
 
 1    054-4683928                                           מבית חברת טיטניום מנווטים קדימה

 

           

  
 
 

  יעדיםבסימן הצבת  – חדשהלשנה ניווט  סדנת
 
 

 –לאירוע גיבוש מרענן לכבוד השנה החדשה: פעילות צוות מהנה בטבע עם ערך מוסף בצידה הצעה מצורפת בזה 

 יעדים לשנה החדשה.

 ביער ובחיים. -מנווטים ביער עם מפה ומצפן, נהנים מהטבע ומהחוויה, מציבים אתגרים ועומדים בהם 

 למסע ברוח השנה החדשה.נקבע את היעדים, נפרוט ליעדי משנה ברי השגה, נציב נקודות ביקורת ונצא 

 בסוף הפעילות ניתן להרים כוסית לשנה החדשה.

 

 : תאור פעילות הניווט המרכזית

 לקבוצות / לזוגותהמשתתפים יחולקו 

 בכל תחנה תוצב מנסרה כתומה בולטת אליה מוצמד מנקב ומספר תחנה.תחנות.  20 -בשטח יפוזרו כ

 לתחנות ניקוד שונה בהתאם. הטיפוס ובמורכבות מציאת התחנה.התחנות תהיינה שונות במרחק מהכינוס, במאמץ 

מסומנים מקום הכינוס על המפות של השטח, מצפנים וכרטיסיות ניקוב עם מספרי התחנות.  המשתתפים יקבלו מפות

 ומיקום התחנות.

על מנת לצבור  תחנות שלביותר במספר רב  לבקרלתכנן את התחנות שיאספו והמשתתפים על  ,בזמן נתוןהמטרה: 

 .מקסימאליניקוד 

 

להצבת יעדים ולחתירה למטרה בנחישות, לתכנון, משמשת פלטפורמה להעצמה, ליציאה לדרך,  פעילות הניווט

 באיתנות ובהתמדה.

 

 הצבת יעדים ויציאה לדרך עם דגש עלבתחום של נושאים יבוצע עיבוד  יותלאחר הפעילו

  סופי צבת יעדהמטרה והגדרת ה 

 עדי משנה ברי השגהישיבות קביעת ח 

 כנון תכולה וזמן, הקצאת משאביםת 

 קרה, תחקיר ושיפור תוך כדי תנועהב 

 "חוליות חלשות" ועם  עם מתחרים ,משברים תמודדות עםה 

 תירה ליעד ללא פשרותח 

 ובלת תהליך לעומת זרימהה 
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 : מוצעתתוכנית פעילות 

 מהלך הפעילות: נושא: שעה:

09:00 – 08:30 
 התכנסות

 פריסת שתייה חמה ועוגות בוקר בשטח קפה

 פתיחה והכרות 09:00 – 09:30
  הארגוןמנהל דברי פתיחה של  -
 ברוכים הבאים, מה עושים היום בנקודות קצרות -
- ODT והכרות , גיבושמשחקי חימום 

10:00 – 09:30 

 ניווט מפה ומצפן
 

 

 מהו ניווט  -
 קריאת מפה, מקרא מפה וסימנים -
  קנה מידה -
 קווי גובה -
 עוגנים -
 מצפן -
 אתגרים אישים ועסקייםהקבלה בין אתגרי המנווט לבין  -

 או משחק ניווט ניווט קצר לדוגמא לתחנות מודל - ניווטון 10:00 – 10:20

13:00 – 10:20 

 
 

 על קו הזינוק
 
 

 תכנון ויציאה לדרךחוקי המשחק, קבלת מפות,     

 

    

13:10 – 13:00 

 
 

 על קו הסיום
 

 

 והתרעננות שתייה -
 הניקוד הנצברתליית כרטיסי ביקורת לפי סדר  -

 או כפי שיוחלט  ארוחת  צהריים בשטח , על ה  ארוחת צהריים 13:10 – 13:45

 דיון 13:45 – 14:30

יציאה לדרך, הצבת  כגון: עיבוד נושאים נבחריםודיון פתוח  -
, תקשורת, עמידה ביעדים, תכנון והובלה, יעדים לשנה החדשה

  . הגדרת הצלחה וניצחוןמוטיבציה והנעה, 

15:00 – 14:30 
 חלוקת מדליות
 העצמה אישית

 וסיכום

 

 הגדרת יעדים לשנה החדשה -
 והעצמה אישיתטקס חלוקת מדליות  -
 סיכום ופיזור -

 

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.lapidtec.co.il/%D7%9E%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%91%D7%98%D7%99%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%A9-%D7%91%D7%9B%D7%99%D7%A8/&ei=4Y-aVfXFIeb67AbsvpKwAw&bvm=bv.96952980,d.ZGU&psig=AFQjCNGETaLQ-o0bseZXJDEZvhuxHcBhwA&ust=1436279106112479
https://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%A6%D7%91&ei=hGabVcv8M4rsUoD0u5AL&bvm=bv.96952980,d.ZGU&psig=AFQjCNE1G5RaSmjEo3wsc2lxNE0bP1TUTw&ust=1436334016459302
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 אתרים אפשריים לקיום הפעילות:

 .לאומיים, באתרי מורשת ובשמורות טבע מדן ועד אילתישנן מפות ניווט ספורטיבי ביערות, בפארקים 

 ניתן לבחור מקום מתאים לפי העדפת הלקוח, עונת השנה ואופי הניווט. 

 

 

 הפעילות מבוטחת ומתקיימת בניהול יועצת ארגונית ומדריכת ניווט מוסמכת  *

 וארוחת צהריים. יתומחר בנפרד בהתאם לספק הנבחר ניתן לתאם אירוח בשטח: פריסה בוקר *

ל, עיריית רכבת ישרא , משטרת ישראל, חברת טיטניום עברה את התהליך ל"ספק מורשה" של הסוכנות היהודית *

 .טחוןיצה"ל ומשרד הבמודיעין, כוחות הכיבוי וההצלה, 

 

 

 ושל המטרות והיעדים המצפים להפיק מהאירוע. הלקוחאני רואה חשיבות בהתאמת המוצר לצרכים הייחודיים של 

 

 שלב בתהליך.אשמח לעמוד לרשותכם בכל 

 

 

 
 בברכת הניווט

 
 רות נתיב
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