלש על מנת לתקן, גדול מאוד.  והיכולת

 כחלק מיצירת תהליך הדרגתי , לפני כניסה לבד ללקוח ניתן לצוות לנער נער נוסף על מנת שייתן לו גיבוי וחיזוק. 

 

 ר את בני הנוער  לבד ביום עבודה:התנסות נוספת ומורכבת יותר היא להשאי

סדר יום מובנה ומוגדר הוא המפתח ליום מסוג זה, חשוב מאוד להשאיר הוראות ומשימות מדוייקות וגם להתקשר 

 על מנת שלא יהפוך ליום כיף ללא עבודה. –אחרי שעתיים לבדוק מה נעשה 

את ישיבת הצוות, שזה כמובן בונוס נוסף נער ותיק ואחראי במיזם הוא אחראי על הסדר של אותו יום, ומנהל גם 

 מבחינת האחריות וההעצמה לאותו נער ותיק.

 

 כלי נוסף לפיתוח עצמאות:

לפעמים את ישיבת הבוקר אני עושה בסדר הפוך,  מבקשת מכל נער לשבת עשר דקות עם עצמו ולהגיע לישיבה עם 

 המשימות שהוא חושב שצריכות להיות לו באותו היום:

כזו חשובה לנערים על מנת לתת להם להבין את האחריות והמשמעות של העבודה. אם נער מבין  משימת עצמאות

לבד שאחרי שהוא סגר עסקה הוא צריך להתקשר לגרפיקאית בלי שזו תהיה משימה שאני נותנת לו, אין ספק שהנער 

ראיה רוחבית של כל מבין את העבודה, לא רק בראיה הפרטית הקטנה, ביצוע משימה, אלא הבנה יותר כוללת ו

 מה שיקדם אותו באופן מאוד משמעותי. –תהליך העבודה 
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 בת ים -עבודה עצמאית של בני הנוער במיזם קפה קפה . 2

 .20:30-15:30העבודה במזנון במכללת בת ים מתבצעת בין השעות 

 לרוב אלו שעות סגירה במזנון העירייה והתארגנות לפתיחת משמרת בהיכל התרבות.

נסיבות מנהל המיזם לא יכול להיות נוכח לאורך כל המשמרת במכללה, ועם הזמן בני הנוער שעבדו שם מכורח ה

 מצאו עצמם עובדים לבד ומתנהלים באופן עצמאי.

 -החלטנו להציב לעובדי המיזם מטרה ולהגדיר את העבודה במכללה כעבודה עצמאית מתוך המצב הנוכחי 

 ת.פתיחה וסגירה לבד וכמובן ניהול המשמר

והגדרנו יחד את העלינו את הנושא בישיבת צוות שבה נכחו שתי אחראיות משמרת ועובדת קבועה במכללה, 

 לעבודה במכללה. דרישות התפקיד

בישיבת צוות הייתה לנערים הזדמנות להשמיע את קולם ולחשוב יחד אילו כישורים צריך על מנת לעבוד באופן 

 עצמאי.

השאלות שעלו: האם כל אחד יכול לעבוד לבד בקופה? האם כל אחד יכול לתת שירות לקוחות ומתן פתרונות 

 יצירתיים? איך מחליטים מי אחראי מספיק? האם משתפים את המנהל בכל החלטה או מחליטים לבד? 

 הגדרנו דרישות תפקיד לעובד עצמאי במכללה:

 ותק במיזם של חודשיים לפחות -

 מלאה בקופה ובכספיםשליטה  -

 נער אמין, אחראי ומקצועי -

 ידע בהשלמת מלאים ובהזמנות מספקים )בעזרת מנהל המיזם( -

 הגדלת ראש ומתן שירות מקצועי -

 

 עובדים עצמאית במכללה ונער אחד נמצא בחניכה. 3בני נוער שעובדים במיזם  8כיום מתוך 

זמן, הגדלת מכירות, מתן שירות מקצועי ומהיר, השלמת הגעה ב -הנערים מבינים את האחריות המוטלת עליהם 

 מלאים וכד'.

 הנערים החדשים רואים את העבודה במכללה כמטרה וכקידום מקצועי ושואפים להגיע לעבודה עצמאית.

 ההחלטה מי יעבוד במכללה נעשית בשיתוף מנהל המיזם, רכזת טיפולית ואחד מהעובדים העצמאיים במכללה.

 

 יזם שנה ושלושה חודשים, אחראית משמרת בהיכל ועובדת עצמאית במכללה.עובדת במ -ליאור

 אני חושבת שלעבוד לבד במכללה זה מחייב, יש בזה אחריות רבה, אם לא תגיע "

 החישובים והקופה. צריך לשים לב  -למשמרת המקום יהיה סגור, וגם העניין הכספי 

 ים הלקוחות מבקשים דברים לפעמ -להזמנות, מה יש, מה חסר... צריך להגדיל ראש 

 שאין ואז מעלים את זה בישיבת צוות. לדעתי כל אחד יכול לעבוד עצמאי אבל הוא צריך 

 "לרצות את זה ולאהוב את העבודה בקפה
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 הליך גיוס וקליטה ת

 
 
 
 

 כללי
 תהליך גיוס מסודר ומובנה. מתבצע למיזם שנדרש גיוס כוח אדם חדש  עתכל בעם הקמת המיזם ו

של בני הנוער עם  המפגש הראשוניהוא למעשה שכן  מכשיר חשוב להשגת יעדי המיזם החברתי ואהתהליך הגיוס 
 .המסגרת החדשה

 

 מטרות

 יצירת תחושת הצלחה באמצעות עמידה באתגר -
 למקום העבודה החדש וחיזוק תחושת השייכות לקבוצהיצירת תחושת מחויבות  -
 עולם האמיתי""ואימון לקראת תהליך קבלה לעבודה בהכנה  -

  

 ?איך עושים את זה

 
 הגיוס תהליך   

 

 

הגדרת  
 פרופיל

 אקונומי-רקע משפחתי ורקע סוציו, גיל, מין: פרופיל דמוגרפי•

 ה התמדה בתכניות אחרות/האם הוכיח, ת למסגרת הטיפולית/האם מוכר -תפקודי / פרופיל התנהגותי•

 איזו רמה של מחויבות למסגרת הלימודים מתאימה למשתתפים במיזם –לימודים •

יכולות  , יכולות פיזיות, כתיבה/ מיומנויות קריאה, מיומנויות שפה: היכולות הבסיסיות והמינימליות –יכולות נדרשות •
 תקשורת

 שיווק
 פנימי

 פרסום פנים ארגוני ביחידה המטפלת/ שיווק•

 פנייה לעובדי הטיפול הרלוונטיים בבקשה לחיפוש עובדים פוטנציאליים•

הכישורים  , מספר המשמרות, שעות העבודה –הכנת העובדים ביחידה המטפלת והבהרה לגבי צורכי המיזם •
 הנדרשים

 מיון והכנה

בשיחה  , מתבצעים על ידי העובד הטיפולי האישי או על ידי האחראי על נושא התעסוקה ביחידה – מיון ראשוני והכנה•
 ת/ה הפוטנציאלי/עם הנער

 שלה/ה לדרישות ורמת העניין שלו/שיחה מקדימה לבירור התאמת הנער•

 לימודים, כולל ניסיון בעבודה –הכנת קורות חיים •

 כולל בני משפחה, עליה/ת מוזמן להמליץ עליו/כל מבוגר שמכיר את המועמד –איסוף המלצות בכתב •

 ראיון
 עבודה

 מראיינים לכל היותר 3קצר בהשתתפות  ראיון קבלה•

 נציג מטעם הגופים היזמים, רכז טיפולי, מנהל עסקי: מראיינים•

 ת אינו נוכח בריאיון/העובד הטיפולי האישי שהפנה את המועמד•

מתן  
 תשובה

 ה על ידי המנהל העסקי/קבלה למיזם תימסר לנער-בדבר קבלה או אי הודעה רשמית•

 התשובה תימסר יומיים אחרי הריאיון לכל המאוחר•
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  תהליך הקליטה   

 

  נקודות למחשבהדגשים ו
 

 בצורה רצינית ומחייבת יותר כך תיווצר אצל הנער/ה תחושה של הישג  ויתבצעהגיוס והקליטה  כיככל שתהלי

זהו גם אימון טוב לקראת כניסה לעולם  מתקבלים בקלות.השתייכות למעין "סיירת" שאליה לא של משמעותי ו

 התעסוקה האמיתי.

  המוכיח /תתהליך וברצינות שהמועמדהשקעה בהחשיבות היא ב ;אינם משמעותייםואיכותם תוכן קורות החיים/ 

בה ממוקדת והתעמקות בהישגים כתיבת קורות חיים מסודרים או הקלדתם דורשת מהנער/ה חשיהכנתם. עצם ב

 התמקדות חיובית ומחזקת.  – /שלהשלו

  ומכירים את הצדדים החיוביים  /בההזדמנות עבור הנער/ה לחפש אנשים שמאמינים בוהן ההמלצות האישיות

-עבור בני נוער רבים שרגילים להבעת אימסוגה וויה חיובית ראשונה יכול להיות חאיסוף ההמלצות . /שלהשלו

 חייה מסביבתם.אמון וד

 שכן תהליך הסינון האמיתי מתבצע לפני כן. רובם  ,ברוב המקרים מטרת ראיון העבודה איננה סינון המועמדים

לא פשוטה איון מאתגר יאפשר להם להתנסות בהתמודדות יאבל ר ,איינים יתקבלו לעבודהוהמוחלט של המר

 .ולחוות הצלחה

  "בעלי הוכיחו רצינות ומחויבות למסגרת הטיפוליתכאלה שיחסית )למיזם חדש כדאי לגייס בני נוער "חזקים ,

בני נוער בהדרגה קבוצה מתגבשת ניתן להוסיף מיזם מתייצב וה(. כשהוכו' כישורים מתאימים ורלוונטיים

 "חלשים" יותר.

 

 

      

פגישת  
 הכרות

עם הצוות הבוגר  
 ובני  הנוער

 חוזה אישי

חתימה על חוזה  
עבודה אישי המפרט  
את החובות והזכויות  

של בני הנוער  
 המשתתפים במיזם

 תקנון המיזם  

העובדים עורכים  
היכרות עם 

התקנון  
ומתחייבים  

 לעמוד בתנאיו

/ התנסות
 התלמדות

מוגדרת תקופת   
התנסות שבמהלכה  

נבדקת התאמת  
ת למיזם  /העובד

 ולהיפך

 ציוות לחונך

במידת האפשר  
כל עובד חדש 
מצוות לעובד  

שתפקידו  , מנוסה
להכשיר וללוות  

 את המתלמד

 

 _____..._________________________________________________מחשבות, הערות, רעיונות

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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  כלי עבודה:  
 הצעה לחוזה לבני הנוער. 1

 
 ___________________________ ת.ז.____________________________ שם

 
  בעבודה:

 :אני מתחייב/ת 

 עבודת צוות.ול ציודלתשומת לב בפעילות המיזם בכל הקשור לכסף,  ולתתאחריות  לקחת

 להישמע להוראות הרכזים.

 ם במיזם ולבצעם ביעילות ובמסירות.יתפקידים אישי עצמילקבל על 

 הצוות. ילהגיע בזמן למשמרות ולמפגש

 .רות ויחס ראוי ללקוחותילתת ש

 לשאוף לעבודת צוות מלאה בין חברי צוות העובדים.

 את המיזם. םלהצלחת המיזם: שיווק, פרסום וכל יוזמה שיכולה לקד שביכולתילעשות כל 

 ולהוציא אישור עבודה. 101למלא טופס 

 זכויות 

 .שכר העובדים בזמן תעל המיזם לאפשר את קבל

, בחגים , פעילויותהעבודה במקוםומוסיקה מיזוג אוויר כגון  ,על המיזם לאפשר את עבודת בני הנוער בתנאים הולמים

 .רועים מיוחדיםיוא טיולים

 .הרכזיםמצד על המיזם לאפשר את ההתפתחות המקצועית של בני הנוער על ידי חניכה וליווי אישי 

 .של העסק המקצועיהמיזם מתחייב להכשיר את בני הנוער בתחום 

 
 בלימודים:

 התחייבויות 

 להגיע בזמן ללימודים. אני מתחייב/ת

 .עבוריבנה יתכנית אישית שתהי פולשאוף להישגים גבוהים על  ייבלימודלהתמיד  אני מתחייב/ת

 להגיע בזמן להכשרות בתחום היזמות העסקית. אני מתחייב/ת

 זכויות 

 המיזם מתחייב לאפשר לבני הנוער להשלים את לימודיהם במסגרת מתאימה.

 
 אישי:

 התחייבויות 

 .לשיחות האישיותבזמן להגיע  אני מתחייב/ת

 דחייתה.על או  על ביטול פגישהמראש להודיע  מתחייב/תאני 

 זכויות 

 .לבני הנוער אוזן קשבת להעניקהמיזם מתחייב 

 .החברתי ובני הנוער /תלבני הנוער בכל תחום שיוגדר על ידי הרכזלסייע המיזם מתחייב 

 .המיזם יאפשר לבני הנוער ליצור קשרים חברתיים חדשים

 
 בהתחייבויותיי עלולה להביא להפסקת השתתפותי במיזם.עמידה -ברור לי כי אי

 
 על החתום:
   
_______________      ______________      _______________________ 

 
 /תהחברתי /תחתימת הרכז /תהעסקי מנהל/תחתימת ה             /תחתימת העובד     
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 כלי עבודה:  
 פורמט לקורות חיים .2

 
 

 פרטים אישיים
 

 שם __________________________________
 

 גיל ___________________
 
 

  השכלה
 

 איפה למדתי                     שנים
 

_____________________  _________________________________ 
 

_____________________  _________________________________ 
 

_____________________  _________________________________ 
 
 

 ניסיון בעבודה
 

 איפה עבדתי, באיזה תפקיד    שנים
 

_____________________  _________________________________________________________ 
 

_____________________  _________________________________________________________ 
 

_____________________  _________________________________________________________ 
 
 

 
 _______________________________________________________________________________תחביבים 

 
 

 (עוד משהו שהייתי רוצה לספר על עצמי )תכונות שיכולות לעזור בעבודה, דברים שאני אוהב/ת לעשות
 

______________________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________________ 
 

 

  * יש לצרף מכתבי המלצה
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 דוגמא מהשטח:  
 

 ברחובות: בסניף ארומה אפלייד תהליך מיון עובדים
 

 ארומה אפלייד הינו בית קפה תחת המותג ארומה שנותן שירות לעובדי חברת ארומה אפלייד ברחובות. 

 תהליך הגיוס והקליטה של קפה ארומה אפלייד כולל:

 טופס להפניית מועמדים לעבודה .1

 טופס מידע למועמד .2

 סדנת מיון .3

 טופס מידע לעובד –קליטת עובד חדש  .4

 

 דגשים להפניית בני הנוער למיזם  -טופס להפניית בני נוער לארומה אפלייד  .1

  :מקרים חריגים ידונו איתנו( 16-18גילאים(. 

  חודשים לעבודה )לא מתאים לתלמידים הפנויים רק בחופשות הקיץ( 6הפנייה תעשה כשיש לנער לפחות. 

  היל"ה( מיומנויות/ אישית )קורסים/בני נוער מנותקים, יחויבו להשתלב בלימודים על פי תכנית. 

 יש ליידע אותנו על כך ולבדוק עם הנער/ה את התייחסותו לעניין )לקיחת  -הפניית בני נוער שביצעו עבירה

 אחריות, חרטה וכו'(, נער שבמהלך העסקתו במיזם יבצע עבירה, עבודתו בבית הקפה תיפסק.

 דעות ובתהליך של טיפול בנושא.הנער/ה חייבים להיות בתהליכים של מו -שימוש בסמים 

 בכל תקופת העסקה ימשך הקשר עם איש הטיפול שהפנה את הנער/ה. 

 טרם הפניית בני הנוער, חשוב להכין את בני הנוער לקראת כניסתם לעבודה:  

 .לבדוק עם הנער/ה את מידת המוטיבציה שלו/ה -

 ההתמודדות שלו/ה עימם. ולהרחיב את אופציות דרכי עם הנער/ה מה צפויים להיות קשייולבדוק  -

להדגיש מול בני הנוער כי אין מדובר במקום עבודה נטו, אלא כאמצעי  -הפנייה לעבודה כחלק מתכנית טיפול -

 להתקדמות אישית וליצירת שינוי.

בתקופה הראשונית של עבודתו יש ללוות את הנער בעיקר בנושא של ההתמדה וההגעה לעבודה, בשל הקושי  -

 עלולה להיפגע יכולתו להסתגל ולהתכוון לתהליך השינוי.בהתמדה בתקופה זו, 

 מתן אינפורמציה רחבה ככל האפשר לבני הנוער על סוג העבודה, דרישות התפקיד, ותהליך המיון. -

רצוי לא לחכות להודעה על גיוס עובדים מחודש, אלא להחל את בדיקת התאמת הנער/ה לאורך הקשר איתו ועם  -

 המיזם.

 

 טופס מידע למועמד .2

 

 אופי העבודה, דרישות התפקיד ותהליך המיון

  :15:00-21:00, משמרת ערב: 07:00-15:00משמרת בוקר 

  משמרות בשבוע 2מינימום 

 שתייה חמה, קופה. -תפקידים: שטיפת כלים, פינוי שולחנות, עבודות מטבח, הובלת סחורה, בר 

 :ישנן אופציות לקידום 

 אחראי מטבח -

 סגירה בקפיטריה הקטנה -

 עובד בוגר -

  ועוד -

  בניקיונותהעבודה כרוכה ומרובה 

  בכל מיון יוגדר מספר העובדים הנדרש וכן  .חודשים בממוצע, באופן קבוצתי לשישהמיונים למיזם מתקיימים אחת

 אוכלוסיית היעד )בני נוער מנותקים/ בני נוער לומדים(
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 :תהליך המיון כולל 

 את תיאור התפקיד ותנאי העסקה. התכנסות ומילוי שאלון אישי למעומד, שיחה קצרה הכוללת .1

 .מיקה קבוצתיתאתרגילי דינ .2

 קיונות, יחס לסמכות ותודעת שירות.ייחס לנ -סימולציות .3

 .ראיון אישי .4

 

 תשלום על כל הזכויות על פי החוק -תנאי העסקה

 .תשלום על בסיס שעתי, שכר מינימום על פי גיל העובד/ת -

 .תשלום ימי הבראה כחוק -

 .)כרטיסיית נוער(תשלום נסיעות  -

 .תשלום ימי חופשה -

 .שירות לאומי פיצוי פיטורין לעובדים מעל שנה המסיימים בשל גיוס/ -

 

 חשבון בנק.ופנקס עבודה, תעודת זהות  מסמכים נדרשים:

 

 ההכנה חשוב מאד. ככל שהכנת הנער/ה תהייה רחבה ומעמיקה סיכויי הצלחתו/ה יגברו. בשימו לב: של

 

 סדנת מיון .3

יום המיון היא לדמות לנערים, תהליך מיון  תמטר .מיון אליו מוזמנים כל הנערים המעומדים לעבוד במיזםנערך יום 

 אמיתי מהו, ולנסות להמחיש להם בצורה הטובה ביותר את המציאות והאתגרים איתם הם עומדים להתמודד במיזם.

ידי היחידה הטיפולית המלווה והביעו רצון חשוב לציין שהנערים מגיעים ליום המיון לאחר שעברו מיון ראשוני על 

 לעבוד במיזם.

 את המיונים מעבירים זהבה )רכזת טיפולית במיזם( ואורן )מנהל עסקי של המיזם(.

 

 הסדנא מחולקת לשני חלקים:

 

 נערים/ות. 5-נחלק את בני הנוער לקבוצות קטנות, כך שבכל קבוצה ישתתפו כ . בחלק הראשון1

 ג בפני הקבוצה את תיאור המצב ותן לקבוצה להתייחס אליו.סיטואציות, הצ 4לפניך 

 מרגע זה הימנע מהתערבות כלשהי ותן לקבוצה לדון בסיטואציה שהצגת.

 לפניך רשימה של דגשים להתרשמות:

 סבלנות ואורך רוח .1

 יחס לסמכות .2

 תודעת שירות .3

 קיוןייחס לעבודת נ .4

 

 סיטואציה ראשונה:

לאחר שבוע שלם שעבדת במטבח, לשמחתך אחראי המשמרת קבע כי היום תעבוד בבר. במהלך היום בגלל הלחץ 

למטבח. אתה נכנס למטבח לחוץ, מלוכלך ומבולגן ועכשיו אתה זה חזרה שנוצר, אחראי המשמרת מעביר אותך 

 שצריך לנקות את כל הלכלוך של כל היום, למרות שאתה לא לכלכת אלא אחרים.

 תגיב? כיצד

 סיטואציה שנייה: 

מנהל המשמרת החליט שאתה וחבריך לא תעבדו יחד באף משמרת, בטענה כי העבודה המשותפת שלכם מפריעה 

 להליך התקין של יום העבודה.

 כיצד תגיב?
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 אציה שלישית:וסיט

 .וכדומה( קיונות בלבד. )פינוי שולחנות, שטיפת כליםינשלחת לנקות את השירותים למרות שכל היום עסקת בנ

 איך תנהג?

 סיטואציה רביעית:

אתה ידוע כעובד בר מצטיין. אתה עובד בבר, המשמרת מאד לחוצה, אתה עובד קשה, ומשתדל מאד לרצות את 

  ."אתה לא יודע את העבודה שלך, הקפה הזה פשוט גרוע" כולם. פתאום פונה אליך לקוח עצבני בגסות ואומר לך:

 ה של הלקוח? איך תגיב?מה תעשה? איך תתמודד עם התגוב

 

נחלק את הקבוצה לשניים. המשימות שינתנו לקבוצה הינן משימות הקשורות בעבודת צוות ושיתוף  . בחלק השני2

 פעולה.

 תן לקבוצה את המשימה ומעתה הימנע מהתערבות.

 לפניך רשימת דגשים להתרשמות:

 יכולת שיתוף פעולה ועבודת צוות .1

 כריזמטיות .2

 בעיותיצירתיות בפתרון  .3

 הובלה ומנהיגות )האם האדם עושה זאת בשקט, בשלווה או בקולניות( .4

 ביטחון עצמי .5

 יכולת הקשבה לאחר .6

 סבלנות .7

 תרגילי צוות

 נתנו המשימות הבאות:יבחלק זה נחלק את כל המשתתפים לשתי קבוצות, לכל קבוצה י

לאחר שהקשר מספיק מסובך, על חברי  .יווצר "קשר אנושי" מסובך להתרהיעל הקבוצה להחזיק ידיים כך ש .1

 הקבוצה להתיר את הקשר ללא שחרור ידיים.

ניים. המנחה יבקש מהם להסתדר בצורת משולש. בשלב הבא יעל חברי הקבוצה לאחוז ידיים ולעצום ע .2

 דר בצורת מרובע.תיתבקשו להס

 !.המנחה יבקש מהמשתתפים להסתדר לפי סדר הגילאים מהקטן לגדול בשורה, מבלי לדבר .3
 

 טופס מידע לעובד –קליטת עובד חדש  .4

 

  :מסמכים נדרשים 

את הפנקס יש להנפיק בלשכת התעסוקה לנוער, בצירוף תמונה ואישור מרופא המשפחה כי  -פנקס עבודה .1

 .הכוונה לפנקס עובד ולא לכרטיס עובד( -)שימו לב הינך כשיר/ה לעבוד.

 .צילום תעודת הזהותעליך להגיע עם  .2

 מספר סניף, מספר חשבון, שם הבנק.: פרטי חשבון בנק .3

 .(חתום ע"י ההורים )חתימה בתחתית כל דף חוזה עבודה .4

  :תלבושת לעבודה 

 .טרנינג( יג'ינס או מכנס בד שחור )חלק בלי קישוטים, לא טייץ, לא מכנס .1

ת כדי ספורט. דגש לנעליים לא יקרו ינעליים נוחות, שטוחות וסגורות, סוליית גומי למניעת החלקה, עדיף נעל .2

 .שלא תדאגו מכך שיהרסו

 משמרת הראשונה יש להגיע עם חולצה שחורה חלקהלפה יספק לכם חולצות ארומה. קבית ה .3

 אין ללבוש חולצות בטן, או מכנסיים הנופלים מקו המותן. -דגש
 

  :נוהל רישום משמרות ועדכון 

לרשום בלוח או יש להגיש בקשות למשמרות באופן אישי  .'דכן מידי שבוע בין הימים א' עד גסידור העבודה מתע

 .המודעות או באמצעות הטלפון )לבקש אחמ"ש(

 סידור העבודה מתפרסם ביום חמישי אחר הצהריים, ניתן לקבלו גם במענה הקולי.



ם|  18 ז י מ ב ש  ו נ א י  ב א ש  מ
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 עם בני הנוער ניית תקנון למיזם ב

 
 
 

 כללי
מתייחס לחובותיהם ולזכויותיהם של מדיניותו. התקנון מהווה מסגרת ברורה לפעילות המיזם ומייצג את התקנון 

מבהיר מראש נושאים  סגרת, לנורמות שלה ולערכיה. התקנוןהמשתתפים מעצם היותם עובדים ושותפים למיזם ולמ

ות וליצור מסגרת ברורה של עבודה שעמם אנו עשויים להתמודד, ולכן חשוב שיהיה מוגדר וברור על מנת לתאם ציפי

 והתנהגות.

 

 מטרות
 יצירת סביבת עבודה בטוחה ובהירה עבור הנערים במיזם. -

 העצמת תחושת השותפות והמעורבות של הנערים. -

 יצירת מערכת נורמות התנהגות קבוצתית חיובית. -

 הגדרת חובותיהם וזכויותיהם של הנערים במיזם. -

 כות של הפרט בתוך המיזם.העצמת תחושת הביטחון העצמי והשיי -

 

 עושים את זה? איך

 
 נקודות להתייחסות בתקנון

  איחורים והיעדרויות 

 הפסקות 

 , חלוקת משמרותנהלי פתיחה וסגירת משמרת -נהלים שונים  

 כלפי צוות ניהולי, העובדים האחרים, הלקוחות וכו' –כללי התנהגות  

 עישון, שימוש בטלפון 

 ישיבות צוות ופעילויות אחרות 

 

 

 כתיבה משותפת

התקנון הראשוני של המיזם ייכתב   -
 .בשיתוף בני הנוער

,  אם חלק גדול מחברי הקבוצה מתחלפים
 .ניתן לעדכן את התקנון

 

 

 

 מה בתקנון

התקנון מפרט את   -
חובותיהם וזכויותיהם של  

בני הנוער במיזם בכל אחד 
, עסקי)משלושת מרכיביו 

 (.טיפולי, חינוכי

התקנון מפרט את דרכי   -
העבודה והטיפול בכל אחד  

ממרכיבים אלה כולל  
שימוש בסנקציות  

 .ותיגמולים

 חתימה

לאחר כתיבת החתקנון וההסכמה על כל    -
סעיפיו יש להחתים את בני הנוער והרכזים  

 .  על התקנון

יש לתייק עותק של התקנון בתיק האישי   -
וכן לדאוג לעותק אחד שיהיה  , של כל עובד

 .מודפס במיקום מרכזי בעסק
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 נקודות למחשבה

 צריכה להיות ברורה ומובנת לכולם. שפה גבוהה או פורמלית מדי עלולה לפגוע בתחושת השייכות  שפת התקנון

 והשותפות של בני הנוער, ואילו שפה נמוכה עלולה להפחית מערך החוזה.

 יחורים, יחס יום של המיזם )א-מקיף את כל התחומים שעמם אנו מתמודדים בשגרת היום יש לוודא כי התקנון

 .וכולל הגדרות ברורות של הסנקציות שינקטו במקרה שהתקנון מופר ללקוחות, תגמול ועוד(

 ה אפשר להכניס תיקונים קבוצתי עלולה להיות נקודה רגישה עבור בני נוער מסוימים. במצב כז כתיבת תקנון

 נוסף, אישי, מול הנער. בתקנון הקבוצתי וליצור תקנון

 זכויות, חינוכי/ עסקי/ חברתי,  -עמוס מדי עלול להיות לא ברור דיו ולכן אפשר לחלק אותו לנושאים )חובות תקנון

 מקצועיות/ התנהגות ועוד(.

 יכולה להיות חלק מפעילות חברתית. כדאי לבנות אותו בצורה יצירתית שתגביר את מעורבות בני  כתיבת התקנון

 עליו.הנוער ואת תחושת האחריות שלהם לשמירה 

 אחת לתקופה מוגדרת יחד עם בני הנוער ולעדכן אותו במידת הצורך. שוב לבדוק את הרלוונטיות של התקנוןח 

 לא חוקי בלהט התהליך. לדוגמה, סעיף הקובע כי במקרה של  דא כי בני הנוער אינם מנסחים תקנוןיש לוו

 איחורים יחויבו בני הנוער לעבוד מבלי לקבל שכר.

 
 

 בניית תקנון עם בני הנוער בסרטוןלצפייה       

 
 

  

 

 ____..._________________________________________________מחשבות, הערות, רעיונות

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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 משתלת "צומחים מחדש" בהוסטל אבן דרך -לדוגמה  תקנון
 

 עבודה ונהלים ב"צומחים מחדש" תקנון

 הסכם זה נערך בין

 העובד  _________________, ת.ז. ___________ 

 לבין משתלת "צומחים מחדש"

 

 .כל חודשב 15-ההמשכורות יועברו לחשבונות הבנק של העובדים עד  .לשעת עבודה₪  22היה השכר י שכר: .1

 : המשמרות יחולקו בצורה שווה בין העובדים בהתחשב בפעילויות נוספות של העובדים במרכז.חלוקת משמרות .2

 .ומסתיימת בשעה _________ עה ______משמרת מתחילה בשה :שעות העבודה .3

. במקביל ידאג שלו בתחילת כל משמרתעובד הכרטיס את להחתים באחריות העובד : נוהל רישום שעות עבודה  .4

עובד את שעות העבודה שלו באותו החודש יסכם ה. בסוף כל חודש עבדשעות שרישום של הלשמור אצלו העובד 

 שכר. אחראי השכר יבדוק את הסיכום ויעביר את הנתונים למנהל העבודה.הגיש את הסיכום לאחראי יו

 אין לאכול בזמן המשמרת.: ארוחות בזמן משמרת .5

מנהל העבודה או המדריך האחראי אישר איחור, העובד יוכל אם . _____: המשמרת מתחילה בשעה איחורים .6

העובד יקבל שכר לפי שעות העיכוב לא אושר, הוא ייחשב כאיחור. בשני המקרים אם להגיע בשעה שאושרה. 

ועלולים  ,איחורים יובילו לשיחה עם מנהל העבודה והמדריכים שלושהכרטיס. החתמת המרגע העבודה שחושבו 

 מהעבודה.  להוביל להשעיה

היעדרויות לא שתי מראש. במקרה של על כך עובד לא יכול להגיע למשמרת עליו להודיע אם ה: היעדרות .7

 מהעבודה.  יושעה לשבועייםהעובד לשיחה עם מנהל העבודה והמדריכים ויזומן מאושרות 

  :וסגירתה נוהל פתיחת משמרת .8

  המשמרת פתיחתבעת 

 משמרתהפתיחת עת בשיש לבצע  המשימותפירוט של 

  בעת סגירת המשמרת

 משמרתה שיש לבצע בעת סגירת המשימותפירוט של 

 .ולהקפיד על הופעה מסודרת והיגיינית : יש ללבוש מדי עבודה בזמן המשמרתהדים והופעמ .9

 .משמרתמהלך ה: ניתן לעשן בהפסקות המאושרות בלבד. אין לעשן בזמן אחר בעישון .10

באישור מנהל העבודה או המדריך  ,ם להפסקה מרוכזת של עשר דקותכל העובדייצאו אחת לשעה  :הפסקות .11

 האחראי. 

 ______.בשעה  __אחת לשבועיים ביום  יערך: הנוכחות בישיבת הצוות חובה. ישיבת צוות תישיבות צוות .12

לישיבות צוות איחורים הטיפול ב. שכר על ההשתתפות בהןיקבלו ייחשבו כשעות עבודה והעובדים ישיבות הצוות 

 .מהןהיעדרויות לולמשמרות איחורים לטיפול בזהה מהן יהיה עדרויות יהבו

אם : העובדים ימלאו אחר כל הוראה ובקשה של מנהל העבודה. התנהלות מול מנהל העבודה והמדריך האחראי .13

יש קושי לקבל את הוראת המנהל, יש לבצע אותה ולגשת אליו לשיחה אישית בתום המשמרת. על המנהל לדאוג 

תנו נייהערות ו ,זמן לשיחה משותפת במידת הצורך. בין המנהל לעובדים יתקיים יחס של כבוד ונימוסלפנות 

 רגשות העובדים.  ב התחשבותבצורה מכבדת ומלמדת תוך 
 

 עמידה בהתחייבויותיי עלולה להביא להפסקת השתתפותי במיזם.-ברור לי כי אי

 על החתום:

         _________________________________        _________________ 

 חתימת המדריך המלווה      חתימת מנהל העבודה         חתימת העובד   

 

 * חוזה זה מנוסח בלשון זכר אך פונה גם לעובדות. 
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אם במיזם יש בעלי  *

תפקידים רצוי שהישיבה 
תכלול גם סבב עדכונים מפי 

 כל אחד מהם

 
 

 יבת צוותגרת יש ש
 
 
 

 
 כללי

מטרת המפגש, שמועבר בשיתוף המנהל/ת ישיבת הצוות מתקיימת אחת לשבוע ומשתתפים בה כל עובדי המיזם. 

העסקי/ת, הרכז/ת הטיפולי/ת ובני הנוער, היא לקדם ולהשיג יעדים עסקיים וחברתיים העומדים בבסיס המודל של 

 המיזם.

 העובדים זכאים לתשלום מלא על השתתפות בישיבת הצוות על פי חוק.
 

 מטרות
  סק ובהתנהלותו.הפיכתם של הנערים מעובדים זוטרים לשותפים בניהול הע -

 גיבוש קבוצת התייחסות חיובית וחיזוק תחושת השייכות והמחויבות לקבוצה. -

 מקום לביטוי עצמי ככלי לפיתוח האחריות האישית ויכולת קבלת ההחלטות. -

 התייעלות המיזם, שיפור היכולת והביצועים המקצועיים. -

 רכישת מיומנויות חברתיות. -
 

 איך עושים את זה?
 

 קבועה לישיבות הצוות יצירת שגרה .1

 .הגדרת מועד קבוע )יום ושעה( שאליו מחויבים להגיע כל עובדי המיזם 

 .הגדרת כללי התנהגות: שימוש בטלפונים סלולאריים, איחורים, היעדרויות, נהלי דיון ועוד 

 .כתיבת פרוטוקול והפצתו לכל השותפים ובעלי העניין במיזם 

 וביל את הישיבה. רצוי לאפשר גם לבני הנוער לנהל חלקים בישיבה.תוכן הישיבה: מי קובע את התכנים, מי מ 
 

  כנית קבועה לישיבהקביעת מסגרת ת. 2
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 דיווח עסקי

 י המנהל העסקי"ע
מכירות  , הוצאות והכנסות

,  לקוחות, תהליכי ייצור, ושיווק
,  תכנון מיידי וארוך טווח

 פיתוח עסקי
 

נושאים  
 חברתיים

 י הרכז הטיפולי"ע

סוגיות  , גיבוש צוות
קשיים  , אישיות-בין

,  וצרכים בעבודה
 עבודת צוות

 

 תכנים מקצועיים

 י הרכז העסקי"ע

הכשרה מקצועית  
,  יום-בנושאי היום

 העשרה מקצועית
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 קביעת שלבים קבועים לישיבה. 3
 שמאחד את כל הצוות()עם הזמן הופכים שלבים אלה להרגל 

 

 
 
אחראי הישיבה התורן כותב את הלו"ז, דואג לכיבוד מתקציב מוגדר, פורש בפתח הישיבה את נושאי הישיבה * 

 וכיו"ב.

 

 נקודות למחשבה

  להדגיש את האחריות ההדדית ולטפח את תחושת השותפות למטרה  "קבוצת משימה":חשוב ליצור אווירה של

 בקרב המשתתפים. 

  סבירה )בין שעה לשעה וחצי( כדי לשמור על הריכוז. מסגרת זמןחשוב לשמור על 

  עם בני הנוער, ולהעביר כמה שיותר מנושאי המפגש  דיאלוגכדאי להתייחס לישיבת הצוות כהזדמנות ליצירת

 לאחריות בני הנוער.

  אחראי לוגיסטי )כיבוד, געה, סביב ישיבת הצוות: רשם פרוטוקול, אחראי זמנים וה תפקידים אישייםניתן לייצר

 סידור המקום, ועוד(, הנחיית נושא דיון מסוים, בניית סידור עבודה וחלוקתו ועוד.

  מלאים לתהליך. ניתן שותפים חשוב לתת לבני הנוער להשתתף בבחירת הנושא לדיון בישיבה כדי שירגישו

 במועד אחר לפני הישיבה עצמה.לעשות זאת בסיום הישיבה )בהתייחס לנושא שיידון בישיבה הבאה(, או 

  מצטיין חודשיפעם בחודש אפשר להכריז על. 

 :התבנית הקבועה של המפגשים חשובה מאוד, אך עם זאת יש להיזהר ממונוטוניות  גיוון בנוהלי הישיבה

שיתוף פעולה. בתוך כל שלב של המפגש אפשר להשתמש בכלים -ומשעמום, היכולים להביא לחוסר ריכוז ולאי

 גיוון וליצירת עניין )ראו דוגמאות בהמשך(.שונים ל

 פעמים בשבוע או שלעובד במיזם יש רק משמרת אחת בשבוע, עדיף לקיים את  3-אם המיזם פועל פחות מ

 הישיבה אחת לשבועיים.

 

      
  

 דווח עסקי

 שלב הדיווח העסקי•

  ,בהם והעמידה שהוגדרו היעדים סקירת ,עסקית מבחינה שהיה השבוע בחינת•
  העבודה לשיפור רעיונות העלאת ,הבא לשבוע והיעדים פתוחות שנשארו ההחלטות

 .הנוער מבני

 ('וכו ייצור תהליכי ,לקוחות שירות למשל) הנוכחית בישיבה לדיון נושא הצגת•

 השלב
 החברתי

 

 השלב החברתי•

  לשימור נקודות העלאת ,לו שהיה השבוע על מספר אחד כל שבו המשתתפים בין סבב•
 .ולשיפור

 .הרכזים ידי ועל הנערים ידי על  המיזם התנהלות של החברתי הפן על משוב העברת•

 .למיזם במישרין קשורה שאינה נוספת חברתית פעילות לקיים ניתן•

 

 דיון

 

 דיון•

 .הגדרת יעדים משותפים, קבלת החלטות, דיון בנושאים שנקבעו•
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  רעיונות לתכנים לגיוון ישיבת הצוות   

  אחרונה.כל משתתף מציג את הדבר שהוא הכי גאה בו שקרה מאז הישיבה 

o .מאפשר התמקדות בהצלחות ובנקודות החוזק של כל אחד ולמידה דרך הצלחות 

 .סבב משתתפים שבו כל אחד מציין נקודת חוזק של מי שיושב מימינו 

  כל אחד מהמשתתפים כותב על פתק את נקודות החוזק של הצוות, לאחר מכן המשתתפים מנחשים מה כל אחד

 כתב.

  הנוער להעלות סיטואציה מהעבודה בשבוע החולף ולתאר אותה מנקודת מבטו בכל שבוע אחראי אחד מבני- 

 לשבח או לשיפור.

  כמה עבד, מה עשה וכיו"ב. –כל אחד מהמשתתפים סוקר את השבוע מזווית הראייה שלו 

  אחד מהמשתתפים בוחר אירוע או סיטואציה מהשבוע החולף וכולם מנסים לנחש במה מדובר  –זה הסוד שלי

 אפשר להציג את האירוע בפנטומימה(. –אלות שמפנים אליו )לחלופין בעזרת ש

  אחד מבני הנוער אחראי לחפש מידע באינטרנט, בעיתונות או במקורות אחרים בנושא מקצועי  –פיתוח מקצועי

 מחיי המיזם, ולהציג כיצד הוא מתקיים בעולם הרחב.

  צלם סיטואציה מחיי העבודה. אחת לחודש כל אחד לרוב בני הנוער מכשירי טלפון שבהם ניתן ל -תמונת החודש

 מציג תמונה והמשתתפים בוחרים  את תמונת החודש.

  אחת לחודש אחד מבני הנוער מכין "מיני עיתון", שמדווח על מה שהתרחש במיזם באותו החודש. -עיתון המיזם 

 .חגיגת ימי הולדת, ציון אירועים 

  מבני הנוער.עריכת ישיבות צוות מפעם לפעם בבית של אחד 

 .)הזמנת אורחים חיצוניים למיזם לישיבת הצוות מפעם לפעם )לקוח, מעטפת וכיו"ב 

  

 

 __..._________________________________________________מחשבות, הערות, רעיונות

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________ 
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  כלי עבודה:   
 פרוטוקול ישיבת צוות 
 

 
 __________________ תאריך

 
 
 

 משתתפים 
 

     ______________________         ______________________         ____________________ 
 

     ______________________         ______________________         ____________________ 
 

     ______________________         ______________________         ____________________ 
 
 

 נושאים שעלו בישיבה
 

 העבודה והעסק
  איך עבר השבוע בעבודה, יעדים, החלטות, רעיונות לשיפור, לקוחות וכו'

  עבודה )למשל שירות לקוחות, תהליכי יצור וכו'( נושא לדיון/
 

_________________________________________________________________________ 
 
 

_________________________________________________________________________ 
 
 

 חברתי הקבוצה/
 סבב השבוע שהיה, נקודות לשימור ולשיפור, משוב

 
_________________________________________________________________________ 

 
 

_________________________________________________________________________ 
 
  

 סיכום דיון
 

_________________________________________________________________________ 
 
 
 

_________________________________________________________________________ 
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 : דוגמא מהשטח1נספח    
 קטע מתוך מאמרה של ד"ר מיקי גרניאק 

  השפעת המיזם העסקי על חיי הנוער –קפה כסימולציה לחיים בית 
 

 ישיבות צוות וחלוקת תפקידים ב"עלית קופי"

ישיבת צוות מתקיימת אחת לשבוע, ובה משתתפים כל הנערים עם שני הרכזים. חלק מדרישות העבודה במיזם היא 

ונמשכת כשעה וחצי.  15:00בשעה השתתפות מלאה ופעילה בישיבות צוות. ישיבת הצוות מתקיימת בימי רביעי 

בישיבה דנים בניהול השוטף של בית הקפה. הרכזת הטיפולית רושמת פרוטוקול של כל ישיבת צוות. הפרוטוקול, 

מופץ לכל הנוכחים, לעובדי היחידה ולגורמי חוץ הקשורים ל"עלית קופי" )ללא שמות הנערים(. לדבריה, הקבוצה 

בלות במשותף. הנערים נותנים זה לזה משוב על תפקודם ומקבלים משוב גם פועלת כקבוצת משימה וההחלטות מתק

מהרכזים. הם דורשים לקבל את המשוב על תפקודם כאנשי מקצוע. אחת הדוגמאות לדרישה כזו היא בקשה של אחד 

הנערים למשוב על הדרך שבה הוא "סוגר משמרת" בבית הקפה בערב. הוא ביקש לדעת אם הנער שפותח את בית 

 פה בבוקר מרוצה מ"הסגירה" שלו.הק

בכל ישיבת צוות מחליטים על שיפור, שינוי, שדרוג מוצרים, מבצעים, מחירים, ביצוע של רעיונות שעלו, כמו ארגון 

מתנות לחג מ"עלית קופי", בחירת עובד מצטיין חודשי, חלוקת תפקידים ואחריות. יש אחריות ספציפית ויש אחריות 

האחראי על הביצוע כולל וידוא שכל אחד מבעלי התפקידים ביצע את המוטל עליו באותו  על הביצוע הכולל. תפקיד

שבוע. תפקידים נוספים הם: אחראי על משקאות קלים, אחראי על ספקי מאפה, אחראי על ספק גלידות, אחראי על 

רוטציה בתפקידים. ציוד מתכלה, אחראי על כוח אדם, חונך קבוע של עובדים חדשים. אחת לשבועיים או שלושה יש 

מטרת חלוקת התפקידים והרוטציה היא היכרות עם כל הספקים, התנסות בקשר עם ספקים, רכישת ידע וקבלת 

 אחריות על המלאי.

לדברי הרכז העסקי, אפשרויות הקידום בבית הקפה מוגבלות, ולכן יש חשיבות רבה לחלוקת תפקידים, להתמחות, 

ע של העובדים החדשים מקבל תשלום על שעות החניכה. קיימת תוכנית ללמידה, להכרה ולתגמול. החונך הקבו

חניכה מובנית המגדירה רשימת מטלות יומית, שעל החונך לעמוד בה. קיימת גם רשימת מטלות לכל משמרת. 

לדוגמה: כל משמרת בוקר מנקה שני ארונות. בחירת מצטיין חודשי על ידי הנערים היא סוג של הכרה ותגמול. 

. הוחלט על קופה משותפת וחלוקה שווה בין )עשית באופן חשאי. בבית הקפה יש קופת תשרים )"טיפים"הבחירה נ

הנערים. יתרת כספי התשרים משמשת את הצוות לפעילויות חברתיות: בילוי במסעדה, "על האש" וכד'. עובד חדש 

לפי עבודתם בפועל, אך שאר  שהגיע ביקש לשנות את ההחלטה לגבי חלוקת התשרים, כדי שהעובדים יקבלו תשרים

 חברי הצוות החליטו להשאיר את החלוקה השווה.

ועשרה חודשים(: "בישיבת צוות, שמתנהלת פעם  17לישיבות הצוות יש חשיבות רבה בעיני הנערים. לדברי א. )בן 

סק של וממש מנהלים עסק, מה היה השבוע ואיך צריך שיהיה. זה ע 18 -ה צעירים, מתחת ל'בשבוע יושבים חבר

נוער... זה כמו יום מנהלים כזה. כל אחד מדבר על משהו, שעבר עליו במשך השבוע בקשר למקום. מעלים רעיונות 

לקדם את המקום. כל אחד אומר את הדעות שלו. הרכזים מדברים על דברים חמורים, שצריך לשנות וגם על דברים 

מו. למשל: במכללה אוהבים יותר בורקסים מאשר טובים שהיו. יש סבב וכל אחד צריך להגיד משהו, דברים שיקד

 טוסטים, דברים שיקדמו את המקום מבחינה כספית."

לדברי מנהלת היחידה, קיים נוהל של סבב סיכום בישיבת צוות, שהתקבל בהסכמה. בסבב כל אחד מהנערים משתף 

אחת הישיבות אמר אחד את חברי הצוות האחרים ואומר משהו: הצעות לשיפור, בקשות, עמדות, משוב וכד'. ב

הנערים: "אני יודע שאתם כועסים עלי, אז אני מתנצל". בתגובה על דבריו ענה לו נער אחר: "כל שבוע אתה מתנצל. 

זה לא פותר כלום". להלן דוגמה נוספת מתוך פרוטוקול ישיבה לדברים שנאמרו בסבב הסיכום: "אני מרגיש, 

אתה סוגר מצוין". הנער שאליו הופנו הדברים אמר בתורו: "אני  – שהקבוצה השתפרה וגם אני ... ומשהו טוב לש.

מתחיל להיות יותר בטוח בעצמי, יותר מאמין בעצמי ומתחיל גם להתחבר לקבוצה. אני רוצה להגיד לרכז העסקי שאני 

 מרגיש לידו יותר פתוח ויכול לדבר איתו וגם לקבל ממנו הערות. לא כמו בהתחלה."

 ניות, הכשרה והשתלמויותכקחת ארצית הכשרה והשתלמויות, אגף תכנים, תמפ -ד"ר מיקי גרניאק 
 מנהל חברה ונוער, משרד החינוך

  

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Noar/TechumeiHaminhal/KidumNoar/nituk/nituk148.doc
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 פרידההליך  ת

 

 

 

 

 

 כללי
 פרידה של הנער/ה מהמיזם יכולה לקרות משתי סיבות:

 חוסר התאמה למסגרת המיזם. .1
 למסגרת אחרת )צבא, עבודה(.סיום תקופה מוגדרת של הנער/ה במסגרת המיזם לקראת מעבר  .2

תהליך הפרידה משלב את כלל המערכות העובדות עם הנער/ה, ולכן גם במסגרת המיזם עלינו לבנות תהליך מובנה 

 ומכיל, שיאפשר סיום וסגירת פרק אופטימית ומעבר בשל ובריא לחלק הבא בחייו/ה.
 

 מטרות

 למסגרת חדשה.את הנער/ה מעשית ורגשית בשלבי הפרידה והמעבר ללוות   -

 .התמודדות חיובית ובונה לעתידלסייע לנער/ה בפיתוח אסטרטגיית  -

להעניק לנער/ה כלים מעשיים להתמודדות עם פרידה ושינויים, שיסייעו להשתלבות עתידית בחיים הבוגרים  -

ה והתעסוקתיים )חשיבה חיובית, חיזוק הביטחון העצמי, פיתוח עצמאות, התמודדות עם מצבי כישלון, עמיד

 במשימות ויעדים, התמדה ועוד(.
 

 ?איך עושים את זה

 
 יש להקדיש לתהליך הפרידה מחשבה ותכנון באופן כללי, ולהתייחס גם באופן אישי לכל נער/ה לפי צרכיו/ה. -

יש לאפשר זמן לתהליך פרידה בריא ובונה ולהיות מוכנים אליו. מומלץ שתהליך הפרידה יהיה ארוך והדרגתי,  -

בשיתוף הנער/ה ויכלול תאריך יעד לעזיבה, וכן רצף של מספר שלבים ויעדים ספציפיים לאותה תקופה )למשל יתבצע 

 תפקידי חניכה במיזם, תפקידים ארגוניים יותר, למידה של כתיבת קורות חיים ועוד(.

 הכנה מקדימה

קביעת תאריך   -
 היעד

 הגדרת התהליך -
 ציפיות ויעדים

 הכלה והמשגה

המשגה של משמעות   -
הפרידה והרגשות העולים  

 ממנה והכלתם

וידוא תחושת הבהירות של   -
 ה לגבי התהליך/הנער

תכונות וערכים  , ציון חוזקות -
מיומנויות  , ה/של הנער

 חברתיות וכישורי חיים

 פרידה מהקבוצה

 עריכת אירוע חגיגי -

הגדרת   -המשכיות  -
מי שלוקח על עצמו 
י  "תפקידים שבוצעו ע

 ה/הנער

 שמירה על קשר -

פרידה אופטימית  
 ואופטימלית

הדגשת תחושת ההישג   - 
הבעת הערכה  , ותרומתו למיזם

המאמצים  , כלפי יכולת ההתמדה
 ה/והדרך שעשה הנער

הגדרת אפשרויות לקשר עתידי   -
 וסוג הליווי שניתן להציע

 חשיבה על עתיד תעסוקתי -
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 :פעול על פי עקרונות אלההתהליך עלינו לבכל שלבי     

 

 
 

 נקודות למחשבהדגשים ו
  הלמיזם לאורך התקופה, ומה הרוויחו מכך הצדדים השונים )הנער /השל הנער /הלהדגיש את תרומתוחשוב/ ,

 הקבוצה, המיזם(.

  ליווי התהליך בתיאום עם גורמים נוספים חשוב ליצירת השלמה של מעגל הפרידה והכלה של הרגשות העולים

 ממנו בכל תחומי החיים.

 עובר ולוקחת  /הוד להצלחתו. הקבוצה מודעת לתהליך שהנערמעורבות הקבוצה בתהליך הפרידה חשובה מא

 חלק לאורך הדרך ובשלב הסיום )מסיבה, פידבקים, אלבום תמונות, תמיכה ועוד(.

  ?על משתתפי  2008שנערך בשנת  ממחקרכיצד מגדירים תקופת עבודה ובאיזה שלב מתחיל תהליך הפרידה

חודשים )נתון זה  8לאחר  ו/הלמיצוי פוטנציאל ההתקדמות של /המגיע /הנמצא כי הנער 'עשינו עסק'תכנית 

 משתנה לפי סוג המיזם: תדירות העבודה, עקומת הלמידה המקצועית הנדרשת וכו'(.

 הרוצה "להילחם" עבור עצמו /היותר מאשר הנער /החשוב לזהות את הנקודה שבה הצוות "נלחם" על הנער/ ,

 והאם עדיף להיפרד.

 על בסיס חוסר התאמה? /תזבושע /האיך יוצרים שיקוף מחזק גם אצל נער 

 הכדאי לראות בכל מקרה האם הפעולות הטקסיות )מסיבת פרידה, מתנה, בונוס וכו'( מתאימות גם לנער/ 

 בשל חוסר התאמה. /תשעוזב

  למורכבות הרגשות הקיימים מתחת לפני השטח, תוך כדי התמקדות ברגשות הגלויים שמפגין חשוב להיות ערים

 ./ההנער

 

  לסיכום

הדחקת רגשות, כעס, בריחה, נסיגה באיכות הקשר  -כל נער/ה עשוי/ה להגיב בצורה שונה לתהליך הפרידה 

שהיא. משום כך, לרכזי המיזם תפקיד ובמקצועיות, מיקוח ומחאה; הנער/ה עשוי/ה לנסות לדחות את הקץ בכל דרך 

חשוב בהובלת תהליך הפרידה ובהתנהלותו. המידה שבה אנו שלמים עם התקדמות הנער/ה ועם השחרור שלו/ה 

מהמסגרת תקבע בצורה משמעותית את מבנה תהליך הפרידה ואת קצב התהליך. התאמת התהליך לצורכי הנער/ה, 

לפרידה מעובדת ובריאה של בני הנוער מהמיזם ויקלו את השתלבותם  הכלתו/ה ופירוש נכון של רגשותיו/ה יביאו

 יים.בחיים הבוגרים והתעסוקת

 

תהליך 
 הפרידה

גישה  
חיובית  
ושיקוף  
 הצלחות  

ליווי  
התהליך 

בתיאום עם 
גורמים  
 נוספים

מעורבות  
הקבוצה 
 בתהליך

                                                                                               

http://www.zionut2000.org.il/site/Downloads/תמצית%20מנהלים.pdf
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 אישית התפתחות
 
 

 

 

בעבודה בעסקים במסגרת המיזם מקבלים הזדמנות להוכיח לעצמם ולחברה שיש בני הנוער המשתלבים 

תחום שבו הם יכולים להצליח ולהתפתח; הזדמנות לתת משמעות וחיוניות לחייהם ולהוכיח שהם שווים 

 הרבה מעבר למשכורת שיקבלו בסוף החודש.

דורשים מיומנויות מיוחדות או יש להודות שברוב המקרים התפקידים של בני הנוער בסיסיים יחסית ואינם 

יכולות יוצאות דופן. עם זאת, באפשרותנו לחשוף את הנערים לעולם העסקי ולתת להם להתנסות בתחומים 

 שבעסק רגיל לא היו נותנים להם גישה אליהם. 

 

הן ביעדי השינוי שהנער והמנהל מגדירים במשותף  – בהתפתחות האישית של בני הנוער פרק זה עוסק

והן בתפקיד הרוחב של הנער במיזם. תפקיד זה מייחד אותו מחבריו, מאפשר לו התנסויות נוספות מעבר 

לפעולות הרגילות, מגוון את שגרת יומו ומגדיל את האחריות של הנער ואת מחויבותו לעסק. כלי זה מציע 

 יים במיזם ומציג את הדילמות העולות מהן. דרכים לניהול התפקידים האיש

יישום העקרונות והכלים המוצגים בפרק זה מורכבים ודורשים תשומות ניהול ותפיסת עולם איתנה בנוגע 

 לפוטנציאל של בני הנוער ולאמון בהם. 

 

 הכלים המופיעים בפרק זה:

 תוכנית בונוסיםתפקידים אישיים, יעדים אישיים, תוכנית חונכות בין בני הנוער, 
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  אישיים תפקידים ניית ב

 
 
 

 כללי
בכל מיזם יש תחומי אחריות ותפקידים שניתן להאציל על בני הנוער נוסף למטלות הרגילות שעליהן הם אחראים. 

נעשים תוך התאמה אישית לכל נער/ה בהתאם  הרחבת תחומי האחריות ומתן תפקידים נוספים לבני הנוער

 ליכולותיו/ה, צרכיו/ה ולהתקדמותו/ה במיזם.
 

 מטרות
 לתת לכל אחד מבני הנוער ביטוי לייחודיות האישית שלו/ה.  -

 למידה והתנסות רחבה יותר של הנער/ה בלקיחת אחריות אישית וקבוצתית ובתהליך קבלת החלטות.  -

 חיזוק הדימוי העצמי מתוך התקדמות בתפקידים ורכישת מיומנויות חדשות ומגוונות.  -
  

 ?זה את עושים איך

 
  

מיפוי  
 תפקידים

 

ושל תפקידי המנהל העסקי והרכז   -מקצועיות וחברתיות כאחד  -ניתוח מעמיק של כל משימות המיזם •
 .תוך הסתכלות יצירתית על מכלול המשימות, הטיפולי

אך עם זאת אין לפסול משימות הנראות  , התפקידים או תחומי האחריות צריכים להיות בעלי משמעות•
 .מתוך הרגל ושגרה" כלאחר יד"למנהלים בסיסיות ונעשות 

 .גם פעולות שאינן משפיעות ישירות על התנהלות המיזם עשויות להפוך לתפקיד אישי•

 

הגדרת  
 תפקיד

 :בניית הגדרת תפקיד ספציפית הכוללת•
 משימות מוגדרות ויעדים לביצוע•
 ניסוח מרכיבי התפקיד•
 התנהלות בצוות, מוטיבציה, אחריות, התנהגות, תקופת זמן במיזם –תנאים לקבלת התפקיד •
 כרטיס ביקור והטבות אחרות  , תואר, בונוס, תוספת לשכר שעתי, שעות נוספות –תגמול •

 מהי תקופת ההכשרה, מי מכשיר את בעל התפקיד, מה הם תכני ההכשרה –הכשרה לתפקיד •

מיפוי  
 הקבוצה

 מיפוי הקבוצה והתאמת עובדים לתפקידים מסוימים•

 תוך הסתכלות על ההשפעות הקבוצתיות של מתן התפקיד לבני נוער ספציפיים•

שיחות  
 הכנה

 שיחת הכנה קבוצתית לקראת התחלת התהליך•

 שיחות אישיות•

 הצגת התפקיד•

 כדי לקבל את התפקיד( חודש לכל היותר)הצגת היעדים שיש להשיג בתקופה מוגדרת •

התחלת  
 עבודה

 מעקב תקופתי אחר ביצוע היעדים שהוגדרו•

 ה/ה ותיק/לרכז הטיפולי או לנער, הכשרה ועבודה משותפת בצמוד למנהל העסקי•
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 תפקידים בדירוג    
 

תפקידים משמעותיים להתנהלות המיזם מלווה בחששות מפני ביצוע  החלטת המנהל העסקי להפקיד בידי בני הנוער

לקוי של התפקיד, שיפגע במקצועיות המיזם. בשל כך קורה לא אחת שרק בני הנוער הבולטים, האחראים והמסורים 

 זוכים לתפקיד אישי.

אנו ממליצים אפוא על תהליך מדורג של הענקת תפקידים אישיים ו/או על הכנת מגוון תפקידים ברמות קושי 

 שונות על מנת לשלב במערך התפקידים את כל בני הנוער, על מגוון יכולותיהם וכישוריהם.
 

 
 

 / תחומי אחריות אפשרייםדוגמאות לתפקידים     
 

 ספירות מלאי, סידור המחסן, הזמנות תקופתיות מספקים, הזמנות שוטפות מספקים,  – אחראי מחסן ומלאי

 משלוח ציוד לתיקונים.

 ארגון המשרד, הזמנת ציוד משרדי, טיפול באנשי שירות )טלפונים, מחשבים,  – אחראי משרד ומחשבים

 חשמל(, התקנת עדכונים במחשבים, רענון עמוד הפייסבוק והאתר.

 "סידור לוח משמרות, ארגון חגיגות ימי הולדת, חגים ופעולות חברתיות, נוכחות  – אאחראי חברתי וכ

 בראיונות עבודה של עובדים חדשים.

 מציאת ספקי הכשרות, תקצוב הכשרות, תיאומים לוגיסטיים, הכשרת עובדים חדשים. – הכשרות 

 רחים, דיווחים לגורמים שותפים אירוח והצגת המיזם בפני או – ניהול ועד עובדים ו"קשרי קהילה"/ יחסי חוץ

)למשל בוועדת היגוי ובישיבות צוות של השותפים(, ייצוג בני הנוער בפני ההנהלה והשותפים בנושאים 

 משותפים של העובדים )בישיבות צוות למשל(.

 במיזמים שבהם העבודה מתבצעת בצוותים )כמו בתחום הגינון( או במשמרות  – ראש צוות/ אחראי משמרת

 תי קפה(.)כמו בב

 בדיקת איכות חומרי הגלם לפני הייצור ובדיקת המוצרים לפני הפצתם ללקוחות )מוצרים יצאו  – בקרת איכות

 ללקוח רק בחתימתו האישית של האחראי(. 

 יציאה לפגישות מכירה ולירידים, עדכונים של חומרי שיווק )אתר, פייסבוק(, משלוחי מיילים  – שיווק ומכירות

 וחומרי שיווק.

  

 מיפוי תפקידים שאינם קריטיים להתנהלות המקצועית של המיזם

 זכרו שגם תפקידים שאתם תופסים כמובנים מאליהם יכולים להוות אתגר עבור בני הנוער

 

 אחריות על סידור לוח המודעות ועדכונו•

 טיפוח גינת הנוי או גינת התבלינים בחזית המיזם•

 איסוף הצעות לסדר יום מכלל בני הנוער לפני ישיבת הצוות•
 חלוקתם ועריכת רישום בנושא, רכישת הכרטיסים: טיפול בכרטיסי חופשי חודשי•

 ניהול חגיגות ימי ההולדת ורכישת המתנות  •

 ארגון ארוחות הצהריים הקבוצתיות•

 ועדכונו, הכנת לוח עם כתבות וחדשות מהתחום המקצועי של המיזם•

 

 תחביב/ מיפוי בני נוער לפי כישרון 

 .או הראו עניין/המטרה היא לבנות תפקידים בתחומים שבהם בני הנוער הוכיחו כישרון ו

 

 .ה לבנות דף אינטרנט מסוג זה העוסק במיזם/לרשתות חברתיות באינטרנט יכול" ה/מכור"ה ה/נער•

אשת התחזוקה  /תוכל לזכות בתפקיד איש/בנייה של דברים יוכל/ת חוש טכני ואהבה לפירוק/ה בעל/נער•
 (.התפקיד יועבר בסבב בין בני הנוער)של המיזם 

 .תהיה אחראי לתכנון הפעילות החברתית/ת של יציאות ובילויים יהיה/ת מושבע/היא חובב/ה שהוא/נער•
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 סקרי שביעות רצון, משלוח מידע ללקוחות, עדכונים שוטפים )ניוזלטר(. – קשרי לקוחות 

 מעקב אחרי הכנסות וחשבוניות ספקים, הפקת דוחות חודשיים של הכנסות והוצאות,  – הנהלת חשבונות
 ביצוע שיחות טלפון לגבייה.

 

 נקודות למחשבה
  :יש להחליט אם התפקידים יבוצעו בסבב או שכל נער/ה מקבל תפקיד ונשאר/ת איתו. ביצוע בסבב 

o  .מאפשר התנסות מגוונת למספר גדול יותר של בני נוער 

o .הכוח וההשפעה המיוחדים שכרוכים בתפקיד מסוים )כגון סידור משמרת( מתחלקים בין כולם  

o .זמן קצר בתפקיד מאפשר פחות העמקה והתמחות 

 .)'מהו התגמול המתאים ביותר ליצירת מוטיבציה ללא פגיעה בקבוצה? )תגמול כספי, תואר, בונוס וכו 

 ?האם ניתן לתת אחריות משותפת לשני עובדים על תחום אחריות/תפקיד 

 .חשוב לשים לב איך מתן תפקידים אישיים לחלק מבני הנוער משפיע על כלל הקבוצה 

  של התקדמות בין התפקידים כדי להתאים אותם לבני נוער בעלי יכולות כדאי לבדוק האם קיים ציר הדרגתי

 שונות במיזם.

  תהליך האצלת סמכויות ותפקידים אישיים לבני הנוער דורש הרבה השקעה וליווי צמוד של הצוות הבוגר, ומעקב

וסרבול, הרי  שוטף וצמוד אחר בני הנוער. הניסיון מלמד שאף על פי שבהתחלה התהליך מייצר עבודה "מיותרת"

שאם הוא מבוצע כראוי בני הנוער מתחילים לנהל את העסק באופן עצמאי ומאפשרים ייעול אמיתי של ההתנהלות 

זכרו כי זוהי למעשה המטרה העיקרית של המיזם והסיבה בהמשך, לצד ההתפתחות האישית של כל נער/ה. 

  שלשמה הוא הוקם.

 בתפקידים האישיים תתרום להתנהלות שלכם כמנהלים,  נוסף לכך, בסופו של דבר הצלחתם של בני נוער

 ותוכלו להקדיש חלק גדול יותר מזמנכם לניהול במקום לעסוק בבירוקרטיה ובנושאים טכניים.

 
 
 

 לצפייה בסרטון תפקידים אישיים
 
 

 
 

 
  

 

 __..._________________________________________________מחשבות, הערות, רעיונות

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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 גינון במיזם אישיים תפקידים -מהשטח  דוגמה  
 

 תפקידים אפשריים:מיפוי 
 ראש צוות .1
 מנהל תפעול )מחסן וציוד( .2

 

 
 

 
                                                                                            

שם 
 התפקיד

 הכשרה נדרשת תגמול תנאים לקבלת התפקיד תיאור, מה כולל התפקיד

ראש 
 צוות

 

. הנחיית העובדים: חלוקת משימות, 1
 בטיחות, חניכה

 . אחריות על הספקים ועל טיב העבודה2
 . קבלת הנחיות מהמנהל וקבלת משוב3

המשימה, תקשורת שוטפת עם בסיום 
 המנהל בזמן העבודה

 . ביצוע תיקונים בשטח4

 3. ותק של לפחות 1
 חודשים בעבודה

. עמידה בזמנים: הגעה 2
בזמן ליום העבודה 

ולפגישות צוות, עמידה 
 בלו"ז תוך כדי העבודה

. מוטיבציה, ראש גדול 3
 ויוזמה

יכולת  –. עבודת צוות 4
הנהגה ואסרטיביות בשילוב 

בודה משותפת עם עם ע
 השאר. לא לסנג'ר, להוביל

. בקיאות בתחומים 5
 מקצועיים:

 תפעול הכלים -
 תיקון תקלות בשטח -
 בטיחות -
 עשביה /זיהוי צמחים -

 –. שכר 1
 Xתוספת של 

 לשעה₪ 
. אחריות על 2

מכשיר הקשר 
 בזמן עבודה

. אפשרות 3
לביצוע גינות 

 פרטיות
 

. הכרת כלים 1
שימוש,  –לעומק 

 בטיחות, תיקונים
 . הכרת הצמחים2
. אימון בזיהוי 3

 משימות בשטח
. התמודדות עם 4

סוגיות סמכות על 
בני הנוער 

 האחרים בצוות
 

מנהל 
תפעול 
)מחסן 
 וציוד(

 

. אחריות כוללת על הציוד ועל המחסן 1
 כולל סדר וניקיון במחסן –
ני א. ביצוע בדיקות תקינות לציוד המכ2

 אחת לשבוע:
 בדיקהביצוע  -
סתימות דלק,  –ביצוע תיקון במקום  -

 סתימות אויר
 סימון הכלי לתיקון חיצוני -
 אחסון על המדף במקום המיועד -
 מילוי טבלת מעקב -
גירוז ושימון הכלים  –. אחזקה שוטפת 3

 אחת לשבוע
בשלב ראשון אחת  –. ספירות מלאי 4

 לשבועיים, בהמשך אחת לחודש 
 מילוי טבלת מעקב מלאי -
ליווי מנהל בביצוע  –תיקונים חיצוניים  .5

 תיקונים אצל ספק חיצוני
ביצוע מעקב אחרי כלים שנמצאים  -

 רישום בטבלה, טלפונים לספק –בתיקון 

 3. ותק של לפחות 1
 חודשים בעבודה

. עמידה בזמנים: הגעה 2
בזמן ליום העבודה 

ולפגישות צוות, עמידה 
 בלו"ז תוך כדי העבודה

ראש גדול .  מוטיבציה, 3
 ויוזמה

. אחריות ותשומת לב 4
 לפרטים

עוזר  –. עבודת צוות 5
 לאחרים, חונך חדשים, רגוע

 . תנאים מקצועיים:6
 תפעול הכלים -
 תיקון תקלות פשוטות -
 בטיחות -

 

 –שכר 
תוספת 

שעתיים 
בשבוע )בימי 

שלישי( 
לעבודה 
 במחסן 

 

. התלמדות 1
 בביצוע תיקונים

. היכרות עם 2
 טבלאות מעקב

 וספירת מלאי
 –. סדר וניקיון 3

 הגדרת ציפיות
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 :עבודה כלי  
 במיזם אישיים תפקידים ויישום למיפוי כלי

 הכשרה נדרשת תגמול תנאים לקבלת התפקיד מה כולל התפקיד - תיאור התפקיד
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 אישיים יעדים כנית ת

 
 

 
 

 כללי

חברתי היא כלי לעידוד ההתפתחות האישית של כל אחד ואחת מהם. -במיזם העסקי הצבת יעדים אישיים לבני הנוער

הצבת היעדים מקדמת את זיהוי הפוטנציאל האישי של הנער/ה ואת ההכרה בחזקות שלו/שלה, משפרת את יכולת 

 הניהול העצמי ואת המחויבות האישית ומציבה סטנדרטים גבוהים להצלחה.

 

 מטרות

  והרצון להצליח.העלאת תחושת המסוגלות  -

 פיתוח יכולת הצבת מטרות ופעולה למימושן, תוך מודעות לכישורים האישיים ושימוש בהם. -

 טיפוח מחויבות ואחריות לקידום עצמי, לקידום המיזם ולקידום החברה. -

 הצבת רף חדש למימוש היכולת האישית מעבר לפעולות הנדרשות מהשגרה. -

יזם, בינם לבין עצמם, ליכולת להתבלט בתוך הקבוצה ולתרום לה דוגמה אישית של בני הנוער המשולבים במ -

 ערך מוסף.

 שיפור וייעול מתמיד של המיזם. -

  
 איך עושים את זה?

 

 
 
 

 הגדרת יעד

 .מוגדרת וניתנת למדידה, היעד צריך להיות בר השגה ומנוסח בצורה חיובית•

 .טיפולי/החינוכי והחברתי, העסקי: היעדים יוגדרו בשלושת התחומים•

 בניית תכנית

 

 

 

 

 הגדרת משימות ופעולות שיביאו להשגת היעד•

 ?מה ייחשב הצלחה עבורי: קביעת מדדי הצלחה•

 קביעת לוח זמנים להתקדמות•

 (תמיכה וסיוע לאורך הדרך)הגדרת עוגנים•

 

 
 מעקב ומשוב

 

 .ה והרכזים/מתבצעים בפגישה אישית תקופתית בשיתוף הנער•

 ה/בדיקת ההתקדמות בהשגת היעדים שהוגדרו תוך הדגשת החוזקות של הנער•

 הצבת יעדים חדשים לתקופה הקרובה•
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 נקודות למחשבה

 מיעדים פשוטים ו"טכניים" )כגון הגעה בזמן, יציאה להפסקות  –יש להגדיר "מהקל אל הכבד"  יעדיםאת ה

 בזמנים שהוגדרו בלבד ועוד(, ליעדים מורכבים יותר )כגון עבודת צוות, קבלת סמכות, ביטוי מנהיגות ועוד(.

 תו/אותה ועד כמה יש עד כמה אנחנו מכוונים או  -בקביעת היעדים  רמת המעורבות של הנער/היש לשים לב ל

 לו/לה תשוקה להצליח.

  סולם זה יכול לסייע לנער/ה ולרכז הגדרת המצב המצוי לעומת המצב הרצויל 5-1ניתן להשתמש בסולם של .

 -לתאר את המצב הנוכחי, כל אחד מנקודת מבטו, ולהגדיר לאיזו רמה בסולם רוצים להגיע בחודש הקרוב )למשל 

עד סוף החודש. יש להגדיר מה צריך לקרות כדי  3לם, שואפים להגיע למצב בסו 2ממצב ההתנהגות הנוכחי, 

 (.3שהנער/ה יגיע/תגיע למצב 

 הם דמויות משמעותיות שיכולות לתמוך בנער/ה ולעזור לו/לה בתהליך השגת היעד )חבר, הורה, רכז  עוגנים

 ומכת בהשגת היעד.טיפולי, ועוד(. בחירת עוגנים על ידי הנער/ה כחלק מהתהליך חשובה ביותר ות

  יום שהציב/ה -כדי לתעד את מידת ההצלחה בעמידה במשימות היום יומן מעקברצוי שהנער/ה ינהל/תנהל

 לעצמו/ה.

  המרכיבות את הפעילות במיזם, מהפעולות הפשוטות  מיפוי המשימות והפעולותכהקדמה לתהליך מומלץ על

יעדים בדרגות אתגר שונות להתאמה לכל אחד מבני  ביותר עד לפעולות המורכבות ביותר, על מנת לייצר רשימת

 הנוער המשתתפים במיזם.

 כך אפשר לקשור בין גובה השכר לבין עמידה בזמן קבלת תלוש השכר מעקבמומלץ לנהל אחת לחודש את ה ;

 ביעדים והתנהגות באותו חודש.

 
 

  תכנית יעדים אישית  -דוגמה מהשטח    
 

 מדדים להצלחה לוח זמנים ליישום היעדצעדים  יעדים אישיים תחום 
 התחום העסקי

 
 

 תכנון של היום ודרכי ההגעה. להגיע בזמן לעבודה
תיאום משמרות עם אחראי כוח 

 אדם.
זיהוי קשיים ספציפיים והיעזרות 

 .בחברים או במנהל

להגיע בזמן לפחות  בשבוע הקרוב
למשמרת אחת 

 בשבוע

התחום 
 החינוכי

 
 

למצוא קבוצת לימוד 
במתמטיקה 

 שמתאימה לרמתי

 תיאום פגישה עם רכז היל"ה.
בירור עם חברים על הרמה 

 בקבוצה.
 התנסות בשיעור לדוגמה.

בשבועיים 
 הקרובים

תקשורת פעילה עם 
 רכז היל"ה.

השתתפות מלאה 
בשיעור אחד 

 לפחות.

התחום 
החברתי/ 

 טיפולי
 

הפחתת 
ההתפרצויות על 

האנשים בסביבה 
 הקרובה שלי

בכל פעם  -החברים שיחה עם 
 שאני מתפרץ/ת, תעירו לי.

הגדרת מסגרת אחת שבה 
 עושים שינוי )לדוגמה: בבית(

, 5עד  1בסולם של  בחודש הקרוב
 2שיפור ממצב 

 .3למצב 

         

 יעדים אישיים בסרטוניםלצפייה  
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 כלי עבודה   
 דוגמא –גלגל מיפוי יעדים אישיים . 1
 

בשיחה משותפת עם הנער/ה דרגו את רמת שביעות הרצון העכשווית שלו מתפקודו/ה בתחומים: עבודה, לימודים 

 חברתי. בכל תחום, הגדירו במשותף נושאים רלוונטיים שכדאי לעבוד עליהם. 

ה את הנקודות שהנער/ה סימן יש לחבר בקו כדי לראות בצורה ברורה תחומים ששביעות הרצון שלו/ה מהם נמוכ

 יחסית.

 ניתן לחלק את המעגל לפרוסות משנה נוספות, ולהוסיף תחומים נוספים שחשוב לכם להדגיש. 

 אישית. הכלי מראה במה אפשר להתמקד ומשמש בסיס לבניית יעדים לעבודה
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 גלגל מיפוי יעדים אישיים

 
 

 תאריך _______________  שם ___________________________________
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 כלי עבודה   
 דוגמא –. סרגל להגדרת יעדים אישיים 2
 
 

   20.10.12   תאריך  __________________ישראל ישראלי___שם 

 

 

 

 ______משמרות בחודש שעבר 10פעמים מתוך  9מאחר כמעט כל משמרת,  -איחורים . 1 הנושא

 

 )לסימון ע"י הנער/ה וע"י המנהל ו/או הרכז החברתי בשיחה משותפת כבסיס לשיחה( מצב כיום

5  4  3  2  1 

 יעד לתקופה

 בחודש הקרוב_____________________________ 3לצמצם את מספר האיחורים למקסימום 

 ____________________________________________ להודיע טלפונית במקרה ויש איחור

 

 

 

הפסקות עישון  3לא מצליח לעבוד ברצף ולהתאפק עד ההפסקה. צריך  –עישון והתמדה . 2 ושאהנ

 במשמרת במקום הפסקה אחת כמו כולם. ______________________________________

 

 )לסימון ע"י הנער/ה וע"י המנהל ו/או הרכז החברתי בשיחה משותפת כבסיס לדיון( מצב כיום

5  4  3  2  1 

 קופהיעד לת

 להוריד את מספר הפסקות העישון לאחת עד סוף החודש_____________________________
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 להגדרת יעדים אישיים סרגל
 

 תאריך ______________  שם ___________________________________

 

 ____________________________________________________________. 1 הנושא

___________________________________________________________________ 

 

  מצב כיום

5  4  3  2  1 

 יעד לתקופה

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

 ____________________________________________________________. 2 הנושא

___________________________________________________________________ 

 

  מצב כיום

5  4  3  2  1 

 יעד לתקופה

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

 ____________________________________________________________. 3 הנושא

___________________________________________________________________ 

 

  מצב כיום

5  4  3  2  1 

 יעד לתקופה

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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 נוער בני בין חונכות כנית ת

 
 
 

 כללי

חונכות היא מערכת יחסים בעלת גבולות מוסכמים )הגדרת נושא החונכות, מועדי המפגשים, משך המפגשים, תוכן 

 הנער החונך והחניך. –המפגשים ועוד(, שממנה שני הצדדים צפויים להרוויח 

 -עוצמה רבה, המתבסס על הכוחות הנמצאים בתוך המיזם חונכות בין בני הנוער במיזם יכולה להוות כלי טיפולי בעל 

בני הנוער. תכנית חונכות שבה נערים חונכים נערים עשויה להשפיע במגוון דרכים: צמצום פערים חברתיים, חיזוק 

 מיומנויות מקצועיות, גיבוש הקבוצה, העצמה אישית ועוד.
 

 מטרות
רים באמצעות הענקת ידע, מיומנויות ותמיכה מטרתה העיקרית של החונכות היא לסייע להתפתחות הנע -

 רגשית מוחשית על ידי אדם קרוב מקבוצת השווים.

חניכה של נער/ה חדש/ה על ידי נער/ה אחר/ת מהמיזם מחזקת את תחושת הגיבוש בין חברי המיזם ויוצרת  -

 תחושת שייכות וקרבה לנער החדש במסגרת החברתית.

רים במיזם, מאחר שהם לוקחים חלק משמעותי בהכשרת העצמת תחושת המעורבות והאחריות של הנע -

 העובדים במיזם וביצירת סביבת עבודה תומכת.

 צמצום פערים חברתיים ומקצועיים בין הנערים במיזם. -

 יצירת אפיק התקדמות וגמול עתידי עבור הנערים במיזם. -
  

 איך עושים את זה?
 

 
 

    
 

 חונכות המוגדרת לפי

 ,משימות

שבה מוקנות לחניך מיומנויות  
 מקצועיות הדרושות במיזם

 חונכות המוגדרת

 ,לאורך תקופה

שמטרותיה יכולות להיות רחבות  
מקצועי  , חברתי, ליווי אישי –יותר 

 .ועוד

 

 ישנם שני אפיקי חונכות
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 התהליך:בניית    
 

 
 

 נקודות למחשבה

  יש לנהל את תכנית החונכות ברגישות וברצינות, שכן לצד היתרונות הרבים של החונכות ככלי טיפולי יכולות

 להיות לה גם השפעות שליליות, כגון: 

o  יהירות וחוסר צניעות מצד החונכים הוותיקים, שיכולות להפוך את תהליכי הקליטה של נערים חדשים לקשים

 יותר.

o  הכשרה מקצועית לא מספקת )אם הנער/ה החונך/כת אינו מכשיר/ה כהלכה את הנער/ה החדש/ה( שעלולה

 לפגוע בתפקוד המיזם. 

o  יצירת שתי קבוצות במיזם במקום קבוצה אחת  –פערים חברתיים בין נערים ותיקים לנערים חדשים

 מגובשת.

 ם במיזם, להקפיד על תהליך החונכות על כל שלביו לכן, חשוב להגדיר את החונכות כאחד מהתפקידים הכלולי

 ולמסד אותו כחלק בלתי נפרד מהמיזם.

 .ניתן לחשוב על תגמול עבור עבודת החונך: כספי או חברתי 

 .ניתן לדווח על התקדמויות חיוביות בישיבות צוות 

 מקצועית, התנהגות  הגדרת נער/ה ותיק/ה: מה כוללת ההגדרה ומה רלוונטי לתפקיד החונכות במיזם: ותק, רמה

 חברתית, השתלבות בלימודים, התמדה, מעורבות ועוד.

 

 

 

שיחת  
 הכנה

. ה/ה חדש/ה לנער/ה ותיק/שיחת הכנה קבוצתית ואישית עם הנערים החונכים עוד לפני הצמדת נער•

ומוגדרים בה מטרות החונכות ומסגרת  , השיחה עוסקת בהגדרות התפקיד ובמחויבות שהתפקיד דורש

 .  הזמן של התהליך

מערכי  
 הכשרה

 

 בניית מערכי הכשרה לפי משימות התהליך ומטרותיו•

 

תיאום  
 ציפיות

תיאום ציפיות וצרכים  , הצגת התהליך: ת/ת הטיפולי/ה והרכז/ה החדש/הנער, ה/ה הוותיק/מפגש בין הנער•

 של הנערים והמיזם ובניית מערכת פעולות משותפת להשגת המטרות שהוגדרו

הכנה  
 למפגש

ה לקראת  /כת ומכין אותו/ה החונך/ת מלווה את הנער/ת הטיפולי/הרכז: הכנה לקראת משימות ומפגשים•
 .משימות ומפגשים

משוב  
 ומעקב

כת  /ה החונך/הוותיק)ת אחר התהליך שעוברים שני הנערים /ת עוקב/ת הטיפולי/לאורך כל התהליך הרכז•

 .ה את תפקיד החונכות/כת משוב על האופן שבו מילא/ומעביר לחונך, (ה/ה החדש/והנער

סיום 
 תהליך

וכן את השפעתו  , מפגש שמסכם את התהליך ואת ההשפעה האישית שהייתה לו על כל אחד מהצדדים •

 .על המיזם



ם|  47 ז י מ ב ש  ו נ א י  ב א ש  מ

 

 מהשטח דוגמא   
 'עתיד ורוד' רעננה  –מיזם שילוט חוצות 

 

ורוד' מעל שנה וחצי. הנער מאוד אחראי ומקצועי ומסוגל לחנוך נערים חדשים  יש לנו במיזם נער שעובד ב'עתיד

 שמגיעים למיזם ולעשות הפרדה בין המשרד לבין החברות עם הנערים מחוץ למשרד.

חשוב לזכור שהנער שחונך לומד עם שאר הנערים במיזם ושהם קבוצת השייכות שלו "

בצורה שלא תעורר התנגדות בקרב  בעבודה ובלימודים, ולכן חשוב לנהל את החונכות

 "שאר הנערים

 

 החניכה כוללת:

  חפיפה בשבוע הראשון של הנערים החדשים בנושא תקנון, הסכם עבודה ומידע כללי על 'עתיד ורוד' )נוסף

 למידע שהם מקבלים מויטוריו וממני(. 

 ם מקיימים את שיחות חפיפה על המוצר, סימולציות של שיחות טלמרקטינג וליווי הנערים החדשים כאשר ה

 הטלפון הראשונות ללקוחות. 

  .יציאה לפגישות עם הנערים החדשים 

  .ליווי הנערים החדשים בכל מה שצריך לעשות במשרד לאחר פגישה 

 

מרית הרכזת הטיפולית( ושל המנהל העסקי )ויטוריו(. הנער החונך מקבל ונכות מתבצעת בליווי צמוד שלי )שהח

 דקות לפני כל מפגש שלו עם הנער הנחנך. 20-תנועה" שמורכבת משיחה של כמאיתנו הדרכה "תוך כדי 

השיחה כוללת ידע מקצועי, מיקוד במשימה הרלוונטית וחשיבה על דרכים להעברת הידע במפגש החניכה בצורה 

 רותמת ומעצימה.

ספת לידע שאנחנו מובן שהידע המקצועי של הנערים החדשים לא תלוי רק בחונכות של הנער הוותיק אלא זוהי תו

 מעבירים להם.

 

  

 

 __..._________________________________________________מחשבות, הערות, רעיונות

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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 כנית בונוסים לבני הנוער ת

 
 
 

 כללי
מהניסיון לאכוף את כללי ההתנהגות והחוקים של המיזם ניתן לשלב תכנית בונוסים אישית וקבוצתית, שתעודד כחלק 

 את בני הנוער לאמץ התנהגויות חיוביות במסגרת התהליך במיזם.

תכנית הבונוסים היא כלי לעידוד התנהגויות חיוביות ולקיחת אחריות באמצעות מסרים חיוביים המחוזקים על ידי 

סים" מוחשיים. מחקרים רבים מוכיחים שחיזוקים חיוביים לעתים קרובות יעילים יותר מאשר סנקציות, אם "פר

החיזוקים משמעותיים עבור בני הנוער. כדי ליצור את מסגרת הציפיות לגבי ההתנהגות במיזם חשוב שהתכנית תהיה 

 ברורה מאוד ושהבונוסים יהיו אטרקטיביים עבור בני הנוער. 
 

 מטרות
 חיזוק התנהגויות חיוביות והחלשת התנהגויות לא רצויות. -

 יצירת מערכת חיובית של נורמות התנהגות אישית והתנהגות קבוצתית. -

העצמת תחושת השותפות והמעורבות של בני הנוער באמצעות יצירת קשר ישיר בין התנהגות חיובית לתוצאה  -

 חיובית.

 יצירת תחרותיות חיובית בין בני הנוער. -

 

 ושים את זה?איך ע
 

 

 

מיפוי  
 ראשוני

קביעת סדר עדיפויות  , שאנשי הצוות מעוניינים לחזקההתנהגויות החיוביות מיפוי ראשוני של •
   .והחלטה במה מתמקדים

 ביקור סדיר במסגרת  , דוגמאות להתנהגויות חיוביות הן למשל התנהלות אחראית במשמרת•
 התמדה ועוד, לימודים

 

רשימת  
 ציפיות

 בניית רשימת ציפיות מסודרת ומפורטת הכוללת מה בדיוק מצופה מבני הנוער•

 

הגדרת  
 הפרס

 .או הבונוס למצליחים/יש להגדיר את הפרס ו•

על כל משמרת מוצלחת מקבלים נקודות וצבירת  , למשל. מדורג" תפריט פרסים"ניתן לבנות •
 הנקודות מזכה בפרסים בערך גבוה יותר

 

בניית כלי  
 מעקב

 .  המעקב מתבצע במסגרת שיחות אישיות עם בני הנוער•

חשוב לבצע את המעקב גם בשקיפות כלפי  , כדי לייצר אווירת תחרות ואתגר קבוצתי, נוסף לכך•
 .'בדף הפייסבוק של המיזם וכו, הקבוצה על גבי לוח המודעות

 אם היעד הוא קבוצתי יש לבצע את המעקב גם בישיבת הצוות•

 

קבלת  
 הפרס

 .הבונוס במסגרת השיחה האישית החודשית/ת את הפרס/ה מקבל/הנער•

ולתאר את התהליך והסיבות  , חשוב לציין את מקבלי הפרסים במסגרת הקבוצתית של ישיבת הצוות•
 לקבלת הפרס
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 נקודות למחשבה

  מבנה תכנית הבונוסים חייב להיות ברור ומובן כדי שבני הנוער יראו קשר ישיר ונהיר בין התנהגותם לתוצאה

 החיובית.

 .הפרס/ בונוס צריך להיות משהו שבני הנוער מעריכים ויהיו מוכנים להתאמץ עבורו 

 הצוות מעוניין לחזק את המסר שלא רק כסף חשוב בחיים  שימוש בבונוסים כספיים אינו מתאים בכל המקרים. אם

 כדאי למצוא פרסים אחרים, כגון שוברי מתנה לבגדים, למסעדות ולסרטים, כניסה לאתרי בילוי וכרטיסים הופעות.

  מומלץ שהמעקב אחר איסוף נקודות הבונוס יתבצע בצורה פומבית ושקופה כך שכל הקבוצה תעודכן במספר

 מבני הנוער אסף.הנקודות שכל אחד 

 .חשוב שמתן הנקודות יתבצע במהלך שיחה בנושא וילווה בהסבר לגבי הסיבה שבעטייה ניתן הניקוד 

o .אפשר להכין לוח צבעוני עם שמות בני הנוער ולעקוב אחר התקדמותם באמצעות נעצים צבעוניים 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 __..._________________________________________________מחשבות, הערות, רעיונות

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________ 
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  מהשטח דוגמה  

 תכנית בונוסים לדוגמה ב"קפה המעגל" בפנימיית עלומים בכפר סבא. 1
    

קפה המעגל הוא בית קפה קטן המשרת את ילדי פנימיית עלומים בכפר סבא. הקפה מופעל על ידי תלמידי 

 בני נוער בכל שנת לימודים. 8-6-השכבה הבוגרת ועובדים בו כ

ידי חברי הקבוצה, והכולל סנקציות מוסכמות למקרים של איחורים, אי הגעה ובעיות התנהגות לצד התקנון שגובש על 
 אחרות, הוחלט ליישם בקפה תכנית בונוסים אישית.

בסוף כל משמרת הנער ממלא את הטופס בשיתוף המנהל. הם מנהלים שיחה לגבי העבודה באותו יום ואם כל 
ר מקבל נקודת בונוס המיוצגת על ידי נעץ צבעוני בלוח המעקב הסעיפים הנדרשים מולאו לאורך המשמרת הנע

 שבקפה. 
 לשכר משמרת(. 10%-למשכורת )תוספת של יותר מ₪  5כל נקודה שווה תוספת של 

 

 
 

 
   

 

הערותסה"כ בונוססעיף

הגעה בזמן – אין איחור

היגיינה- עבודה לכל אורך המשמרת עם כפפות 

ושיער אסוף

ניקיון המקום – מתבצע לפי ההערות של אשר

התנהלות מול לקוחות – מכובדת, תשומת לב 

ללקוחות

אוכל במשמרת – או בהתחלה או בסוף, לא 

אוכלים באמצע משמרת.

יציאה להפסקות – באישור בלבד

התנהלות מול אשר – התנהלות מכובדת, 

ביצוע ההוראות של אשר

התנהלות מול לקוחות – מכובדת, תשומת לב

התנהלות מול חברים – אין פגישות חברים 

בזמן העבודה, אין לתת לחברים בחינם

סיום המשמרת בזמן – יציאה בשעה המתוכננת 

ולא לפני כן.

בונוס יומי

סה"כ בונוס חודשי

תאריכים

 לוח מעקב נקודות הבונוס בקפה המעגל



ם|  52 ז י מ ב ש  ו נ א י  ב א ש  מ

 

  מהשטח דוגמה   

 מיזם הגינון 'ברוש' בחולוןתכנית בונוסים לדוגמה ב. 2

 
ברוש בחולון הוא פרי שיתוף פעולה בין עיריית חולון, מרכז חינוך אורט מיטראני ורשת קהילה ופנאי, מיזם 

המנהלת את המיזם. העבודה במיזם היא כלי למניעת נשירה מבית הספר. במסגרת המיזם בני הנוער עובדים 

 ם בבית הספר.יומיים מלאים בשבוע באחזקת גינות עירוניות, ובשלושת הימים הנוספים הם לומדי

 

צוות בית הספר החליט שהמטרה החשובה ביותר של מיזם ברוש היא לשפר את הביקור הסדיר  –תכנית הבונוסים 

של הנערים כך שיגיעו לבית הספר בכל הימים שבהם אינם עובדים וייכנסו לכל השיעורים. לפיכך מטרת תכנית 

יקור הסדיר של הנערים הנמצאים במיזם, ולקשר בצורה הבונוסים היא להשתמש בחיזוקים חיוביים כדי לשפר את הב

 ישירה יותר בין ההתנהלות שלהם בשתי המסגרות.

 לתכנית שני אפיקים: אישי וקבוצתי.

 

 תכנית אישית

לכל נער בצוות ברוש יש דף מעקב יומי שבו הוא נדרש להחתים את מוריו מדי שיעור. בסוף היום הנער מפקיד את 

סר ברוש אצל מזכירת בית הספר. כל יום שבו הנער מצליח להישאר בשיעורים ולהחתים טופס המעקב האישי בקל

 את המורים מקנה לו נקודות, אחת לחודש מסכמים את הנקודות והנער מקבל פרס בהתאם למספר נקודות שצבר.

 
 שיטת הניקוד והפרסים

 

ימים בביה"ס / 
 נקודות

 הערות פרס

אפשריים  12ימים מתוך  6החצי, נקודת  ארוחה בפיצה / באולינג 6
 בחודש

  ארוחה בביגר בורגר 8

  2000כניסה חינם לימית  10

 לקניית בגדים₪  100תווים ע"ס  12
 כרטיס זוגי לסינמה סיטי או

 ניקוד מקסימאלי, הגעה מושלמת לבי"ס

 
 באישור רופא.* ההתנהלות במיזם וההגעה אליו ממשיכות כרגיל; אין אפשרות להחסיר משמרת אלא 

 
 תכנית קבוצתית

מטרת התכנית הקבוצתית היא לתת חיזוק חיובי לנערים על שיפור בביקור סדיר גם באמצעות הפעלת "לחץ חברתי". 

נערים(, כלומר כל אחד  7-נקודות אפשריות ל 84נקודות/ימי לימודים בחודש )מתוך  77-היעד הקבוצתי הוא להגיע ל

 . הפרס הקבוצתי הוא ערב צוות הכולל ארוחה + פעילות כיפית.יכול להחסיר יום לימודים אחד

 
 נקודות )כל אחד יכול להחסיר עד שני ימי לימודים(. 60* בחודש הראשון היעד הקבוצתי היה קטן יותר, כהתנסות: 

 
 

 מעקב וחלוקת פרסים

 .המעקב אחרי ביצוע החתימות יתבצע אחת לשבוע על ידי הרכזת החברתית 

  הרכזת תיידע את הנערים באופן אישי מה מצבם ומה נדרש מהם בהמשך החודש כדי לקבל אחת לשבועיים

 פרסים.

  אחת לשבועיים הרכזת תעדכן את הקבוצה במצב הנקודות הקבוצתי כדי לעודד אותם להתאמץ ולהגיע ליעד

 החודשי.

 .מתן הפרסים יתבצע בישיבת צוות תוך עדכון של כלל הנערים 
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 צוות לגיבוש כלים

 

 

 
 

במיזמים חברתיים במודל 'עשינו עסק' מהות המיזם היא בני הנוער: זהו מיזם ייעודי לבני נוער 

 שהפעילות שלו מושתתת על בני נוער, המהווים רוב מכריע מכוח העבודה של המיזם.

היתרון שאנו מעניקים לבני הנוער השותפים בפעילות המיזם הוא התנסות תעסוקתית אמיתית בסביבה 

חיובית ותומכת המורכבת ברובה מקבוצת השווים שלהם. הקבוצה מקבלת מקום מרכזי וחשוב בחיי בני 

הנוער ומשמשת עבורם כר להתנסות ולבחינה של התפקוד החברתי והתעסוקתי בתנאי "חממה", ואילו אנו 

 עבודה קבוצתית. -מקבלים כאן כלי יעיל ומשמעותי נוסף להעצמת בני הנוער 

הגאה במקום העבודה שלו ויודע לעבוד באופן עצמאי היא מטרה שעלינו לשאוף  בודה מגובשיצירת צוות ע

אליה. השגתה תחזק את תחושת השייכות של הנערים למיזם, את תחושת הערך שלהם כפרטים וכקבוצה 

 ואת תחושת המסוגלות אל מול האתגרים שאיתם יתמודדו בעולם התעסוקה ובחייהם בכלל.

ים לעבודה קבוצתית שמחזקים את משמעות המיזם בחיי הנערים וגורמים להם להרגיש בפרק זה יוצגו כל

 שהמיזם הוא לא עוד מסגרת שאליה הם הגיעו; המיזם הוא סוג של בית, מסגרת תומכת ומקדמת.

 

 הכלים המופיעים בפרק זה:

 גאוות יחידה, תוכנית גיבוש ופעילות חברתית, מפגש בין שני מיזמים
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 אוות יחידה במיזם ג
 

 
 

   כללי

תחושה של גאוות יחידה אצל בני הנוער במיזם משפיעה עליהם מבחינות רבות, ובכוחה לקדם את הנערים באופן 

 אישי ואת המיזם כולו.

'עשינו עסק' ניתן לבני הנוער היתרון של  מושג גאוות היחידה מתקשר באופן ישיר למושג "קבוצת השווים": במיזמי

עבודה בסביבה המורכבת ברובה מקבוצת השווים שלהם; בסביבה זו הם הרוב המכריע ובלעדיהם העסק יתקשה 

לתפקד היטב ובהצלחה. על בסיס ההבנה של הנער שהוא הכרחי לפעילות ולהצלחת העסק אפשר לבנות את גאוות 

 היחידה של צוות העובדים.

גאים במקום שבו הם עובדים מרגישים משמעותיים במיזם, בטוחים יותר ביכולותיהם ומרגישים מעורבים נערים ש

יותר. מתחזקות אצלם תחושות השייכות, האחריות והיוזמה. גאוות היחידה תורמת לתחושת השותפות של הנערים 

נוער מתרחב והוא הופך להיות במיזם ומחזקת את רצונם לעבוד ולהיות חלק מהקבוצה. תפקיד המיזם בחיי בני ה

 מעין "בית" ו"משפחה", והנער מרגיש שהוא שייך למסגרת חיובית, מיוחדת וגדולה.

 

 מטרות
 חיזוק תחושת השייכות של הנערים למסגרת גדולה יותר ונבדלת באופן חיובי. -
 .עידוד יוזמה אצל הנערים: גאווה במקום שהם שייכים אליו מעודדת אותם ליזום באופן עצמאי -
 חיזוק הביטחון העצמי: הנער הצליח להתקבל לעבודה במיזם בזכות כישוריו ומתפרנס בכוחות עצמו. -
התמודדות עם עבודות מבוקשות פחות )שטיפת כלים, ניקיון, אריזה ועוד(: גאוות היחידה מלמדת את  -

 הנערים שגם משימות מבוקשות פחות הן חלק מהעבודה, וכי תמיד קיים אופק לקידום.

 

 ?עושים את זהאיך 
 

 גאווה מתקשרת להיבטים חיצוניים ופנימיים. 

 

 

 פיתוח גאוות יחידה משמעו פיתוח תחושת שייכות למסגרת והגדלת המעורבות בה, וזהו  – היבטים פנימיים

 חלק חשוב מההתפתחות האישית של הנער/ה.

 היבטים אלה יכולים להיות כלי חשוב לפיתוח גאוות היחידה במיזם: מדים, כרטיס ביקור,  – היבטים חיצוניים

 כלי עבודה, כרטיס עובד, תלוש משכורת, חשבון בנק ועוד. 

 

היבטים 
 חיצוניים

היבטים 
 פנימיים

גאוות 
 יחידה
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 אמצעים אפשריים לפיתוח גאוות יחידה   

 של ייחודיות : פעילות שמשלבת יציאה מהשגרה והרחבת אופקים יוצרת תחושות פעילות ייחודית אחת לרבעון

 ונבדלות ומגבשת את הקבוצה.

 הכשרה מקצועית וייחודית שתתרום לרמת המקצועיות של בני הנוער, תיצור גאווה קורסים מקצועיים ייחודים :

בעצמם ובמיזם, שדורש רמה גבוהה של התפתחות ומקצועיות, ותיצור אצל הנערים תחושה של ביטחון בתחום 

 ה(.המקצועי )מרגיש "תותח" בהכנת קפ

 קופה שאליה מופרש כסף כל חודש. הנערים אחראים לפעילויות הממומנות מכספי הקופה או קופה משותפת :

 שותפים להן.

 כשייכים למיזם באירועים שונים )במתנ"ס, בעירייה, בפעילות קהילתית, בעיתון מקומי,  חשיפה של בני הנוער

 בעיתון ארצי ועוד(.

 פה )שבוע, חודש, רבעון(, תוך מתן במה פומבית לכך.של אחד מהנערים אחת לתקו ציון לשבח 

 כך ירגישו הנערים חלק ממסגרת גדולה יותר ומשמעותית יותר.מפגשים בין מיזמים : 

 

 

 גאוות יחידה במיזםבסרטון לצפייה       

 
  

 

 __..._________________________________________________מחשבות, הערות, רעיונות

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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 אות מהשטחדוגמ  
 

 גאווה שיוצרמיתוג מקצועי 
 
 
 

 מסגריה ונגריה בערערהחם: -אל
 

 
 
 
 
 

 נוף ישראלי: מיזם גינון באשדוד
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 חברתיות ופעילויות גיבוש כנית ת
 

 
 

 כללי
בניית תכנית פעילויות חברתיות לבני הנוער במיזם והפעלתה לצד הפעילות העסקית והמקצועית בו עוזרות לנו לחזק 

ולקבוצת שווים נורמטיבית וחיובית. יש לקיים פעילות חברתית אחת את תחושת השייכות של הנערים למיזם עצמו 

לרבעון לפחות; עליה להיות פעילות מגוונת שאינה קשורה לתחומים המקצועיים של המיזם ומשתתפים בה כל 

 העובדים במיזם.

 

 מטרות
 חיזוק תחושת השייכות לקבוצה בעלת דימוי חיובי ונורמטיבי בחברה. -

 אישיים מחוץ לפעילות המיזם.-קשרים ביןגיבוש הקבוצה וחיזוק  -

 הרחבת ההשפעה החיובית של העבודה במיזם גם מחוץ למסגרת המיזם. -

 העצמת תחושת הגאווה של בני הנוער. -

 חיזוק תחושת המחויבות והאחריות של בני הנוער למיזם. -

 עידוד בני הנוער למעורבות חברתית. -

 

 ?איך עושים את זה
 

 
  
 

קביעת מועדי  
הפעילויות  
מראש כבר 

 .בתחילת השנה

שבו  צוות משותף הקמת 
חברים הרכז הטיפולי  

שאחראי על  , ובני נוער
אפשר  )ארגון הפעילות 

לגייס צוות ייעודי לכל  
או לגייס צוות  , פעילות

קבוע שיטפל בנושא  
 .(לאורך השנה כולה

בחירת נושא  
,  ספורט) הפעילות

,  התנדבות, טבע
,  אמנות, קולנוע

רצוי  (. בישול, מוסיקה
לדון בבחירת הנושא  

 .בישיבת הצוות

בקרב  שיווק הפעילות 
בני הנוער במיזם  
  והדגשת חשיבותה

הפקת  , פרסום)
חולצות ייעודיות  

ופרים  'צ, לפעילות
פרסום תמונות  , לדרך

תזכורות  , מהאירוע
 (.בפייסבוק ועוד
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 תכנית חברתיתרעיונות לבניית    
 

התכנית יכולה להיות מורכבת מרצף של אירועים הקשורים זה לזה )כמו למשל לטייל בשביל חוצה ישראל  •

 בהמשכים, סדנאות בהמשכים בנושאים שונים ועוד(, או מפעילויות שונות וייחודיות בכל רבעון.

פעילות בתחום היישוב או התקציב הוא חלק חשוב בעיצוב אופי הפעילות. כאשר אין תקציב אפשר לקיים  •

 .אך בשום אופן לא לוותר על הפעילותלהשתמש בכוח אדם מקומי, 

 

 
 

 נקודות למחשבה

 .ניתן להגדיר את ארגון הפעילויות החברתיות כאחד מהתפקידים במיזם 

  כיצד ניתן למנף בעזרת הפעילות החברתית והיציאה מהשגרה את תחושת הגאווה של הנערים בהיותם חלק

 מהמיזם?

 .פרסום ביישוב: ניתן לפרסם חוויות מהפעילות לשותפים במיזם ולחברי היישוב 

  בניית מאגר רעיונות לפעילויות כבר בתחילת השנה יחד עם הנערים, שבו מאגר של פעילויות שמצריכות תקציב 

 .ופעילויות שאינן מצריכות תקציב 

 

 

 רעיונות לפעילות

 עם תקציב

אפשר להוסיף  : טיולים בארץ
פעילויות בדרך , פיקניק, הדרכה

 .ועוד

, יציאה להופעה של אמן אהוב
 .אפ-סטאנד, הצגה, סרט

 ביקור  
ביקור ביישוב תרבותי מיוחד  

 (.כפר דרוזי, כפר בדואי)

 סדנאות 
,  בישול: סדנאות מסוגים שונים

 אגלינג ועוד'ג, נגינה

 רעיונות לפעילות

 ללא תקציב

ארוחת ערב חגיגית שלכבודה כל  
אחד מהמשתתפים מכין מאכל  

 .שהוא אוהב במיוחד

ביקור ואירוח אצל אחד הנערים 
 .או אצל אחד הרכזים

,  יום של משחקי גיבוש: יום צוות
 .משימות ופעילויות שונות ביישוב

 .פיקניק בפארק או בים

מוסיקה שבני הנוער : מסיבה
טקס חלוקת פרסים  , הכינו

 .הומוריסטי

מגורמים  ' משאבים'גיוס של 
 :כגון, עסקיים שונים ללא עלות

כרטיסים לסרט במתנה מבית קולנוע  •
 מקומי

פנייה לחברה עסקית שבקשר עם •
למימון של ערב או , היחידה הטיפולית

 פעילות חברתית חד פעמית
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 עמיתים למידת - מיזמים שני בין פגש מ

 

 
 

 כללי
צדדי(, למידת עמיתים או סתם מפגש -)דו בעולם העסקים קוראים למפגש כזה בנצ'מרק, אפשר לקרוא לו דו"צ

 היכרות בין המיזמים: מדובר במפגש בין צוות בני הנוער והמנהלים של שני מיזמים במטרה ללמוד מארגון דומה. 

 
  מטרות

 יצירת גאוות יחידה. –העצמת הקבוצה והפרטים בה  -

 מתן הזדמנות לחשיבה ביקורתית מחודשת על התנהלות המיזם שלנו. -

 ם בני נוער אחרים המנהלים מיזם אחר והמתמודדים עם אתגרים והזדמנויות אחרות ודומות.היכרות ע -

למידת עמיתים )מנהלים ובני נוער( של סוגיות בתחומים של כוח אדם, שיווק, תגמול, ייצור, מכירות, לקוחות  -

 ועוד.

 

 איך עושים את זה?
 

 
 
 
 
 

שלב ההכנה  
 המקומית

לקראת המפגש יש להכין  
את בני הנוער ולדון  

במטרת המפגש ובסוגיות  
שונות הקשורות  
 .הקשורות למפגש

 מפגש משותף

המפגש יתקיים אצל  
אחד מהמיזמים  
 .במקום העבודה

את המפגש מנחים  
 .  שני מנהלים יחד

 

עיבוד המפגש  
 ברמה המקומית

בישיבת הצוות בשבוע  
שלאחר המפגש יש  
לעשות עיבוד של 

 .המפגש בקבוצות

 מפגש גומלין

אם הנערים  
מעוניינים בכך ניתן  
לקיים מפגש נוסף  
ולהרחיב בו את  
יחידות ההיכרות  

 .  והחוויה
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 הצעה למפגש בין מיזמים
 

 שלב ההכנה המקומית. 1

 לקראת המפגש יש להכין את בני הנוער ולדון במטרת המפגש ובסוגיות אלו:

  ומה לא?איך נרצה להציג את עצמנו? מה נרצה להציג 

בהצגה יש לכלול את המוצר, מקום העבודה הפיזי, שעות העבודה, הנערים, תפקידים במיזם, איך מוכרים, מי 

במיזם )כולל מתנדבים(, מהם החלומות שלנו כעסק,  הם הלקוחות, איך נראה יום עבודה, מי הם "המבוגרים"

 כפרטים.

 .באיזו טכניקה תתבצע ההצגה: מצגת, הופעה, שיחה, רולאפים, הצגת המוצרים 

  איזה שאלות נרצה לשאול את הקבוצה השנייה? )יש לקחת בחשבון שכל שאלה שנשאל יכולה להיות מופנית

 אחר כך גם אלינו...(

  ות.הכנת מתנות אישי –אופציה 
 

 מפגש משותף. 2

 המפגש יתקיים אצל אחד מהמיזמים במקום העבודה.

את המפגש מנחים שני מנהלים יחד. המנחים אינם מביעים דעה לאורך כל המפגש ועסוקים בהנחיה  – הנחיה

  ובמשוב חיובי לנערים המשתתפים.

  היכרות -משחק פתיחה 

ראשונית כדי לשבור את הקרח. כל משחק המשלב הומור מומלץ לפתוח במשחק פתיחה בסיסי וקצר של היכרות 

 דקות לכל היותר. 15עצמי יכול להתאים. יש להקצות למשחק 

  הצגת המיזמים 

במקום, לתאר בתמציתיות  סיורהמיזם המארח יפתח ויציג את עצמו על פי הדרך שבה בחר. כדאי ואף רצוי לשלב 

 30-20-את פס הייצור או את שיטת העבודה ולהציג מוצרים בשלבי גימור שונים. הצגת שני המיזמים + סיור תארך כ

 דקות.

 למידת עמיתים 

למידת העמיתים תתקיים בנושא שהוגדר והנערים דנו בו כבר במפגש ההכנה המקומי. חשוב שנושאי הדיון יהיו 

 הנוער כך שייווצר דיון פורה בין הקבוצות. מעניינים עבור בני

 יחידה חווייתית 

או לערוך  ODTניתן להכין יחד ארוחה )מתאים למיזמי המזון(, לבצע טקס החלפת מתנות אישיות,לצאת למשימת 

 משחק היתולי מעורר.

 סיעור מוחות בנושא שת"פ וסגירת המפגש 

זמים? אם כן, איזה סוג של שיתוף פעולה? לדוגמא: במכירות, : האם אנו מעוניינים בשיתוף פעולה נוסף בין המידיון

 בשיווק, בפעילות החברתית, ביחסי ציבור או כל רעיון אחר.

  סגירת המפגש 

סבב תחושות של המשתתפים: מה קיבלתי מהמפגש? האם הייתי רוצה להיפגש שוב? האם הייתי רוצה להיפגש עם 

 מיזם אחר?
 

 עיבוד המפגש ברמה המקומית. 3

 בישיבת הצוות בשבוע שלאחר המפגש יש לעשות עיבוד בקבוצות.

 איך הרגשנו במפגש? 

 מה לדעתכם הם למדו מאיתנו? במה העשרנו אותם?

 מה למדנו מהם? במה הם העשירו אותנו?
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 האם יש דברים שכדאי לנו לשנות במיזם בעקבות המפגש?

 מי לוקח אחריות ברמה האישית על ההחלטות שהתקבלו? )בנושא שינויים במיזם, שת"פ, שיווק, הכשרות וכו'(.

 

 מפגש גומלין. 4

אם הנערים מעוניינים בכך ניתן לקיים מפגש נוסף ולהרחיב בו את יחידות ההיכרות והחוויה. חשוב כמובן להשתמש 

 לו תוך כדי המפגש הראשון.בהיגדים שלא הצלחנו לבדוק ובסוגיות חדשות שע

 ניתן ואף רצוי להחליף מתודה.

 

 נקודות למחשבה

 רעיונות לנושאים מעוררי עניין ודיון בקרב בני הנוער:  

 ?מה קורה כשמישהו מאחר? וכשהוא מאחר כרוני 

 ?מה קורה כשמישהו נעדר מהעבודה 

 ?איך מתמודדים עם עובד איטי/ לא יעיל 

  ?איך עוברים בין תפקידים במיזם?מה הם מסלולי הקידום במיזם 

 ?מה נחשב אצלנו עובד עם "ראש גדול" במיזם ואיך אנחנו מתייחסים אליו 

  ?מה נחשב אצלנו עובד עם "ראש קטן" במיזם ואיך אנחנו מתייחסים אליו 

 ?האם יש היענות לעזור במיזם מעבר לשעות העבודה וללא תגמול 

 ?איך מתקבלים לעבודה במיזם 

  עובד חדש? מי מכשיר? מה תפקידנו בקליטת נער חדש?איך מכשירים 

 ?מה האחריות שלנו בשיווק ומכירות? מה הקשר שלנו ללקוחות 

 ?מה האתגר המרכזי של המיזם כרגע? מהו האיום המרכזי? מה ההזדמנות שעומדת לפנינו כרגע 

 ?מה הכי חסר לנו במיזם 

 .תארו את ישיבות הצוות שלכם 

  של המיזם?מהי מעורבותכם במצב העסקי 

 

  בשלב ההכנה המקומית לקראת המפגש חשוב מאוד להעביר מסר של הקשבה, נימוס, פתיחות וצניעות לקראת

 המפגש. התנהגות יהירה וגסה עלולה להכשיל מפגש מסוג זה. 

  יש להדגיש כי איננו נפגשים עם המתחרים שלנו אלא עם העמיתים שלנו באזור אחר בארץ או מתחום עיסוק

 ה של המפגש היא ללמוד ולא לבדוק מי טוב יותר.אחר. המטר

 

 
 

 __..._________________________________________________מחשבות, הערות, רעיונות

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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 דוגמה מהשטח   
 חוצות" בביקור אצל מיזם "עתיד ורוד" מיזם "ים שילוט

 
 מטרות המפגש

 בני הנוער יוכלו לראות איך מיזם אחר עובד, את ההבדלים בין המיזמים ואת הדברים המשותפים. -

 בני הנוער יוכלו ללמוד ולקבל רעיונות חדשים למיזם ולחלוק מהידע ומהניסיון שלהם. -

 ל מיזמים עסקיים ויצירת "גאוות יחידה".מתן הרגשה לבני הנוער כי הם חלק מקבוצה ארצית ש -

 הכנה למפגש

חשיבה לפני כן מה כדאי לעשות, מה יגרום  -יצירת הקשר ותכנון המפגש נעשו על ידי הרכזות החברתיות של המיזם 

 לאווירה פתוחה יותר ולהעשרה אישית וקבוצתית מהמפגש.

 בישיבת הצוות שלפני המפגש הכנו את בני הנוער למפגש:

 רוצים לשאול? מה הם רוצים לספר? האם יש דברים שלא ירצו לספר?מה הם 

 דיברנו הרבה על הביקור כלמידה חווייתית וכמקור לרעיונות יצירתיים, ולא כדרך ליצור השוואה ותחרות.

 המפגש עצמו

"עתיד ורוד"(  -"עתיד ורוד"( שמרית )רכזת חברתית/ טיפולית -הגענו בבוקר למיזם "עתיד ורוד". ויטוריו )מנהל עסקי

 ובני הנוער קיבלו את פנינו בחמימות,

 שתינו קפה והתיישבנו סביב שולחן עגול.

כל אחד סיפר מי הוא, כמה זמן הוא עובד במיזם ואיפה הוא לומד. כבר במהלך ההיכרות נוצר  -התחלנו בהיכרות 

 חיבור בין הנערים והאווירה הייתה משוחררת ופתוחה יותר.

"פלאג'י הוא דור שלנו... ", "מיטל היא שמרית שלכם..", "איתיאל דומה לקותי"  -הנערים בקבוצות )הנערים השוו בין 

 וכו'(

"ים שילוט חוצות"(  –לאחר מכן ויטוריו ושמרית הציגו את המיזם שלהם מהפן העסקי והחברתי, מיכה )מנהל עסקי 

 שלהם.  "ים שילוט חוצות"( סיפרו על המיזם -ומיטל )רכזת חברתית/ טיפולית

הנערים הציגו את יום העבודה שלהם, את דרכי השיווק והתפקידים במיזם, דיברו על משכורות ובונוסים, השוו את 

 כללי העבודה בכל מיזם והמשיכו לדבר על תחביבים, סדרות טלוויזיה וכו'.

יצאנו להפסקה קצרה ולאחריה התחלקו הנערים לזוגות/ שלישיות ויצאו 

 לפגישות עבודה.

לאחר שעה חזרו כולם למיזם נרגשים ומלאי התלהבות, ישבנו יחד לסכם 

 את פגישות העבודה.

הנערים סיפרו על הדרכים השונות שבהן כל מיזם מציג את עצמו. אחד 

הנערים מרעננה סיפר שהנער מבת ים שהיה איתו בפגישה ממש התערב 

 בשיחה ועזר מאוד לשכנע את הלקוח לסגור איתם עסקה.

תיד ורוד" פינקו אותנו בארוחת צהריים משותפת ולאחריה נפרדנו לסיום "ע

 בהבטחה לביקור בבת ים.

 סיכום המפגש והרגשת הנערים

 היה מפגש מלמד ומעשיר.

בני הנוער נהנו מהמפגש עם נערים שמשלבים עבודה ולימודים, מההיכרות 

ומהעברת חוויות אישיות ועסקיות. הייתה הרבה העצמה אישית וקבוצתית 

 במפגש, כל צד הרגיש שהוא מלמד ולומד מהקבוצה השנייה.

בישיבת הצוות שבוע לאחר מכן דיברנו על איך המיזם שלנו תרם להם ובמה 

הם תרמו לנו, בני הנוער הציגו רעיונות חדשים ודרכי שיווק שונות שלקחו 

מהמפגש )כרטיסי ביקור, בלונים וכד'( וביקשו לארגן מפגש נוסף, אך הפעם 

 רחים.הם המא

 

 


