
 

 

18/01/23 

 ג"תשפ/טבת/ה"כ

 ..."רק שאלה, סליחה"

 שאלות ותשובות לקראת יום הסטודיו

 7' שלום לכם יזמי מנהרת הרוח מס

ן שאלה שלא ניתן /במידה ויש למי מכם. לקראת יום הסטודיו ניסינו לאסוף את השאלות ששאלתם ולרכז את התשובות

 .ן במנהרת הרוח ולבקש מענה/שליווה אתכם ות לפנות לצוות המחוזי/ן מוזמנים/אתם, עליה מענה

 לקראת יום סטודיו

 ?מה צריך להכין לקראת יום הסטודיו
 .בתיקיה( קנווס פדגוגי ותקציר מיזם)יש לבדוק שהחומרים שלכם  ●
 .למסמך של הקנווס( דקות 2סרטון באורך שלא יעלה על )יץ 'יש לצרף קישור לסרטון הפ ●
על פי  4.2.23קיה שיתופית ברמת שיתוף של עורך עד ן את החומרים בתי.יש לוודא שהזנתם ●

 .ההנחיות שקיבלתם במפגש  ובמכתב הנחיות יזם לפתיחת פורטפוליו

 '?מה זה פיץ*  
 .למידה/תוך המחשה של האופן בו הוא יבוא לידי ביטוי בפעילות הוראה, הצגת הרעיון בתמציתיות ●
 .חווית למידה של קהל היעד/למידה/ציון הערך המוסף שהוא מבטיח להביא להוראה ●
 .מציג את הרעיון ונועד לשמש את מעריכי האגף והמטה, המצולם' הפיץ ●
 .בכדי לשמור על הוגנות בין המציגים, לא נצפה מעל זמן זה באף סרטון -דקות 2עד –אורך הסרטון  ●

 ?מהי ההערכות הטכנולוגית הנדרשת ממני*  
 /)בטלפוןמומלץ מאוד לא . )מחשב עם מצלמה ומיקרופן ●
 (.רצוי קווי)חיבור יציב לאינטרנט  ●
 (.יש לדאוג שהאפליקציה של זום מותקנת במכשיר שלכם מבעוד מועד)הקישור לזום  ●
 .לוודא שכתובת המייל ששלחתם לנו היא הכתובת שאיתה תיכנסו לזום ●
כדי שתוכלו להעביר את המשימה דרך )  WhatsApp Web   -לפתוח וואטסאפ במחשב  ●

 (.עבוד עליה במחשבהוואטסאפ ול
כדי  שנוכל לזהות אתכם ולהכניס אתכם  -בפרופיל לפני שאתם נכנסים עדכנו את שמכם ,שימו לב   ●

 .לחדר המתאים

  
 
 

 ביום סטודיו עצמו

 ?איך יום הסטודיו בנוי. 1 

 :יום הסטודיו בנוי שלבים



 

. הנחיות וקבלת המשימה הסדנאית, נתחיל בברכות. 14:00כולם מתכנסים בחדר זום משותף  – מליאה: שלב ראשון
  13:45מומלץ להיכנס לקישור ב

 ייכנס לחדר זום   , פ המועד שנקבע לו"כל צוות ע- עבודה על המשימה ומפגשי הערכה : (שעתיים)שלב שני       
 .לפני ואחרי השיחה ממשיכים לעבוד על המשימה .דקות עם המעריכים 20לשיחה בת       

הצוות שלכם יעזוב את הזום להמשך עבודה על המשימה , אחרי השיחה עם המעריכים - עבודההמשך : שלב שלישי

 .מחוץ לזום

שתקבלו ( הפרטים יופיעו בדף המשימה) יש לשלוח לאחראי חדר את ההתייחסות למשימה 16:00בשעה : שלב רביעי

 .ביום עצמו

 ?מי יהיו האנשים אותם אפגוש. 2

 .פ"ריכים מיחידות שונות ממערך מוכל צוות יזמים ייפגש עם שני מע

 ?כמה זמן עומד לרשותי להציג את המיזם. 3

 . יוקדשו לשיח מובנה' דק 15 –בלבד להצגת הרעיון ו ' דק 5מתוכן '. דק 20לכל מיזם יש עד 

 .ויעזרו גם בהם להערכה, כי המעריכים קראו את החומרים ששלחתם לפני יום הסטודיו, זיכרו

 ?מה מעריכים. 4 

 .הרעיון שלכם ואת כישורי היזמות שלכםאת 

 ?מה חשוב וכדאי שיהיה איתי ביום הסטודיו. 5 

 .דפים וכלי כתיבה* 

 .חלל שקט* 

 .לצד סבלנות ורוגע, גמישות ומעוף, יצירתיות* 

 . חדר\ממליצים מאד שהצוות שאיתו אתם מגיעים ליום סטודיו יהיו איתך באותו מתחם

 ?למפגש הזום עם כמה אנשים מומלץ להגיע. 6 

 .חשוב ומומלץ להשתתף ביום הסטודיו עם איש צוות נוסף ולא יותר משלושה יזמים במיזם

 ?האם יש צורך שאנחנו היזמים נהיה ביחד באותו מקום. 7 

, ולעבוד כצוות באמצעות שיחת ועידה בטלפון, ניתן להיכנס לזום כל אחד בנפרד, אך אם זה לא מתאפשר. רצוי מאד
 .שתקכשהמחשב על ה

  

 (?מצגת למשל)האם אפשר לשתף בחומרים . 8



 

בשיחה נרצה לקבל . זכרו שהמעריכים עיינו בחומרים ששלחתם אלינו.  דרך שיתוף מסך.תוכלו לשתף בחומרים . כן

וכן ישאלו שאלות שעלו בעקבות קריאה החומרים , לשמוע על נקודות שלא היו מספיק ברורות לנו, מידע שחסר לנו

 .שלכם

 .ולא פרזנטציה שיחו לקיים אתכם חשוב לנ

 ?על מה כדאי לשים את הדגש. 9

אלא הפוטנציאל להשפיע לטובה על , בשלות הרעיון אינה הגורם היחיד והמרכזי החשוב. הדגשים נמצאים בקנווס

 .החינוך בישראל

 ?מה קורה אם לא מצליחים להתחבר לזום או אם השיחה נפסקת. 10 

שאלה הן במישור הטכני והן במישור / בעיה/ במקרה של תקלה. אורך יום הסטודיו עומד לרשותנו צוות תמיכה לכל

 (. לגבי המשימה)התוכני 

  

 :מוזמנים לפנות  לאחד מהצוות

 0545221675 -מענה במישור התוכני לגבי המשימה ו שיחה -ציפי פידר

     0528-403606 -מענה טכני -אלון שוורץ

 0525-350805מענה טכני  –נעמה כהן 

 ?איך מסתיים יום הסטודיו. 11 

הגשת המשימה ואישור , שיחה עם צוות מעריכים:  יום הסטודיו יסתיים לאחר בדיקה שלכם שביצעתם את כל השלבים

 .קבלה מאחראי החדר

אל  אחראי החדר  16:00 בשעה( פירוט בדף המשימה שתקבלו ביום הסטודיו  -על כל חלקיה)יש לשלוח את המשימה 

 (.מספר הטלפון יינתן עם דף המשימה)טס אפ בווא. שלכם

 ?מתי אדע אם התקבלתי. 12 

, בסיום תהליך זה. נפנה במידת הצורך  לגורמי מטה רלוונטיים  לחוות דעת. נעבד את התוצאות, לאחר יום הסטודיו 
 .מכתב מפורט בנושא ישלח בסוף יום הסטודיו. ישלחו הודעות אישיות לכל נציג מצוות מיזם

  

 !ובהצלחה גדולה בהנאה
 

 


