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"כנפים של קרמבו"חברי הצוות 

תפקיד בצוות  שם 
)הצוות להגשת יעדואחראי להובלת(ראש צוות השיפור דרור אברהם  

)אחראי לנושאים מנהליים(חניך תורן גאיה חזן

חברי הצוותאופל כהן  

חברי הצוותנופר נגר

חברי הצוותאברטלינוי 

חברי הצוותברנדסאמיר 

ה.ל.א.מצמנטור שרון אנקר  



מטרות הצוות
מטרת על

.לטובת בעיר) ש"ש(השינשיניםבחירת פרויקטים שיבצעו 1.

.שיפורפרויקטיאיך לבצע ש"שהדרכה 2.

.יזמות ואחריות: מטרת משנית 



איך התחלנו  

גיבוש חברי הצוות וציפיותיהם מתהליך  •

.  השיפור

.הסבר על מה זה צוות שיפור•

הצהרת מחויבות חברי הצוות לסיום  •

.התהליך



.הצוות קיים מספר ישיבות על מנת למצוא פתרון אופטימלי

:תהליך עבודת הצוות כלל מספר שלבים

.הגדרת הבעיה1.

.האפשריים) פרויקטים(ניתוח חלופות 2.

.בדיקת כדאיות של כל חלופה3.

.יישום פתרון4.

.  חודשים8לבחון שהתהליך יסתיים תוך 

תהליך עבודת הצוות



רעיונות שעלו בצוות שיפור

הפנינג לטובת  
אירועי שיא תושבי השכונה 

,  בשכונה נטיעה
שונה   ) 'מחזור וכו

, שיפוץ, צביעה(



:תחילה נבחנו הנושאים הבאים•

והאם תבוא לקראתנו  ) וותיקים וסטודנטים('אופי האוכלוסייה בשכונה ד

.ותשתף פעולה

נטיעות(הפנניגוביצוע , 'שיפוץ מגרש ספורט בשכונה ד-תכולה  ,

.לטובת השכונה)  שיפוץ ועוד

לעזרה בשיפוץחברת כיווניםנדרש לבחון מול -עלות    .

 עזרה של התושבים ושל  -מה ומי נדרש על מנת לבצע את הפרויקט

.  חברת כיוונים

שאלות שעלו במהלך המפגש  

לבחור מיזם שאנו יכולים לבצע בעצמנו עם מעט סיוע:  תובנה 



בחינה פרויקטים נוספים  
!!!בנורקתלוייםאשרפרויקטיםעודמנתעלבשניתהתכנסהשיפורצוות•

פעילות עם  
עולים חדשים 

שילוב פעילות  
בגני ילדים



הפרויקט שיושם  
פעילות קבועה במחלקת ילדים בית חולים סורוקה

בסורוקהמאושפזיםילדיםספרלביתפנייהנעשתה•

:תכולהגיבשנו•

גילאיםלפיומונגשותמותאמותאישיותפעילויות.

הנוערתנועתשלמוסףערךמתן.

להצלחהמדד

.הפרויקטהמשכיות1.

.)בפעילותהתנועהשלאחריםסניפיםלשלב(הפרויקטומיסודהפצה2.



פעילות ראשונה
.אישיתחוויה-קטנותקבוצותעםפעילות•



פעילות שנייה ושלישית



תרומה של כנפיים של קרמבו לתהליך  

.העירלטובתשיפורבנושאהחשיבהתהליךאתשהשלמנולעדכןברצוני"
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אליהםלתוצאותמגיעיםהיינוולא,ומובנהסדורלתהליךמתכנסיםהיינולאבלעדיכם

.הגענו

,בברכה

קרמבושלכנפיםחברי









שביעות רצון הלקוח  



שביעות רצון של בית החולים מהתהליך 

.  התקבלו תגובות חיוביות מהילדים•

.התקבלו תגובות טובות ומכתבי תודה מצוות הסטודנטים•

.וליישמה גם במקומות אחריםאת הפעילות התבקשנו להמשיך •
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