
אצלנו, כל חניך מקבל את 
השרביט לידיים שלו!

קטלוג סדנאות והרצאות



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

הענקת כלים והכוונה לחניכים10%

80%
העברת השרביט לחניך למען 

פיתוח עצמאות, חשיבה יצירתית 
ויכולת להנהיג

עיבוד והטמעה של הכלים אשר 10%
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
"

"



מה מרוויחים 
החניכים

עמידה מול קהל
חיזוק הביטחון העצמי

חשיבה יצירתית
רטוריקה 

גיבוש הכיתה
כושר מנהיגות

העברת מסרים בצורה נכונה

אלה נרכשים תוך גיבוש הכיתה העלאת 
שיתוף הפעולה והאינטראקציה בין החניכים



המסלולים שלנו

סדנת רוב גולדברג לפיתוח מנהיגות, סדנת דיבייט, סדנת
ODT פרזנטציה אפקטיבית, פיתוח חשיבה יצירת לילדים

תל"ן

פיתוח מנהיגות
דיבייט ופרזנטציה

סדנאות

הרצאות

לעבור את הקיר
אינטרקציה חברתית 

כלים לעמידה מול קהל

352 בתי ספר 

 8780 שעות הדרכה

מעל 28,000  תלמידים



ההשפעה שלנו

עמידה מול קהל 
וביטחון עצמי

תקשורת בין תלמידי
הכיתה - גיבוש

עמידה מול קהל
וביטחון עצמי

58

2925

94

56

98

 אחרי הקורס

 לפני הקורס



חברת שרביט עובדת בבתי ספר בכל הארץ

שדרות

ירושלים
ראשון לציון

חבל מודיעין
שוהם

ראש העין

אשדוד
קריית גת

חוף אשקלון
ניצנים

לוד
פתח תקווה

רמת גן

כפר סבא

אזור

קריות

ישוב יואב

נצרת עלית
נתניה

רחובות

תל אביב

קריית אונו
גני תקווה

באר שבע
אילת



סדנת רוב גולדברג

מכונת רוב גולדברג היא מערכת מאתגרת ומסובכת 
אשר מבצעת תהליך ארוך המורכב מהמון צעדים 

שבסופו של דבר יוצרים 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 המרכזיים 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

נושאים

מטרות

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



סדנת ODT לילדים
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 עושים בסדנא

מה הם ירוויחו 

למידה חווייתית של מרכיבי עבודת צוות, עידוד יוזמה ומנהיגות על 
ידי משימות שונות והתנסות במשחקים מאתגרים מצריכים חשיבה 

מחוץ לקופסא



סדנת פיתוח חשיבה יצירתית
סדנא חווייתית ומהנה, המאתגרת את הילדים 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

מה הם ירוויחו 
קבלת כלים לפיתוח חשיבה יצירתית תוך השתתפות 

במשחקי אלתור ואימפרוביזציה
העצמת יכולת הביטוי העצמי תוך שימוש ביצירתיות

התנסות בחשיבה יצירתית תוך פעילויות שונות ומאתגרות



"הילדים של היום הם המנהיגים של המחר"

תל"ן

תל"ן הם ראשי התיבות של "תכנית לימודים נוספת" בנוסף 
לתכנית הלימוד הפורמלית של משרד החינוך. תכניות התל"ן 
הן שונות ומגוונות והן נקבעות לפי החלטות של צוות בית ספר 

וההורים.



תל"ן מנהיגות

תכנים מרכזיים

מהי מנהיגות
מנהיגות כיכולת נרכשת

כבוד הדדי 
הקשבה

חשיבה יצירתית
שיתוף פעולה ועבודת צוות

יכולת ביטוי בעל פה 

התוכנית מתמקדת במתן כלים להעצמת יכולות 
המנהיגות של התלמידים כבר מגיל הרך

א-ג



ד-ו
התוכנית מתמקדת במתן כלים 

בסיסיים בצמתים מרכזיים בחיי היום 
יום של החניכים ומשלבת תרגול פרקטי. 

הסדנה מועברת באופן חוויתי ובליווי 
סרטונים ומצגות

מהי מנהיגות
מנהיגות כיכולת נרכשת

כבוד הדדי
חשיבה יצירתית

שיתוף פעולה ועבודת צוות
קבלת החלטות

אסטרטגיות של מנהיגות

תל"ן מנהיגות

תכנים מרכזיים



תל"ן דיבייט ופרזנטציה

תל"ן דיבייט היא פעילות מעשירה התורמת רבות לתלמידים. 
באמצעות תל"ן דיבייט התלמידים יכולים לשפר את יכולת 

ההבעה בעל פה ובמקביל לזכות להעלאה בביטחון העצמי תוך 
כדי התנסות בדיבייט. התלמידים משפרים את יכולת השכנוע 

שלהם וכישורי המשא ומתן

התמודדות עם פחד קהל
למידת שפת גוף נכונה

פרזנטציה + אירוע הצגת פרזנטציות מול ההורים
דיבייט- בניית טיעונים והצגתם באירוע סיום 

מרכיבי הסדנא

מטרות



הרצאות
סיפור חייו של אוריה בן טובים, מנכ"ל 

והבעלים של חברת שרביט והכרות עם 
ששת האלמנטים להצלחה 

לעבור את הקיר

מטרות

פיתוח תחושת המסוגלות בקרב המשתתפים 
הגברת האמונה העצמית והחדרת מוטיבציה 

למימוש והצלחה אישית

נושאים

הגדרת חזון ומטרה
כלים להגשמת היעדים והמטרות שהוצבו

התמודדות עם מכשולים ושינוי הרגלים מעכבים

פרזנטציה ועמידה מול קהל הינם כישורים 
הנדרשים כמעט בכל תחום בעולם 

המודרני, ומקנים יתרון משמעותי ביצירת 
רושם ראשוני ובהעברת מסר חד וברור 

כלים לעמידה מול קהל

מטרות

העלאת תחושת המסוגלות
העלאת הביטחון העצמי

קבלת כלים להתמודדות עם פחד קהל
קבלת כלים לבניית נאום נכון



ממליצים
מחזקת את תחושת השייכות הקשר החברתי מקדמת מיומניות לבוגר המאה ה -21״

שרית כהן, מנהלת בית ספר ישורון בנתניה

במהלך הקורס "דיבייט" התלמידים למדו כיצד להציג טיעונים ולהסביר את עמדותיהם 
באופן מובנה ושיטתי...נהניתי לראות את הביטחון העצמי של התלמידים בעת שהציגו 
טיעוניהם בתחרות הדיבייט שנערכה בסוף הקורס בנוכחות הוריהם...זו השנה השנייה 

שבית הספר משתף פעולה עם חברת "שרביט" ואשמח להמשך שיתוף פעולה גם בעתיד״
איזבל שרון מנהלת בית ספר ניצנים בניצן

עברנו שלושה מפגשים מרתקים ומלמדים בני 4 שעות כל מפגש בנושא מנהיגות.
התלמידים השתתפו והפיקו הרבה מהפעילות. הדגשים הושמו על עבודת צוות ומיומנויות 

 חיים שונות״
אפרת רכזת מגמת מנהיגות בחטיבת רבין שבאזור.

״

״

״



www.sharvit-win.co.il

יצירת קשר

Office@sharvit-win.co.il

03-902-5553


