
אצלנו, כל חניך מקבל את 
השרביט לידיים שלו!

קטלוג סדנאות והרצאות לבני נוער



שרביט היא חברת הדרכות המתמחה בתחום פיתוח מנהיגות צעירה.
מאז הקמתה, החברה עובדת עם ילדים ונוער במגוון מסגרות: בתי ספר יסודיים, תיכונים,

תל"ן, מרכזים קהילתיים, הדרכת לנוער ועוד. מערכי הלמידה מעניקים לחניכים תחושת מסוגלות, 
ומשפרים יכולות כמו: שכנוע, ביטוי עצמי, העברת מסרים, עמידה מול קהל, רטוריקה, מנהיגות 

ועוד. המערכים תורמים לגיבוש הקבוצה ומעלים את שיתוף הפעולה והאיטראקציה בין החניכים.

אנחנו

השיטה שלנו

10%

80%

הענקת כלים והכוונה לחניכים10%

העברת השרביט לחניך למען פיתוח עצמאות, 
חשיבה יצירתית ויכולת להנהיג

עיבוד והטמעה של הכלים אשר 
נרכשו בתהליך



הצוות שלנו איכותי ומנוסה.
חברי הצוות שלנו בעלי יכולות וורבליות ותאטרליות וזאת על 
מנת להעביר את הפעילויות לילדים בצורה מרתקת ומהנה.

כל אנשי הצוות עוברים הכשרה והשתלמויות
נוספות מטעם החברה כדי להמשיך להתפתח ולהתחדש.

הצוות שלנו



מנהיגות איננה תכונה מולדת, אלא כישרון אותו ניתן לפתח. 
יכולת המנהיגות מאפשרת להוביל שינויים חברתיים ואישיים 

אצל כל חניך וחניכה.
הילדים והנוער של היום הם המנהיגים של המחר. הם אלה 

שישתלבו בתפקידים חיוניים שונים, במערכת החינוך, 
באקדמיה, בשוק העבודה, בצבא ובפוליטיקה. לכן, קיימת 

חשיבות רבה לטיפוח כישורי המנהיגות כבר בגיל צעיר.

מהי מנהיגות בשבילנו
 

אם מעשיך נותנים השראה לחלום יותר, ללמוד 
יותר, לעשות יותר ולהפוך ליותר, הרי אתה מנהיג

ג'ון קווינסי אדאמס. הנשיא השישי של ארה"ב

"

"



סדנת רוב גולדברג

מכונת רוב גולדברג הוא כינוי שניתן למערכת
מסובכת מאוד, המבצעת תהליך ארוך המורכב

מהרבה צעדים, על מנת לבצע בסופו פעולה פשוטה

במסגרת התוכנית ירכשו המשתתפים ידע רב 
על עולם המנהיגות תוך קבלת כלים לפיתוח 

מיומנויות מנהיגותיות והבנה כי היכולת להנהיג 
טמונה בכולנו

מה מרוויחים מהסדנא 

פיתוח מיומנות עבודה בצוות
גירוי ופיתוח חשיבה יצירתית

פיתוח חשיבה אסטרטגית
חיזוק האמונה העצמית ותחושת המסוגלות



סדנת דיבייט

שיפור יכולות ההבעה בעל-פה
העצמה אישית והעלאת הביטחון העצמי

שיפור כישורי השכנוע והמו"מ.
מילים במקום ידיים – צמצום אלימות ע"י 

שימוש בדיבייט כערוץ תקשורת

מה ירוויחו התלמידים

הקורס נועד לשפר את יכולת ההבעה בעל
פה וההקשבה של התלמידים.

מהי אומנות הדיבייט?
מי מאיתנו לא מתווכח מידי פעם? מי מאתנו

לא רוצה להיות הצודק? בכוחו של כל אחד 
ואחד מאתנו להפוך כל ויכוח אקראי לדיון, וכל

הצהרה לטענה מנצחת



סדנת פרזנטציה אפקטיבית

היכרות עם ששת האלמנטים המרכזים של
שפת גוף.

הקניית כלים להעברת המסר בצורה הטובה
ביותר באמצעות שימוש  במצגת.

שיווק עצמי ואופן ההתנסחות בכתב ובעל פה
Power point פיתוח המיומנויות בתוכנת

חשיבות המצגת ככלי עזר לנואם
היכרות עם מספר כלים לבניית מצגת אפקטיבית

טיפים לעיצוב נכון של המצגת מבחינת פונטים,
צבעים, הנפשות ועוד

התנסות בה המשתתפים ייקחו חלק בהכנת 
מצגת קצרה משלהם.

נושאים

מטרות



סדנת ODT לנוער

הסדנא מוציאה את החניכים מהשגרה, מעניקה להם
תחושת שייכות ומעלה את הביטחון העצמי באמצעות

הפעלות ומשחקים קבוצתיים אשר שמים דגש על
עבודת צוות

גיבוש חברי הכיתה
העלאת הדימוי העצמי

לקיחת אחריות אישית וקבוצתית

מה הם ירוויחו 

מה עושים בסדנא

למידה חווייתית של מרכיבי עבודת צוות, עידוד
יוזמה ומנהיגות על ידי משימות שונות והתנסות

במשחקים מאתגרים המצריכים חשיבה
מחוץ לקופסא



מה הם ירוויחו 

סדנת פיתוח חשיבה יצירתית
סדנא חווייתית ומהנה, המאתגרת את החניכים 

לחשוב בדרך מעניינת ומחוץ לקופסא

נושאים 

מהי חשיבה יצירתית
חשיבה יצירתית בתחומי החיים השונים

פיתוח חשיבה יצירתית
התנסות בחשיבה יצירתית

מטרות

היכרות והתנסות עם חשיבה יצירתית
עידוד חשיבה יצירתית 

פיתוח החשיבה היצירתית

קבלת כלים לפיתוח חשיבה יצירתית תוך השתתפות 
במשחקי אלתור ואימפרוביזציה

העצמת יכולת הביטוי העצמי תוך שימוש ביצירתיות
התנסות בחשיבה יצירתית תוך פעילויות שונות ומאתגרות



ממליצים

יוספה סלומון רכזת חברתית חטיבת דה שליט- רחובות 
התלמידים למדו להסתכל אחד על השני, מי תורם מה, מה זה 
עבודת צוות ואיך אפשר לפעול בשיתוף פעולה....הם היו מאוד 

נרגשים שהצליחו לבנות את מכונת רוב גולדברג"

ליה סגל תיכון אורט שפירא- כפר סבא 
התלמידים נהנו מפעילות חווייתית ומעצימה, הם למדו איך 

לחשוב מחוץ לקופסא ולעבוד בצוות על בניית המכונה. הסדנא 
הפתיעה את בית הספר לטובה והפידבקים של התלמידים היו 

מעולים"

שמעון אבוחצירא מנהל בית קק"ל למצוינות
חברת שרביט העבירה אצלנו בבית קק"ל למצוינות סדנה של 
פרזנטציה"...ברצוני לציין את המקצועיות והרצינות בהעברת 

התוכן של המנחה , השיעורים היו ברמה גבוהה ופתחו בפני 
התלמידים עולם של ידע וכלים שמאוד רלוונטיים עבורם 

בחיים, וזה השפיע כמובן על הביטחון העצמי שלהם ועל שבירת 
מחסום הקהל , המסוגלות וההעזה , רוב התלמידים עד לסדנה 
כלל לא העזו לעמוד מול קהל ולדבר"                                                                               

"
"

"

"



www.sharvit-win.co.il

יצירת קשר
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