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11.11.12  
  

  

  פורום פיתוח הדרכה סיכום
   

 רקע: .1
  חלק נכבד מהפעילות בארגון שומרי מתרכז בקבוצות ילדים הנפגשות פעם בשבוע / שבועיים.

  ויחד עם זאת עלו שאלות רבות וקשיים בעבודה זאת.  עם השנים נצבר ידע רב בעבודה עם הילדים
ומעלה, לרב המדריכים חסר נסיון בעבודה עם  12בנוסף לכך בקבוצות השונות יש מעט ילדים בגילאי 

  להתפחות עבור חניכים בגילאים אלו. גילאים אלו ואין תכנית מסודרת
  עד כה לא נעשתה בארגון עבודה מרוכזת לשימור הידע הזה ומציאת פתרונות לבעיות. 

וער בשומרי שונים הקשורים לתכניות ההדרכה של ילדים ונמפגש שעסק בנושאים התקיים  אוגוסט תחילתב
  הגן.

 :מטרות המפגש היו .2
 .במסגרת שומרי הגן לעבודה עם ילדיםולהבהיר את הרקע והתכלית בסיס משותף  נסחל  .א
להגדיר אילו תכנים / פעילויות מתאימים לכל גיל ובאיזה אופן. וכן לתת כלים למדריך לטפל בקבוצות   .ב

 .עם גילאים מעורבים
ך מתפתח שיוכל לעניין ולאתגר את הילדים בקבוצות להגדיר תכנית הדרכה לילדים כך שיהיה תהלי  .ג

 ועד לנוער. 5-6לאורך השנים החל מגיל 
 הגדרת תכנית נוער ותהליך השתלבות הנוער כעוזרי מדריך ומובילי פרוייקטים. - מעבר מחניך למדריך   .ד
 .קבוצותלתת למדריכים כלי עזר לתכנון שנתי ורב שנתי של הפעילות ב  .ה

כקווים מנחים כלליים בלבד מתוך כוונה לאפשר דיון חופשי שיקבע את הכיוונים  מטרות אלו הוגדרו הערה:
ת לנוער) ובהם נעסוק תוך כדי המפגש. בהתאם לרוח זו התמקדנו יותר בחלק מהנושאים ובחלק אחר (תכני

 לא נגענו כלל.

 :מהלך המפגש .3
חזון הארגון. הגדרנו  בשלב הראשון התקיים דיון על מטרות הפעילות בקבוצות מתוך ראיה כללית של  .א

    . (פירוט במהשך) מטרה ראשית ומטרות משנה וחילקנו את מטרות המשנה לקבוצות שיש בינהם קשר
היה ממייסדי זרם חינוך ולדורף בישראל,  ,מחנך ומורה( שמידטנפגשנו עם גלעד גולד בסוף חלק זה  .ב

של ילדים עם ינים ובצרכים של עסקנו במאפייחד איתו  והיה מנהלו) הרדוףבממקימי בית ספר ולדורף 
 מעלה. ו 12התמקדות בגילאי 

אילו פעילויות מתאימות לכל מטרה ומה  –עבור קבוצות גיל שונות תחנו את המטרות השונות יבהמשך נ  .ג
  .11-14ו  8-11, 5-8 נדרש בכל גיל, התמקדנו בשלוש קבוצות גיל

 :עסקנו בנושאים נוספיםנוסף ב  .ד

 הטמעה •

 חניכת סטאזרים •

 תכני חינוך לקורס המדריכים הוספת  •

 :נקודות עיקריות .4
העבודה שמוצגת כאן מהווה מסגרת כללית שתעזור למדריך לבנות תכנית לקבוצה שלו מתוך הבנת   .א

, וכל מדריך מערכי שיעור מוגדריםשבקבוצה שלו. אין כאן  לגילאי הילדיםע של הפעילות וההתאמה רקה
 .קבוצה וכו'השמדברות אליו, מצב למד בהתאם ליכולות שלו, המיומנויות נדרש ל

 .לא ליפול לצורה ולמסגרת, חשוב לשים לב ולפעול גם מתוך מה שהילד מבקש וצריך תשומת לב  .ב
 –דוגמה למה שאפשר לעשות מעין "חלק מהשלד", רק  הכתוב כאן מהווהלמרות שנעשתה עבודה רבה   .ג

להיות עליו להעמיק,  ,הכללי רעיוןהמדריך יכול להעזר בחומר זה (ורצוי שכך יעשה) אך מעבר להבנת ה
 יצירתי ולא להספתק בחומר הכתוב.

מאלתר אבל על מסגרת, צריך איזון סביר בין אילתור מוחלט למה  –נגן ג'ז  מאפיינים שללימוד קיוטי ל  .ד
 שמביאים מהבית

 Coyote's Guide to Connecting with Nature – חשוב שמדריכים יקראו את הספר של גון יאנג  .ה
ה זו מוגשת כסיכום הפעילות שנעשתה, על מנת לאפשר למדריכים התרשמות ראשונית. בהמשך יש עבוד  .ו

 .כדי לאפשר לרדת לעומק הדברים כוונה להעביר את החומר בהשתלמויות, מפגשים ובדרכים אחרות
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 הפעילות עם ילדים.מטרות  .5
 חזון הארגון:גדרה הכללית שבמהההתחלנו   .א

על מנת לעזור  רוח- אדם- של יכולות בשלושת המעגלים אדמהותה התפתחות נאל לתת לילדים כלים"
 ."אדם שלם החי באיזון עם סביבתוכ םהתפתחותל

 :לביםשלשני המטרות הניסוח הנ"ל נמצא כללי מידי ומיקדנו את   .ב

 בשלב ראשון: •
  להתחבר לעולם ללא הפילטרים של התרבות.לילדים  אפשרתהליך של ניקוי מהשפעות התרבות, ל

להביא את האדם למצב שקט שיוכל לקלוט את ומהוות כלי שעוזר  הנ"ל ת מתווכות את התהליךהמיומנויו
 העולם.

 :שלב השניב •
עקב (זו יכולה להיות בעייתית הגדרה  –להביא תרבות אלטרנטיבית (ליצור בן אדם נקי ומחובר לאמת) 

אמיתית תיווצר ע"י ה התרבותמתוך הנחה ש ,להתמקד בשלב הראשוןהוחלט ולכן ) דעות שונות בנושא
 .אבל לתת לילד למצוא אותו לבדכארגון יש לנו כיוון נכון ש. במידה והוא יהיה מחובר לעולם הילד עצמו

 :מטרה עיקרית לפעילות עם ילדים  .ג
 המטרה העיקרית באופן הבא: תמצתנו את האמור בפסקה הקודמתמתוך 

  "ללמד הקשבה רוחנית, רגשית ופיזית "
 ד את הדרך.כל ילד ימצא לבומכאן  ,הקשבה = להתחבר לאמת

עולם הצורה מקיימת, איך בהקשבה מחוברת ליעוד, לשמוע את הקול של העולם, מה צריך כדי לחיות 
  .לשמוע אנשים סביבי כדי להקים קהילה מקיימת

 מטרות משנה:  .ד
מתוך המטרה הראשית העלנו מספר מטרות משנה, בשלב מסויים ראינו שחלק ממטרות אלו "נשענות" 

  אחת על השניה. 
מטרות פשוטות יחסית להשגה כגון: עידוד סקרנות, עולם דמיון וחיבור לקסם מוליכות למטרות  לדוגמה:

מורכבות יותר של: הקניית יכולת ניתוח והבנה וחשיבה עצמאית. מטרות אלו מובילות למטרה מורכבת 
ושגו לאחר שהשגנו את המטרות עוד יותר כגון חשיבה ביקורתית. בכל "שלב" המטרות המורכבות יותר י

  הבסיסיות יותר.
קבוצות. כל קבוצה כוללת מטרות בסיסיות (שקל יחסית  4בהתאם למבנה זה חילקנו את המטרות ל 

  להשיגן), ומטרות מורכבות יותר הנשענות אחת על גבי השניה. 
מתרחקים. את מעגלים שהולכים ו 4המטרה הראשית ומסביבה  סכימה מעגלית שבמרכזהסימנו את הכל ב

  המטרות הבסיסיות סימנו במעגל הראשון, מטרות מורכבות יותר נמצאות במעגל השני וכך הלאה. 
   

ולכן הנסיון להגדיר את הדברים בכתב אינו יכול לכלול את כל הרבדים  ,החינוך רחב מאדתחום  הערה:
מתוך הבנת החשיבות של השונים. דבר זה עלול ליצור התנגדויות למה שמוצג. מומלץ להתייחס לדברים 

הצגה זו ככלי שיורד לעומק של רבדים מסויימים ומאפשר לנו להתפתח בהם גם אם לא בכל הרבדים 
  האחרים הקיימים.

  
  :מצורף בהמשך תרשים המטרות
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  מעגל מטרות בהדרכת ילדים נוער

  ככל שהמעגל חיצוני יותר המטרה מורכבת יותר ונשענת על מעגלים קודמים

 )Jon Youngשל  Coyote's Guideטנים מופעים הכיוונים הרלוונטים והמשמעותם במעגל ההדרכה לפי (בעיגולים הק

 

  מזרח
  

התרגשות 
  והשראה

  

  מערב
  איסוף, שיתוף

ושימחה  היגחג
  ההעשיעל 

  צפון
  אינטגרציה

  הבנת הלקח  העמוק
  

  דרום
   מיקוד

  עבודה מעשית
  

מימוש 
 היעוד
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 ניתוח פעילויות בגילאים שונים בהתאם למטרות: .6
 בנספחים שבסוף העבודה מוצג ניתוח של כל אחת מארבעת הקבוצות שהוצגו למעלה.  .א
שון מטרות בסיסיות, מעגל שני מטרות לכל קבוצה מוצגת רשימת המטרות על פי המעגלים (מעגל רא  .ב

 הנשענות על המעגל הראשון וכך הלאה) 
קבוצות  3בהמשך לכל אחת מהמטרות תוצג טבלה ובה פירוט הפעילויות הרלוונטיות לאותה מטרה לפי   .ג

 11-14, 8-11, 5-8גילאים 
 ניתוח כל קבוצת מטרות מופיע בנספח נפרד על פי הפירוט הבא:  .ד

 תחושת בית, אמון, כח רצון ולקיחת אחריות :הכוללת הוצקבהניתוח   -נספח א'  •
 סקרנות,דמיון, יכולת ניתוח, חשיבה עצמאית וחשיבה ביקורתית  הכוללת: הקבוצהניתוח   - נספח ב'  •
האטת קצב, שקט פנימי, הקשבה, תקשורת ורגשות, הכרה בערך  הכוללת: הקבוצהניתוח   -נספח ג'  •

 עצמי 
מיומנויות חיים, תחושת בית בעולם, הכרת תודה, כבוד לאחר לזקנים  וללתהכ הקבוצהניתוח  -נספח ד'  •

 למשפחת החיים 
פירוק כל מיומנות לחלקים שונים והתאמתם  –דוגמאות לניתוח מיומנויות לפי גיל  3בנספח ו' מופיעות   .ה

ראשונית  לגילאים השונים (המיומנויות בנותחו הן: צמר, חיצים קשתות וצייד, אש). הנספח מהווה דוגמה
  ניתן להעמיק ולהרחיב את הניתוח. –בלבד 

ביום השני התקיימה פגישה עם  גלעד גולדשמידט שכללה הרצאה ושיחה על המאפיינים והצרכים של של  .7
סיכום ומעלה. בהמשך העלנו מספר שאלות בנושאים אלו להתייחסותו.  12ילדים עם התמקדות בגילאי 

 .הפגישה מופיע בנספח ה'

הפורום עלה הצורך בהעברת תכנים מעמיקים יותר בתחום החינוך והבנת עולם הילד בשלב סיכום  .8
למדריכים.  מתוך כך עלה הכיוון של הוספת קורס חינוך לחניכי קורס המדריכים מעבר לשבוע החינוך 

מופיעות נקודות לקורס  –בנספח ז' הכוונה לאפשר גם למדריכים וותיקים להשתתף בחלק זה. שמקבלים. 
 .ךחינוה

אים אלו שביקור בקבוצות נקודות לנולמשוב ונושא נוסף שעלה במהלך הפורום הינו חניכת סטאזרים  .9
 נכתבו דפי משוב שיופצו בקרוב למדריכים.בהתאם לנקודות אלו  :בנספח ח'מופיעות 

 נושאים להמשך טיפול .10

 בפסקה זו נושאים שונים שעלו ויש להמשיך לטפל בהם בעתיד:
 ום הדרכה:פורנושאים הקשורים ל  .א

 נושא מורכב שצריך טיפול נפרד כדי שנוכל להביא משהו מלא לחניכים –טכניקת פתרון קונפליקטים  •
"שוקלת האמת"  –התמודדות עם מחלוקות, תהליכי גישור, לפי גילאים. לבחון ביצוע השתלמות סף 

 אמהות) בנושא פתרון קונפליקטים, או להעמיק בתחום באופן אחר. 13(מתוך 
איך מבינים היכן הקבוצה, לאן לקחת, איך לעשות זאת, בניית תכנית  –תהליכי הדרכה  השתלמות •

 תקופתית וכו'. עבודה לפי הדיאגרמה של גון יאנג
חשוב שתהיה מערכת של חונכות אישית על מנת להעביר לכל המדריכים את התצורים של הפעילות  •

זה אינו כלי מספק ללימוד מה שנעשה , סיכום לימוד תוך כדי התנסותלאפשר . המוצגת בעבודה זו
 בנושא. 

בהשתלמויות בנושא בניית תכנית הדרכה להתחיל מהעבודה הנ"ל כבסיס. להרחיב גם לבניית תקופות 
 הדרכה לפי עונות השנה. 

  בביקורים בקבוצות אחרות לשים דגש לנושא תכני חינוך והתאמה לגיל.
 הדגמה הקשורה לנושא.להגדיר שנה עם דגש לנושא, כל השתלמות מתחילה ב

כפי שמופיע בנספח ה' איך לבצע זאת ומתי? האם ע"י המדריכים כחלק  –ירידה לפרטי מיומנויות  •
 מהשתלמות או מפגש מדריכים?

 דורש הרחבה –טקסים בכל הגילאים, כהזדמנות לבטא הכרת תודה  •
  .להכין קלפים של חיות מהאזור שלנורעיון  •
הקטנים יוכלו לראות את הגדולים עושים דברים  –ים להעביר לנצל התכנסות כסנכרון למה שרוצ •

 מתקדמים יותר.
 מה צריך ילד לדעת כדי שיוכל להגיע להתכנסות להגדיר  –התכנסות אביב  •
 האם להגדיר דרישות קבלה? –נוער צעיר  •



 להקים קהילות מקיימות ומחנכות

 5

 נושאים ללימוד והרחבה למדריכים:  .ב
 ארנה (אולי סדנת סף?)ללמד מדריכים חומר על שלבי התפתחות הילדים כגון המאמר של  •
 חשוב שמדריכים יקראו את הספר של גון יאנג •

 נוער:  .ג
השתלמות למדריכים בנושא עבודה עם  , לתכנן לעתידעדיין לא נגענו 14-15טיפול בנוער מעל גיל  •

 .?נוער, תכנים, מה להעביר, מי יעביר
 .להכין תכנית איך הילדים יהפכו להיות מדריכים •
 .של שומרי הגן פרוייקט נוער להכין מגדיר •

 הצגה כלפי חוץ / שיווק  .ד
חונכות,  –בעתיות בשיווק שלנו כמסגרת חוגית עם אטרציות (להדליק אש וכו'). להדגיש את העומק  •

 קבוצות.בהצגת הכך תהליך, העצמה אישית, חינוך, לכתוב 
נוך, לשפר ההצגה שלנו כלפי חוץ (ובפרט מול ההורים) לא עוד חוג אלא קבוצת ילדים / קבוצת חי •

 מתחיל מהמדריך שתופס את עצמו כמרכז וכמוביל.
 ולא חוג. קבוצה חינוכיתקבוצה,  לדבר על שומרי הגן להורים בהצגת –בהמשך לסעיף קודם  •
חוסר אסרטיביות, חוסר מרכוז שמושך את החניכים, חלק מזה נוצר  –נקודות תורפה של מדריכים  •

יך. לא להסחף לקחת כל ילד, אם לא מתאים מהתלות הכלכלית בחניכים, התנהגות מרצה של המדר
להגיד להורים לא. לעלות דגשים אלו במפגש ראשון. השתלמות עם עופר ומיכל בנושא מנהיגות יכולה 

 לעזור.
 הנהלה:נושאים לטיפול   .ה

  .אין המשך לימוד אחרי השתלמויות •
  .ים בנושאללחוץ על פעם בשבוע, פגישה של עופר עם המדריכים ואח"כ ההור –חינוך בייתי  •
 בכל השתלמות חצי יום בכל נושא (מיומנות, חינוך) - השתלמויות סף ב נושאים לבחון שילוב •
  .בקבוצותלהגדיר שילוב הורים בפעילויות  •
 .להעביר ידע ממסמך זה לקורס הדרכה •
 .במהלך השנה קבוצהמכסימום שליש ילדים שלא היו ב –מינון ילדים חדשים בחוגי קיץ  •
 להשקיע זמן בנושאי הדרכה / קשיים בכל מפגש השתלמות •
 נושא מרכזי שנתי להתכנסות (כמו ריצת שועל)להגדיר  •
המילה מבחן מטעה הכוונה להדגמה מרצון של  - לפתח כח רצוןילדים ככלי מבחנים ללבחון נושא של  •

. הזמנה להראות יכולת  /  חלק ו, אפשר בהתכנסות או במסגרת אחרתהחניכים לגבי יכולות שפיתח
 וגהמתצ

  חסר אדם בחזון. –הערה של יעל  •

 

 סיכום .11

  נושא החינוך וההדרכה הינו מורכב ובנוי מרבדים רבים. 

  עבודה זו הינה חלק קטן ממכלול זה. 

יחד עם זאת הכתוב בעבודה זו יכול לתת כלים רבים שיעזרו להדריך תוך ראיית הרקע מאחורי הדברים 
  ם השונים והתאמת הפעילות לקבוצה.ת עולם הילד בגילאי(כוונות ומטרות) ותוך הבנ

הכוונה להעמיק את הידע שלנו כארגון התחום החינוך ועולם הילד ובכך לאפשר למדריכים לגדול ולהתפתח 
  בעבודתם.

  תודה למשתתפי הצוות:

  , שירה, ערן עופר, יעל פינקפלד, יעל תדהר, טל, נוריה, יערה, תמר

  אורח)מרצה גלעד גולדשמידט (ול
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  נספח א'

  ניתוח קבוצת תחושת בית, אמון, כח רצון ולקיחת אחריות 

 
  מעגל רביעי  מעגל שלישי  מעגל שני  מעגל ראשון

  לקיחת אחריות  אמון  תחושת בית במחנה
  כח רצון, התמדה, פעולה מתוך הנעה פנימית

  

 תחושת בית במחנה –מעגל ראשון   .א
5-8  8-11  11-14+  

  בכל גיל התבוננות לפני כל עשייה
  חות לכל פעילות מה קורה, איזור, סביבה, השפעה מה המשמעותשאלות מנ

סיפורים ואגדות שיוצרים מסגרת למחנה, 
  למשל המחנה הוא טירה ביער לגיל צעיר

סיפורי סיירים כרקע לפעילות ביער, 
בהמשך מתפתח להסתרת אש, ביצוע 

  פעולות שקטות וכו'

  משחק כחלק מסיפור או
כגון "אימון" / הכנה למשהו "אמיתי" 

  אימון לקראת פעילות במחנה בקיץ 
  הכרת הסביבה ברדיוס הולך וגדל:

משחקי דרך "איילה מסתובבת לאחור" 
  תוך כדי טיול לאורך דרך וכו'

  

  הכרת הסביבה ברדיוס הולך וגדל:

  להגיע לאותן נקודות שוב ושוב  •

  לחזור לדברים בעונות מתאימות •

לשמור דברים במקומות מסתור  •
  במערה וכו')רחוקים (עץ יבש 

פעולה תוך כדי - לצאת לטיולים  •
תנועה, מדי פעם להגדיל טווח 

  ההכירות עם הסביבה

ציור של המחנה  –מיפוי האזור  •
  וסביבתו 

משימות סיור וגששות לפני מציאת  •
  מקום למחנה או כהכנה להכרת המחנה 

קבוצות שמחפשות עשבים לתה, חומר  •
  לאש וכו'

להרגיש בבית בקלות ובמהירות בכל 
  מקום אליו מגיעים

לבקר במקומות שונים לדעת להתבונן 
  להתמקם

ללמד ע"י  –איך ממה והיכן נבנה מחסה 
  שאלות, לתת להתנסות

ככל  - כאשר מגיעים לאזור חדש 
שמתבגרים פחות הכנה של המדריך 

ויותר משקל להחלטות הילדים לגבי אופן 
  ההתארגנות 

לצאת עם מינימום ציוד מנקודה כלשהי 
מחזק את  - ללילה במקום חדש ולהתמקם 

  האמון

  בניית מחסה: השתתפות בכל גיל בהתחלה בעיקר המדריך עושה, אפשר לשלב הורים בשלב הזה
  התאמת חומרים לאזור (פרות וושינגטוניות)

  הגדלת המחנה עם הגיל  התאמת גודל המחנה לגיל
  הוספת מתקנים

  התחלת תהליך תכנון ובחירה
להרחיב  עדיין לשמור על גבולות אך

  אותם

  תכנון, בחירה
התאמת מחנה לצרכים הבסיסיים, להגדיר   גבולות 

  אזורים מוגדרים, מקומות קבועים

  גבולות למחנה בהיבט מקום וזמן
  רווחה פיזית, מקום יבש בגשם

  חשש מהאדמה –מחצלות 
  הסבר לגבי שירותים, מיקום קבוע

 –מחצלות חשוב גם לבוגרים מתחילים 
  חשש מהאדמה

  

 –מחצלות חשוב גם לבוגרים מתחילים 
  חשש מהאדמה

  
  תבניות במקום וזמן, ריתמוס,

  סיפור / שיר חוזר, טקסיות
    

 - שמות למקומות, לאיזורים, סונג ליין 
  סיור גבולות ומתן שמות

    

אוכל במחנה חשוב לתחושת בטחון בגיל 
  צעיר

אחריות על מה שקורה (אחראי תה, 
  וכו') איסוף עצים, רפואה, מחצלת

אם לא אין  –באחריותם הכנת אוכל 
  ארוחה, בהמשך להביא אוכל לבד

  לטפל לבד באש ודברים אחרים שיכולים –מסוגלות 
  סדר, נקיון ואסטתיקה

  להוציא מחצלות פלסטיק מתפוררות, מזרנים, ספות, משטחי הרמה
  להכין דברים שעוזרים לסדר כגון מתלה לתיקים

  יותר משמעות לקבוצה  
 –דבר טבעי, לאפשר עם חוקים ברורים  –צות במחנות קטנים של מספר ילדים התקב

אסור לסגור שטח, לא לעקוב אחרי מי שהולך לבד וכו', מקימים מחנה באישור, 
  הולכים למחנה באישור
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  אמון –מעגל שני   .ב

  עבור מטרה  זו חלוקה לגילאים פחות מתאימה, נתמקד בעקרונות כלליים

  ריכים צריכים להיות באמון, לא לפברקהמד –תנאי ראשון 

  חשוב להבין את המונחים: 
 הכוונה למצב חוויתי אנרגטי שאני יודע שאקבל את מה שצריך.   -אמון  •
 שונה מאמון במישהו, מלסמוך על מישהו או מאמונה.  •
  ידע טכני עוזר לאמון ולכן כל הפעילות שלנו עוזרת לזה •

  פעילויות המובילות לאמון:
  .לקחת אותי FORCEלתת ל  –ים וצמחים אותם צריכים ע"י אינטאיציה והקשבה איתור חומר •
אתגרים מדוייקים, יכול להיות שהילדים לא יאמינו שמסוגלים אבל אנחנו  –מסוגלות וחווית הצלחה  •

יודעים שיוכלו, כולל גם דברים רגילים שעושים: לישון לילה בחוץ, להדליק אש, להעביר אש למקום 
  .ורכבים יותראחר ובהמשך מ

  .הכרות עם תיק רפואה צמחי מרפא מגיל צעיר מאד •
החל מלחתוך ירקות  –להראות שסומכים עליהם בכל מיני מיומנויות שבבית לא סומכים עליהם  •

  .לארוחה, אש ועוד
  .עיניים עצומות, חושים בכלל, שיווי משקל וקורה, חיזוק גוף  –פיתוח חושים  •
  .שם להיות –הכרת תודה מובילה לאמון  •
לא לוותר ליחיד / קבוצה כאשר יש קשיים, אם לא הצלחנו, לתקן ולנסות שוב בפעם  –נחישות ודבקות  •

  הבאה עד שנצליח
לאפשר חויות מסוגלות  – ליצור שיתוף פעולה, אבל לשים לב לא ליצור תלות –אמון אחד בשני  •

  אישית.
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  נספח ב'

  מאית וחשיבה ביקורתית ניתוח קבוצת סקרנות,דמיון, יכולת ניתוח, חשיבה עצ
 

  מעגל רביעי  מעגל שלישי  מעגל שני  מעגל ראשון

סקרנות, עולם הדמיון חיבור 
  לקסם

  יכולת ניתוח והבנה,
  חשיבה עצמאית

לחשוב על  –חשיבה ביקורתית 
תהליך החשיבה לקחת נושא ולבחון 

  אותו לעומק ולקבל החלטה

  

 
 סקרנות, דמיון, קסם –מעגל ראשון   .א

5-8  8-11  11-14+  
  הן חלק מהקסם, חשוב לבצע תוך חיבור לענווה,  FORCEמיומנויות 

  הקסם צריך להשאר אספקט נורמאלי יומיומי, לא משהו יוצא דופן ללא תחושה שאני מישהו מיוחד כי יש לי יכולת כזו

  ככל שהגיל עולה נדרש יותר ידע, מיומנות, העמקה של המדריך על מנת לאפשר לפתח סקרנות
ה בשומרי הגן היא משחק לא "אמיתי" מבחינת הצורך הפיזי (תמיד אפשר לחזור הביתה אם קר רטוב ולא רב העשיי

הצלחנו להדליק אש). לכן חשוב שהסיפור (או כל שלב אחר בפעילות) יהיה מספיק טוב, שנאמין בו מספיק כדי שלא 
   ות. תתקבל אי התאמה בין מה שנאמר למה שהמדריך חש. אי התאמה מורידה מהאמינ

גיל שבו המהות היא החוויה, עולם 
  החושים

    

ללא הסברים דיבור רק בסיפורים / 
כאלו שמכוונים לעולם של  –שירים 

  קסם ודמיון. בעיקר סיפורי אגדה

  יותר סיפורי מציאות  לשלב סיפורי מציאות

ביטוי פליאה  –התלהבות של המדריך 
באופן יותר מוחצן, יותר קסם פחות 

  עניני

למצוא את הקסם שבמציאות,   חקי סייריםיותר מש
  במצבים השונים והיומיומיים בטבע

  סיפורי אמת
  ביטוי התלהבות יותר "ענייני"

סקרנות ע"י אתגרים, שאלות מנחות 
  אבל לא רחוק מדי

  בגיל צעיר האתגר/ שאלות פשוטים

  להעלות מורכבות
  אפשר להתחיל לתת חידות הביתה

  

  להוסיף קושי מכוון
ת דרך משימה שבה אחד לעודד סקרנו

הילדים מציג נושא מסויים בפני 
הקבוצה, או שהילדים ילמדו נושא 

  מסויים ילדים קטנים יותר
  דמיון:

בניית עולם מלא בתוך המחנה מבוץ 
  עלים, זרדים וכו'

בגיל צעיר לתת חומרים, לעיתים 
דחיפה ראשונית ע"י דוגמה של עשייה 

ואח"כ זמן לילדים לבנות את העולם 
  כםבדר

ככל שהגיל עולה לתרגם ליצירתיות, 
  לתת חומרים, כלים ליצירה

משימות אתגר לפיתוח דמיון, 
  יצירתיות, אלתור
בריאת מציאות  –מסעות רוחניים 

  בכח הדמיון (תרגיל השביל)

  
  :ואמוןמילה על מניפולציה, סקרנות 

או ונחפש אותו"), במקרים בו –לעיתים נדרשת מניפולציה על מנת לעורר סקרנות ("לאן נעלם המדריך?  •
  כאלו נדרשת ערנות לגבול שיגרום לילדים להרגיש שרומו / ששיקרו אותם.

תוך כדי סיפור אגדה וכו', אפשר להשתמש בכלי הזה ולקשר את  –"מותר" ל"שקר" בעולם הפנטזיה  •
 הפעילות לסיפור אגדה " בוא נמצא את הפיה שנעלמה (עבור מדריכה שמסתווה).

 סיפור שמספרים כדי שיהיה קסם שיפעלחשוב להאמין ב •
  "זה סיפור אמיתי" (ציטוט של אנדריי?) -במקרה של שאלה ניתן לענות האם הסיפור אמיתי  •

  להזהר לא לשבור את האמון •
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 יכולת ניתוח והבנה –מעגל שני   .ב
5-8  8-11  11-14+  

אין פעילות מכוונת לנושא זה בגיל 
  לא מתאים ליכולת הגיל –הנ"ל 

זה רק זרעים שיעזרו מה שעושים 
  בהמשך

  תחילת גששות
  חיבור לצייד להרג וכו'. –מלכודות 

  גששות מתקדמת
  מלכודות

לפתח התבוננות חוויתית כהכנה, בלי 
  לדבר על כך (מחובר לסקרנות)

  תחילת ליקוט, 
  התבוננות על בעלי חיים

קיוטי מפתח את יכולת הניתוח גם אצל 
  ילדים 

  אבחנה בין צמחים, שלבי הצמח
  הכרת בעלי חיים

  

מעגלי הקשבה קצרים כהכנה (מהווה 
  "הטמנת זרעים לעתיד")

ניתוח, עיבוד דברים  –מעגלי הקשבה 
  שעשינו

עמוקים יותר  –מעגלי הקשבה 
  העלאת רגשות בעיות וכו'

  משחקים מורכבים  
מתחיל במשחקים כגון שועל, נחש, 

מורכבות במשחק עצמו וגם  –צייד 
  במשמעות לחיים

  

 
 חשיבה עמצאית וביקורתית –מעגל שני ושלישי   .ג

5-8  8-11  11-14+  
אין פעילות מכוונת לנושא זה בגיל 

  לא מתאים ליכולת הגיל –הנ"ל 
מה שעושים זה רק זרעים שיעזרו 

  בהמשך

מעגלי  –התחלה של חשיבה עצמאית 
  הקשבה

  

 –בנוסף לשבטיות גם התפחות אישית 
משימות לבד, לא כחלק מהקבוצה 

  דדות ללא עזרההתמו

להפגיש עם דמויות מפתח, סיפורים 
  על דמויות מפתח

  פינות ישיבה עם מיקוד  פינות ישיבה כהכנה  
    בניה עצמאית כל שניתן  
  מסע עם חונך    
  העברת תכנים / מיומנויות ע"י הנער    
מודעות לנושא כלשהו,  –אקטיביזים     

ראיונות ובחינה של הנושא, נקיטת 
  קיטת פעולהעמדה, ובהמשך נ
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  נספח ג'

  ניתוח קבוצת האטת קצב, שקט פנימי, הקשבה, תקשורת ורגשות, הכרה בערך עצמי 
 

  מעגל רביעי  מעגל שלישי  מעגל שני  מעגל ראשון

  שקט פנימי  האטת קצב
  )2.5חיבור לקול פנימי (שלב 

   הקשבה, תקשורת ורגשות
  חיבור ליעוד לקיחת אחריות

  הכרה בערך עצמי

 
 האטת קצב  –ן מעגל ראשו  .א

5-8  8-11  11-14+  
  הוצאת אנרגיה

בגיל צעיר חיקוי  –משחקי קצב 
  והקשבה בלי לשמור על קצב ממש

שמירת קצב ומשחקים מתוחכמים 
  יותר

  תיפוף גוף
  ריקוד קצבים מורכבים

  מקלות "לחימה"
סיפורי קסם ואגדות, מעט סיפורים 

  אשיים
  משמעותיות סיפורי אנשים / דמויות  יותר סיפורי הרפתקאות

  דיונים פילוסופיים
  תרגילי התבוננות והקשבה 

 
 שקט פנימי  –מעגל שני   .א

5-8  8-11  11-14+  
  הסתוות והסתתרות, הסוואה  תחילת גששות בסיסית ללא הסברים

      תרגילי שיווי משקל
  התגנבות להתחיל ממשחק קצר ועד להתגנבות "אמיתית" לקבוצות אחרות וכו'

טנים להתחיל עם הק -הליכת שועל 
  בהליכה יחפה

    

  מלאכות מתקדמות  מלאכות  
    תרגילי התבוננות  
  ? יעל ת.)9-10קולות ביחד (קאנונים לא לפני   
  תרגילי כיסוי עיניים  
 –מדורות אישיות להתחיל מהקל   

  ביום 
מדורות אישיות ופינות ישיבה גם 

  כתלות ביכולת –בלילה 
  המדיטציה, הליכת לילה, אתגרי שתיק    
  שינה לבד / זוגות    
 

 חיבור לקול הפנימי  –שלישי  -מעגל שני   .ב
5-8  8-11  11-14+  

בכל הגילאים, ההבדל הוא בין רק לעשות או גם לדבר על זה. בגיל הצעיר קיים חיבור טבעי, לתת  FORCEמיומנויות 
  לילדים לעשות בלי הסברים

יש עצים, הילות, שדות, לשלוח אור, להתחיל מעט להרג –תרגילים אנרגטיים   דיבור עם עצים, להרגיש עצים
  ובעיקר בגילאים הגדולים יותר 8-11בגיל 

לבחון אבן (עיניים עצומות) ואח"כ 
למצוא אותה במחנה, למצוא משהו 

שהכינו, למצוא אחד את השני בעיינים 
  עצומות

  איסוף חומרים, בקשת רשות, חיבור ליער, 

  טן שמירה על המטפסלהתחיל בק –טיפוס בעיניים עצומות 
  בגיל צעיר טעימות כדי להכיר את הכלי הזה –מעגל הקשבה 

  מעגלי ריפוי עבור מישהו מהקבוצה ומחוץ לקבוצה,  
  טקסי / משחקי ריפוי

, הנבטות CARETAKINGהתחלה של   
  ביער היכן שצריך

CARETAKING  
  

  לקחת אחריות בעולם,     
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 לקיחת אחריות בעולם –מעגל שלישי   .ג
לעשות פעולה   -גישים משהו ביער, ברחוב, ביומיום, כל דבר שדורש עזרה, ריפוי, תשומת לב וכו' שמר

  מתאימה, חשוב ללמד שפעולת ריפוי היא ע"י שליחת אור החוצה לא לקחת פנימה.
 

 הקשבה ותקשורת ורגשות –מעגל שלישי   .ד
5-8  8-11  11-14+  

  דיבור שקט
  מציאת אנשים ע"י קולות

  זמן שקט קבוצתי
  משימות שתיקה

קולות ציפורים,  –תרגילי הקשבה 
  שפת הציפור וכו'

      סיפורים
ללמוד להגיד מה לא נעים, לא מתאים, 
דיבור במקום להרביץ, מעגלי הקשבה 

  קצרים

  מעגלי הקשבה
נושא  –טכניקת פתרון קונפליקטים 

מורכב שצריך טיפול נפרד כדי שנוכל 
  להביא משהו מלא לחניכים

  ם רציניים,מעגלים בנושאי
  שיחות נפש, ביטוי ע"י אומנות

 
 חיבור ליעוד  –מעגל שלישי   .ה

5-8  8-11  11-14+  
  הליכת שאלה  סיפורים, אגדות ,אנשים מחוברים שחיו בעולם

  מיני קווסט
לעזור לילד למצוא  –חניכה אישית 

  את החיבור שלו
לשלוח לאנשים אחרים כדי לראות 
דברים אחרים, "חיבור עם אנשים 

  ם"מחוברי
  נערים עוזרים בהדרכה 

  ניתוב לעשייה חיצונית בעולם
  אקטיביזים פיזי ורוחני
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  נספח ד'

 ניתוח קבוצת מיומנויות חיים, תחושת בית בעולם, הכרת תודה, כבוד לאחר לזקנים למשפחת החיים 
  מעגל רביעי  מעגל שלישי  מעגל שני  מעגל ראשון

  מיומנויות חיים
  הכרת הסביבה,
  ות, מיומנויות פיזי
  אמון בתחושות

  מוטוריקה וחיבור לחיים

  )1.5תחושת בית בעולם (שלב 
  הכרת תודה

  ענווה
  תחושת מסוגלות

כבוד לאחר, לזקנים למשפחת   -- 
  , אמפטיההחיים

  לב פתוח, מקום לכל אחד
  עזרה הדדית,

  רב גילאיות חיבור של כולם

 
 מיומנויות חיים:  –מעגל ראשון   .א

5-8  8-11  11-14+  

  פיזיות, הכרת הסביבהמיומנויות 
  לשלב הכרת תודה בכל המיומנויות

  לתת למדריכים לנתח מיומנויות לפי גילאים ותהליכים בהתאם לדוגמאות שנספח ב' 
  מיומנויות שיכולים לבצע באופן מלא,
אפשר להשתתף במיומנויות חיוניות 

למרות שלא יכולים לבצעם באופן מלא 
  (למשל יעזרו בבנית המחסה)

ות אחרות רק לקראת בשלות מיומנוי
  שלהם לבצע הכל לבד

  בהתאם לניתוח של כל מיומנות

  מוטוריקה רגילה
  משחקי אתגר קבוצתיים,  הליכת שועל, זחילה, התגנבות בשקט  משחקי תנועה, שיווי משקל, קורה, עצים

  משחקים בטווחים גדולים
  משחקי סיירים

  קשתות מתקדמות  קשתות  אבנים מקלות –קליעה 
ימות סיירים, קישור לאקטיביזים מש    

(למשל סיוע לקק"ל במציאת מלכודות 
  לחיות וכו')

  מוטוריקה עדינה
    קשרים   צמות, חבל 

חמרי אומנות (לא זרעים כי יש בהם חיים 
  נמצאו זרעים בני אלפי שנה שנבטו) –

    

  אריגה פשוטה, עין אינדיאנית,
תפירה, סנדלים פשוטים כהכנה 

  למוקסינים

    אריגה, מוקסין פשוט תפירה,

    בניה מיניאטורית
  מיומנות צור, סיתות, ראשי חץ צלצלים,  גילוף  

  קשתות, חיצים, רשתות דיג, ערסל,
  גילוף אומנותי

  הכרת הסביבה
אפשר להסביר  –תמונת השטח בראש   טיולים והסתובבות מסביב למחנה

  איך להגיע לכל נקודה במילים בלבד
  נווטים

      song lineשורת שיר 
  כיוונים כללי: בית, ים, שמש

  סיפורי כוכבים ומיתולוגיה
  שושנת רוחות, שעון שמש, –כיוונים 

  קבוצות כוכבים שמתקשרות לסיפורים
  

סיפור ומפת דרך, איך להגיע למחנה? איך 
להגיע הביתה? לתת לילדים לצייר "מפה" 

  למקומות אלו

סיפור דרך של טיול, לצייר מה ראינו 
מחנה, בכל פעם להוסיף מהחניה עד ל

  משהו,

  

ללמוד מערכות אקולוגיות, חבורות   לצייר מפת האזור של סימני חיים  סימני פעילות חיים
  צמחים, חיים בסיסבה שלנו

מונחים במחנה בלי להעכב על  –מגדירים 
  זה

להכין מגדיר של שומרי  - פרוייקט נוער   חיפוש מידע במגדירים
  הגן
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 הכרת תודה, ענווה, תחושת מסוגלות ,בית בעולם תחושתשני: -מעגל ראשון  .ב
 )1.5תחושת בית בעולם (שלב 

5-8  8-11  11-14+  
  הרחבת צמחים  מצחי מרפא  הכרת צמחי מאכל

  מיומנויות מחנה, מחסה, אש, קור

שלים סיפורי הצגות של חיות, משחקים לפי סיפורי חיות (סיפורים אינדיאנים המתייחסים לתכונות החיות ולא סיפורי מ
  בהם החיות מתארות בני אדם)

  עונות השנה

  הכרת תודה, ענווה

  אש, מחסה
  טקסים בכל הגילאים, כהזדמנות לבטא הכרת תודה 

  CARETAKINGזריעה, קומפוסט,  –ביטויי הכרת תודה לעולם ע"י החזרה 
 
 כבוד לאחר, לזקנים למשפחת החיים, אמפטיה –מעגל רביעי   .ג

5-8  8-11  11-14+  

  נים ולמשפחת החייםכבוד לזק

פגישה עם מורים מבוגרים, חשיבות     סיפורי שושלת של שומרי הגן
  לגיל,

סיפורי ידע ועוצמה של מבוגרים / 
  זקנים כנושאי הרוח?

  סיפורי ריפוי
  סיפורי הבעל שם טוב

  כבוד לבעלי החיים

ים. לשים לב שאגדות אינדיאניות אגדות אנידיאניות על חיות כאחים מבוגרים שמתבוננים ולומדים מהם על עולם החי
  לעיתים מורכבות מדי עבור ילדים

רק אחרי הכירות טובה של הילדים עם החיות ועבור חיות מהאזור שלנו. להכין קלפים של חיות  -קלפי סגולה של חיות 
  מהאזור שלנו
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  נספח ה'

 מספר דוגמאות לניתוח מיומנויות 
 צמר .1

  16עד   10-11עד   7-8עד 
  סריגה מהחוט שהכנו  יהטוו  ניקוי

  הכנת פלך  פלך  סירוק

  ליבוד ע"י מחט  אריגה  קערות 5 –שטיפה 
  גילוף מסרגות  הכנת חבל  צביעה בחומר טבעי

    סריגת אצבעות  טוויה
    משחק סבתא סורגת  הכנת חוט / חבל

    תפירת משטחי לבד  טוויה בפלך?
    סבון רטוב  נול קטן

      ליבוד רטוב

      הכנת כדורים
    צפייה בגז  ש כבשים, הכרת תודהלפגו

 
 חצים וקשתות / צייד .2

  16עד   10-11עד   7-8עד 
-סיפורי צייד, סיפור קשת אדם לבן

  אדום
    

      קליעה למטרה ע"י אבן, מקל, חנית
דיבור עם עצים לפני שימוש בעץ 

  לקשת
    

לקיחת עץ חי, אפר על הגדם של העץ 
  (לסגור מחרקים) לקטנים לקחת ענף

  קשת אב ובן  מצמר פשתן הכנת מיתר

    הכנת חץ מחזירים  חץ מבמבוק
  ראשי חץ:   ראשי חץ מגולפים

מחוד אגבה, מעצמות (שיוף עם 
  פצירות, צריך הגנה לידים ?)

  קשירת ראשי חץ לגדולים יותר

  שברור צור
  ראשי חץ מצור

      דבק משרף ואפר
הכנת פינת מטרות קבועה (אבן, אבן 

  תלוייה, מטרה נייחת / נעה)
    

פגידות  5אחרי  –צייד אבטיח 
  האבטיח של כולם

    

קישוט הקשת, סימון אמצע, קישוט 
  בזכוכית מגדלת, צבעים

  שידרוגי קשת וחיצים
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 אש .3
  16עד   10-11עד   7-8עד 
      סיפור הגעת האש

בניית בית לאש, איסוף חומר, הודיה, 
סידור החומר לאש, סידור מדורה, 

  וצהפתח בטיפי, בניית מדורה בקב

  אחריות:
  עשייה לבד, בניה, האכלה

  

      הזמנת אש
התנסות במקדח, לקראת סוף הגיל   הדלקה בגפרור אחד 

הכנת ערכה (גרזון מקדח ע"י 
  המדריך)

  הדלקה במקדח אסקימוסי
  ערכה קבוצתית

  מקדח קשת, במבוק, יד
  הכנת ערכה מלאה

 -הכנת עריסה והדלקה עם עריסה 
ם/בלי זכוכית מגדלת, פצירה וצור, ע

  נייר מפוחם

לקבל גחל  –הדלקת גחל בעריסה 
  ממקדח

  

      האכלת אש
      חוקי אש

נשיאת אש, שמירת אש ביום בלילה   
  בגשם

  

  בישול וכלים (כפיות קערות)
  התאמת אש לבישול

  עישון, אפיה, גחלים, תנורים ... –טכניקות בישול 

  הכרת תודה לאש
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  'ונספח 

 דטפגישה עם גלעד גולדשמיסיכום 

  סקירה על גילאי הביניים .1
 אם לא כך יש בעיה –ילדים רוצים לגדול להיות כמו מבוגרים   .א
 דרך קשה –ילד בא מעולם הרוח (הרמוניה, יופי, אור) ועושים דרך לעולם הארצי   .ב

 הגוף של אור מתגשמת בתוךישות 
 התהליך קורה בקפיצות  .ג

  צמות""האני נכנס לע 12אחת הקפיצות הכי משמעותיות היא בשנה ה 
) שנים קשות, עזיבה פרידה מהאני הקודם, פרידה מלהיות אחד עם הטבע מהחיבור 12-14( 12השנה ה 

  של להיות חלק המדברים
  קו טראגי

 קשה מאד לחזוד לחיבור גם אם עובדים על זה כל החיים אח"כ –פרידה רוחנית משמעותית ויציבה 
 .14,15, חיפוש זהות יותר בגילאי המצב מוביל לבדידות, חיפוש, תחושה שלא מבינים אותי  .ד

  בד"כ החיפוש עובר דרך מה אני לא, קודפ כל מגדירים מה אני לא ואז מוצאים מה כן.
  כולל לשים עצמי בסיטואציות זרות שהן לא אני, כולל מרד

  החיפוש דרך "אנטי" התנהגות הפוכה ממה שמצפים
  וחוזרים ב ח',ט'(בבית ספר וולדורף יש תהליך בריא שעוזבים בכיתה ו', ז' 

  מרד תהליך בריא
לראות הערה של שירה: השאלה איך להשאיר את הילדים בארגון לא מדוייקת. יותר נכון לשאול איך 

 לענות על הצרכים שלהם ואז ירצו להשאר.ו
היום חלק מהילדים מגיעים לעולם עם אי קבלת סמכות בלי קשר להתנהגות ההורים. כנראה מגיע משינוי   .ה

 כלשהו. מכריח ארגונים העוסקים בחינוך להשתנות. תרבותי כללי
 מרכז המודעות עדיין לא התעורר-מתפתח הגוף האסטראלי, המודעות אבל האני 12בגיל   .ו

  16-17זה גורם ל "סערה אסטראלית" סערה רגשית תודעתית, לא ניתנת לשליטה עד גיל 
תונים לחסדיו בלי יכולת לנווט ) הילדים זרוקים בעולם, נ12-16במקרים רבים בטווח הגיאלים הזה (

 (כמו ספינה בים ללא הגה). קורה גם לילדים חזקים שנסחפים לכל מיני כיוונים בתקופה הזו.
  –התפתחות לא אחידה   .ז

ובפעם השניה לקראת  3-4, (הרמוניה ילדותית מגיע לשיא פעם אחת בגיל 11-12גוף מתפתח בגיל  •
 אלו זמנים שהילדים יושבים טוב בגוף) -11

 חשיבה מופשטת 12-14אש בגילאים ר •

 ה"אמצע" בגרות רגשית מתפתחת הרבה יותר מאוחר.  •
יב כבר מתחילה -גורם להתנצחות , חשיבה מאד טובה בלי בשלות (אין סוס שיקח את הרוכב). בסוף יא

 הבשלות והעבודה עם הילדים שונה לגמרי
 ס. התיאוריה חשובה מאד כרקע, בסי –התייחסות לתיאוריה מול מעשה   .ח

בעבודה היומיומית כל ילד הוא אינדיבידואל, בפגישה איתו התיאוריה כאילו נשכחת, הכוונה לקחת את 
הילד פנימה אלי, להתעמק, לעבוד עם עצמי כמורה/חונך. התבוננות הזו היא אימון לחידוד החושים של 

  המחנך. כל דבר בילד הופך לחידות שרוצים להבינם למה זה כך?
 וב במקביל לתיאוריה ללמד גם איך להקשיב ולראותהערה של שירה: חש

כל התהליכים שהילד עובר הם בשביל שימצא את עצמו. ככל שיותר סוער, פערים וכו' כך יש יותר סיכוי   .ט
שנמצא את עצמינו, אפשר לעבור משחור ללבן אבל הכי מסוכן זה להשאר באפור כל הזמן. התהליך הוא 

 רקות טובה מאד. מעין בישול ויש בו גם רתיחה. ההתפ
 אפשר לעבוד עם נועא רק אם אוהבים את  האייכויות האלו: כאוס, כעס, חוצפה, מצוקה, דכאון, שגעעון  .י

 עד יא' בערך הילד מגיב בשיפוטיות מהירה, מיידית ולתמיד. מרגיש את המורה מייד. –שלב הביניים   .יא
 

 מה עושים.  .2
 פגישות:  .א

  חיפוש הזהות הוא תהליך מרכזי
  יות כל רווח בינך למה שאתה אומר נקלטחשובה האוטנת

  הילדים צריכים חוויות זהות, להפגש עם מישהו שמביא משהו ברור, משהו שהוא מאמין בו
  הוא גיל אידיאליסטי 13למרות מה שאמרנו גיל 
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(בחינוך וולדורף מביאים אנשים כמה שיותר מגוונים (רב, ציף, כומר וכו') כי לילדים חשובות פגישות 
ת שונות וזה צריך לעבור דרך אנשים. שולחים ילדים (לבד או בזוג) להתנסויות של כמה ימים עם זהויו

במקומות שונים (התנחלויות, משפחה ערביה, משפחה חרדית מחב"ד). ללכת למציאות אחרת ממה 
  שמכירים

 
 חוויות סף:  .ב

  גיל שבו הילדים מחפשים לחוות את הקצה (לדוגמה: כמעט כל ילד יחווה שיכרות).
לתת להם חוויות סף כדי שיעברו תהליכים שמי שאין לו אומץ לא יעבור ומי שיש לו עלול להסתכן יותר 

  מדי.
  חוויות סף שניתנות ע,י המחנכים יכולות להחליף חוויות שהילדים יבחרו בעצמם אם לא ניתן להם

  א כלי טוב)גיל שבו צריך מאד להתאמץ (מתאים אצלנו לאש אישית, הליכה בלילה וכו', ניווט הו
  חשוב להגיע לגבול של כל אחד

  להתחיל מכיתה ז' ולבנות תכנים לאורך השנים
שעורי בית, תרגול,  –ח' (מתחיל ב ו')  -בכיתות ז'  בבית הספר הילדים צריכים להתאמץ הכי הרבה

לימודים על גבול ההבנה שיהיה מאמץ להבין. בכיתות אלו שיש הרבה שיעורי בית הם מרגישים 
  , יקטרו אבל יאהבו את המורה. החיים היום נוחים מדי ולכן חשוב ליצור מאמץ.שלומדים

  
 אחריות:  .ג

  מצד אחד גיל של אתגרים, אבל חשובה גם האחריות.
  הילדים יהיו איתנו (ישארו במסגרת) אם ניתן להם אחריות

יכים להצטרף יב' הם צר –ח' זה הקו המנחה, מתחילים בקצת ובהמשך בכיתות הגבוהות יא'  –בגילאי ו' 
  למדריכים.

זה יוצר ציפיה, לא כל אחד יכול, צקריך להתאמץ והטובים יוכלו  –אם יש אחריות ומקבלים קרדיט 
  להגיע להדרכה

  אפשר להכין סמינר קיץ אילו ילכו מי שמתאימים להדרכה וילמדו הדרכה, הם יצטרפו למדריכים
  פתחיםשיראו את הגדולים מת –חשוב בכך שלקטנים יש לאן לשאוף 

  
 נושא כללי:  .ד

  לא לדבר אלא להדגים –ילדים קטנים 
להתחיל לדבר לעומק אבל לא הרצאה אינפורמטיבית. בהתחלה קצת יותר תמונתיף  12-13עם גילאים 

  אין צורך יותר מדי בדיבור). 8-9שיחות קצת יותר פשוטות, ובהמשך עם העלייה בגיל יותר לעומק (עד 

 

 שאלות  .3
, בגילאים הפרדה בחלק מהפעילויות 15ל  12רלוונטי בים גילאי  –ל מתח מיני הפרדת בנים בנות, נטרו  .א

יכולה להיות משמעותית, אפשר להגיע כך לדברים שאחרת לא ניתן (גם אם עושים אותה פעילות עדיין 
 יש ייתרון בהפרדה מדי פעם).

 ר יכול להרגיע.בהרבה מקרים ילדים בגיל ההתבגרות טוב להם להיות עם קטנים יות –רב גילאיות   .ב
, לשים לב לנקודות זמן אלו 9) וגם בשנה 12עד  11( 12יש שתי קפיצות גדולותף העיקרית בשנה 

  בתכנון של קבוצה רב גילאית. 
  לא לשלול אלא לשים לב לנקודות הקפיצה. –יחד עם זאת יש משהו יפה ברב גילאיות 

  ספציפיתאפשר שקטנים ילמדו גדולים משהו קטן אחד על אחד, מיומנות 
 כבר צריכים מסגרת נפרדת (ממתי בדיוק) -נוער 

 לזכור שילדים נשארים כאשר מקבלים אחריות.  .ג
 מעורבות הורים חשובה, קריטית כאשר נוגעים עמוקים או עם סיכון (צייד למשל)  .ד

  10זה לא טוב. מתאים עד גיל  עם בני נוער לערב?איך 
 פעם פעמיים בשנה  –אפשר לקיים מפגש עם ההורים 

להתעלם (כמו שממשיכים ללכת בגשם) או להתייחס בהומור. בכל מקרה  –התמודדות עם ציניות   .ה
 להמשיך בשלך

 אפשר לשקף, לא תמיד מתאים, לזכור כי נובע ממבוכה, חוסר יכולת לחשוף את הנפש וכו'.  12מעל גיל 
 חלוקה כללית לגילאיםף  .ו

  פוריםחוויה, לא משנה מה עושים, בלי הסברים כן סי 5-8/9גיל 
  עשייה עצמית לרכוש מיומנות 10-13
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 אחריות. חלק ישתלבו בהדרכהלתת +  14
 היפראקטיביות או התכנסות פנימה –+ מתאפיין בבעיית קשב  12תשומת לב בגיל   .ז

  דורש טקט וכשרון של המדריך
לקחת אחריות בעמצם במקרה של בעיות להנחות הקבוצה כך שתיצור בעצמה מסגרת שבה מתנהלים. 

י' כי  –את הבעייה ולאן רוצים להגיע ולחשוב ביחד איך להגיע לרצוי. יותר קשה בכיתות ט'  להציג
 מבינים שמתמרנים אותם למשהו.

  

 רשימת השאלות 
 חלוקת גילאים בקבוצות  .א
 קבוצות מעורבות  .ב
 בנים בנות (ילדים גדולים) רעיון להפריד חלק מהזמן, גם אם עושים אותם דברים האנרגיה שונה  .ג
 :צותקבוזמני   .ד

 שעות פעם שבוע (מעט לכל מה שרוצים לעשות) 3
  פעם בחודש לילה וכ' –מדי פעם יותר זמן 

יוזמות שנובעות מחיבור, להוציא החוצה לעולם, עוזר לגשר על הפער בין  –נוער מסגרת רחבה יותר 
 מכירה.הצטרפות לקבוצות קטנות, נקיון ביער ייצירת דברים ו –העולמות, ליצור אלטרנטיבה תרבותית 

צירוף הורים לילדים / נוער, יכולים לתת דוגמה (למשל ילדים שרוצים מעגל הקשבה לאחר שההורים   .ה
 עושים)

 התמודות עם ציניות  .ו
 עולם רגשי, קושי לרכז תשומת לב,  –ילדים גדולים   .ז
 התאמה דורשת תהליך אחר מקוצר – קבוצהניתוח לפי גיל לא פותר ילדים שמגיעים מאוחר ל  .ח
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  נספח ז'

  נקודות לקורס חינוך

 

כי תכנים בנושאי התאמה לגיל הילד ובנושאי חינוך לא מוטמעים טוב בקרב המדריכים, מדריכים  נמצא .1
 מדברים יותר מדי עם ילדים קטנים, 

נדרש לתת יותר עומק בנושאים אלו במהלך קורס המדריכים, אפשרות למדריכים וותיקים להשתתף בחלק  .2
 הזה

 ים לנושא זה, שנה עם דגש לנושא, כל השתלמות מתחילה בהדגמה של הנושאלתת דגש בביקור –בנוסף  .3

להוסיף חצי שנה בסוף קורס המדריכים שעוסקת בהדרכה וחינוך. מתכונת של חצי יום בשבוע  –קורס חינוך  .4
 מדריכים וותיקים מוזמנים להצטרף

 כולל: .5
 ורד/גלעד + מירי משחקים? –העמקה בשלבי התפתחות הילד   .א
 יך:העצמת המדר  .ב
  כוחות, מנהיגות, הובלה, מרכז (עופר + מיכל) משחקי תפקידים מול קבוצה.   .ג
 הופעה, לבוש, נוכחות מול קבוצה, נוכחות מול הורים, שפה, צורת דיבור, כמות דיבור  .ד
 ליווי איש מקצוע לאורך הקורס. –העצמה אישית   .ה
 ניתוח תהליכים בקבוצה בכל הרמות פיזי, רגשי, חברתי רוחני  .ו
 טיפול  .ז
 וב מחלוקותייש  .ח
 איך להדריך מיומנויות פיזיות: רגשיות, רוחניות  .ט
 מסגרת, זמנים וכו' – ה קבוצהאיך בנוי  .י

 סטאז' + מחברת יומני תצפית   .יא
  

יותר מדי דיבורים, פניה ללוגיקה, כיבוי הדמיון, לתת מקום  –להוסיף דגשים למה שיגרום נזק בגיל צעיר  .6
 ?נושאים נוספים + 12להתרסקות/חיפוש של גיל 
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  נספח ח'
  נקודות למעקב ולמשוב סטאזרים, ביקורות הדרכה וביקור במתנה

 

) לעבור עם הסטאזר קבוצה אחרתנקודות למדריך שחונך סטאזר (מתאים ברובו גם כהנחיות ומשוב לביקור ב .1
 פעם בשבועיים בערך

ר, כמות דיבור, הופעה, לבוש, נוכחות מול קבוצה, נוכחות מול הורים, שפה, צורת דיבו -מדריך כמנהיג  .2
 סמכות, מנהיגות. 

 אותנטיות, התלהבות, חיבור לעשייה .3

 לבחון מול הסטאזר מה הקשיים, מה מפחיד אותו מלחיץ אותו ממה חושש.  .4

להעביר אחריות בחלקים (הכנת פעילות, ציוד, ללמד משהו, לשמור תמונה של  –בניית בטחון בשלבים  .5
 בסוף הפעולה לתת משוב –ר סיכום פעילות) המרחב, בניית קו מנחה לפעילות, סיפור סיפו

ביחד עם המדריך, מה קורה, למה? מה הילד מבקש? (לצאת  –ניתוח מצב הילד / הקבוצה  –התבוננות  .6
 מהדפוסים) איך לעזור, 

 מה למדתי, השתפרתי, היכן גדלתי .7

 התמודדות עם מצבים בעת הדרכה, באיזו דרך בחר הסטאזר .8

 תמשוב לסטאזר על נקודות מיוחדו .9

 דברים עיקריים למיקוד בהמשך 2-3 .10

 לרשום מה ראינו, להציף הרבה שאלות –לתצפית  .11
  
 


