
 

  ", המרכזיה החינוכית ב"אחוזת שרה"החוסה המועצה לילד –"ילדים בסיכוי ©

  - הסע לפי                
  פעילות לצוות לימי היערכות

  

  מטרות:

 בניית יעדים להשגה לקראת השנה החדשה  

  ויעדים להשגה לקראת השנה החדשהחידוד ודיוק מטרות  

 ולהתגבר על  ניצול חכמת ההמונים ועבודה משותפת של הצוות כדי לבנות מטרות משותפות
  מכשולים שעלולים לעכב את השגתן.

  

  רקע: - אפליקציית וייז

 Waze ניווט אפליקציית היא GPS שפותחה על  חכמים, טלפונים ניידיםושיתופית ל חינמית

  .2013 בשנת ביוניגוגלונמכרה ל  "Waze Mobile"ישראליתה חברת ההזנק ידי

  משרת שתי מטרות עיקריות: ניווט באמצעות הווייז

 אליו הדרך את מכיר ואינ אך, כתובתו את יודע שהמשתמש ליעד הגעה.  

 לא( ביותר המהירה הדרך חלופת בחירת תוך, אליו הדרך את מכיר שהמשתמש ליעד הגעה 
 .השונות בחלופות התנועה בעומסי בהתחשב, זה ליעד להגעה) ביותר הקצרה בהכרח

 ז ככלי אמין שהוכיח את עצמו בניסיונות קודמים.יהגעה ליעד חדש ולא מוכר בהסתמך על הווי  

המידע (חוכמת ההמונים)  משתמשיםהתוכנה פועלת בצורה שיתופית והיא מתעדכנת על ידי קהילת ה
 מספריקומות ו/דרכים, מכבישים המתקבל מכל משתמש, מועבר לשאר המשתמשים בתוכנה כדי לעדכן

 חסימות ומכשולים בכביש. בנוסף, נשלחמשטרה,  ניידות, די להתריע על עומסי תנועהכמו גם כבתים, 

   ל.ומשמש את האפליקציה לניווט יעיומיקומו,  מהירותו מכל משתמש מידע הכולל את אנונימית

  ייה:הפעילות המוצעת נשענת על עקרונות האפליקציה בהשאלה לעולם החינוך בפנימ

  הגדרת יעדים ומטרות 
 הגדרת הדרכים להשגתן 
 צוות ההדרכה בפנימייה -שימוש בחכמת ההמונים 
 הגדרת מכשולים או עיכובים בדרך להשגת היעדים  
 .מציאת דרכים חלופיות ויעילות להגיע לאותו יעד  

  

  חומרים:

 א' (נספח דף הפתיחה של ווייז לכל משתתף( 
  ב' (נספחלכל קבוצהדף האייקונים של וויז( 
 כלי כתיבה  
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  מהלך הפעילות: 
  

  עבודה אישית  :שלב א'

בשורת החיפוש יעד  ומתבקש למלא )א' (נספח דף הפתיחה של הוייזכל משתתף מקבל דף ועליו 
   שברצונו להשיג בשנה הקרובה.

  

  שלב ב'

  גוריות.לפי קטם במליאה וממיינים אות ם, מקריאים אותיעדיםאוספים את כל ה

  יעדים שנמצאים בעדיפות הגבוהה ביותר ומתמקדים בהם. שני  בוחרים

  

  שלב ג'

  .כל קבוצה מקבלת את שני היעדים שנבחרו משתתפים. 4-5מתחלקים לקבוצות עבודה של 

ולהתייחס למכשולים הצפויים להיות בדרך, לדרכים שונות לפרט את "מסלול ההגעה" ליעד  יהעל
  .ועודמהירות לעומת יעילות אלמנט להשגת היעד, ל

  (נספח) לכל קבוצה דף עם האייקונים של ווייז ולהציע להם להשתמש בהם כמעוררי השראה.לתת  ניתן

  

  שלב ד'

  מציגים את היעדים במליאה.

  בוחרים את היעדים אליהם נשאף להגיע השנה.

  מחליטים על דרכי פעולה

  ו...אנחנו מוכנים סעו בזהירות!
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 תאונת 

 עומסים משטרה תאונת דרכים

 סכנה מחירי דלק הודעה

 בעיה במפה מקום מצלמה

 סגירת כביש


