סל חוויות מקוון

להיות רחוקים  -להרגיש קרובים
החודשים האחרונים העמידו אותנו בפני מציאות חדשה ,שמתבטאת
בכל מישורי החיים.
האתגר הגדול שלנו הוא לשמור על קירבה ,שיתוף פעולה ,מעורבות
ונוכחות למרות הריחוק החברתי ,העבודה מהבית וחוסר הוודאות.
מחפשים דרך להפוך מפגשים מרחוק למפגשים מקרבים,
שמאפשרים למשתתפים לחזק את הקשר ,ליצור שיתופי פעולה
ולפתח דרכי פעולה יצירתיות ,למרות המרחק?
מוזמנים להכיר את החוויות המגבשות שאנחנו מציעים בזום.

הרמת כוסית חגיגית לראש השנה
בחום ובקורונה ,בבידוד ובחל"ת ,בזום או במשרד  -תשפ"א אוטוטו כאן!
עכשיו הזמן להתחבר חזרה ,לחגוג יחד ולאחל שנה טובה!
כדי להקל על משימת החיבור מרחוק ,הכנו עבורכם ,משחק מגבש מהנה
ויצירתי המותאם כתחליף חדשני ,להרמת הכוסית המסורתית.
סדר ראש השנה ברוח התקופה כולל:

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

משחק מלך הטריוויה לראש השנה :משחק מיוחד ומושקע ללא הגבלת
כמות משתתפים.
משחקים בזום  -חידות ופעילויות יצירתיות בנושא ראש השנה.
שיר לשנה החדשה  -מהנה ומגבש.
איחולי שנה טובה לארגון בענן מילים.
מצגת ממותגת עם לוגו הארגון.
הוראות מדויקות כיצד להנחות את המשחק ואת הרמת הכוסית.
אפשרות להנחיה מקצועית שלנו

HAPPY HOUR
לפעמים ,גם פעילות פותחת בת חצי שעה "עושה את העבודה" -
מעוררת עניין ,גורמת למשתתפים לפתוח מצלמה ולצלול פנימה ויוצרת חיבור,
מעורבות ונוכחות פעילה.

פעילויות  HAPPY HOURהן פעילויות קצרות ומגוונות המותאמות לכם:
✓ משחקי היכרות ראשונית או מעמיקה
✓ משחקים שוברי שגרה
✓ משחקי חברה לריענון וגיבוש

פעילות לדוגמה :מלך הטריוויה בנושא חשיבה יצירתית
החידון כולל :חידות היגיון ,חידות גפרורים ,חידות שחבור ידע ותעתועי ראייה.
מחלקים את המשתתפים לקבוצות קטנות  -עד  10משתתפים בקבוצה -
כל קבוצה פותחת לעצמה קבוצת ווטסאפ  -בה הם יכולים להתכתב.
לכל קבוצה יש מנהל שעונה על השאלות בשם הקבוצה.
מעבר לגיבוש ולהנאה  -הפעילות תורמת ליצירתיות של המשתתפים בדרך
חווייתית ומשמעותית.

סדנאות בZOOM-
בימים כתיקונם ,אנחנו מנחים סדנאות בשילוב משחקי חברה וחשיבה מעץ.
קשה למצוא תחליף לפעילות פיזית משותפת ולחוויית הקשר הבלתי אמצעי.
המציאות החדשה גרמה לנו לגייס את כל משאבי היצירתיות שלנו ,ליצור
עבורכם את אותן סדנאות ,אבל בזום ,ועדיין  -לשמר את חוויית הגיבוש,
הלמידה וההנאה מתוך משחק.

סדנת משחוק ישיבות:

גם לא בימי הקורונה ,קשה לערוך ישיבות
צוות רעננות ,משמעותיות ומפתיעות ,קל
וחומר כשהן מתקיימות בזום.
בסדנת משחוק ישיבות יקבלו
המשתתפים כלים להחייאת ישיבות
הצוות וליצירת חיבור ,מעורבות ושיתוף
פעולה גם מרחוק.

למה כדאי למשחק ישיבות?
✓ מעורבות  -כי שימוש במשחק מעורר עניין וגורם לכולם להיות מעורבים ופעילים
לאורך כל הדרך
✓ שיתופי פעולה  -כי שימוש במשחק מגבש את הקבוצה ,מעודד שיתופי פעולה ויוצר
חיבורים מפתיעים
✓ חשיבה מחוץ לקופסה  -כי משחק מגמיש את המחשבה ומאפשר את ראיית הדברים
מנקודת מבט שונה
✓ קלילות והנאה  -כי כולם אוהבים לשחק ונהנים מדיונים באווירה קלילה ונעימה
✓ יצירתיות  -כי שימוש במשחק מפתח חשיבה יצירתית ומסייע לפתרון בעיות
✓ מיקוד ויעילות  -כי משחק חשיבה משפר את יכולת התכנון וקבלת ההחלטות

סדנאות בZOOM-
סדנת "משחקים שמחברים אנשים"

סדנה ייחודית לצוותי עבודה ,המעוניינים בשיפור ממשקי עבודה ולפיתוח מנהלים
באווירה קלילה ,שוברת שגרה ומשחקית.
הסדנה מיועדת לשיפור החיבור בין העמיתים ,יצירת שיתופי פעולה וחיזוק עבודת
הצוות ,גם מרחוק ובתנאים משתנים.

סדנת פתרון בעיות באמצעות חשיבה יצירתית

סדנה "שוברת שיגרה" ומלאת הפתעות יצירתיות.
המשתתפים בסדנה יקבלו ארגז כלים ליישום היצירתיות לצמיחה אישית
וארגונית ,ובמהלכה יאמצו נקודות ראייה חדשות על נושאים וותיקים,
ילמדו לנתח סיטואציה מזוויות שונות ויטמיעו כללים הנוגעים לתכנון ולאסטרטגיה
בתום הסדנה וודאי תזכו בעובדים יצירתיים יותר…
✓ הסדנאות נערכות לאחר תהליך בירור צרכים מדויק עם הלקוח ונבנות באופן
המותאם לצרכי הארגון והצוות.
✓ הסדנאות כולן מועברות באמצעות משחקים שונים ומגוונים ,ביניהם משחקי הכרות
מעמיקה ,משחקי משימות ,חידות ומשחקי חשיבה.
✓ בתום כל סדנה נערך עיבוד של התהליך כדי שהמשתתפים יוכלו ליישם בעבודתם
בפועל את הכלים שרכשו.

חדרי בריחה דיגיטליים
חדר בריחה  -אבירי האור

לגלות את החוזקות של כל משתתף
ואת כוחו של שיתוף הפעולה,
בהרפתקה קבוצתית מגבשת הכוללת
חוברת דיגיטלית אינטראקטיבית עם
סיפור מעולם הפנטזיה ,חידות חשיבה
ברמות שונות וקודים לפיצוח.

חפשו את המטמון  -ידיעת הארץ
בחרו את סוג המטייל שלכם וצאו לדרך.
יחד עם שרוליק תתחילו את המסלול
בראש הנקרה ,ותסיימו בחופשה באילת
בתום המסלול ,תוכרז הקבוצה
הראשונה שסיימה.
ניתן להעלות לוח שיתופי בו תוכלו
להעלות תמונות ורשמים מהדרך,
שיישארו לכם כמזכרת לשנים הבאות.

ESC

מחירון
סיכום ומחיר
מספר
משתתפים

עד 50

עד 30

עד 30

משך הפעילות

 30דקות

 45דקות

 90דקות

מקום

מקוון

מקוון

מקוון

עלות

1000

1500

2000

* הרמת הכוסית
בהנחיה שלנו

2000

סרטון הסבר על הפעילות ראש השנה
*ניתן להוסיף מתנה לכל משתתף:
מיני כדור – אתגר יחיד ,כייפי המפתח חשיבה יצירתית.
במחיר של  ,₪ 18במקום  ₪ 23באתר.
*המחירים לא כוללים מע"מ
תוקף ההצעה לחודש ימים
נשמח לענות על כל שאלה ולבצע התאמות לפי דרישה.
בברכה,
גלי אשכול | סמרטווד

משחק גלגל המזל
לראש השנה במתנה (לחצו על הקישור )

סמרטווד הוקמה ב 2013ע"י גלי אשכול
גוליגר ,בוגרת לימודי הנחיית קבוצות
ומשחקולוגיה.
בסמרטווד אנו מאמינים בלימוד חוויתי
באמצעות כיף ומשחק ,במטרה להעניק כלים
פרקטיים לחיבור בין אנשים בכל הגילאים,
יצירת שיתופי פעולה ,פיתוח חשיבה יצירתית
וחדשנית ,יכולת תכנון וחשיבה אסטרטגית,
התמודדות עם אתגרים ,ניצחון והפסד בכבוד
ועוד.
אנו מבטיחים לכם חוויה ייחודית ,הרבה צחוק
והנאה והפנמת המסרים בדרך משחקית
וחיובית.
מוזמנים להתרשם מאתר האינטרנט שלנו ,לבקר בדף הפייסבוק
ולהזמין את החוויה הבאה.

שיהיה לנו משחק מעצים!
גלי – 050-2468797

