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19.02.13  

  
  18.2.13פגישת מעגל ארגון  סיכום

  
  

  נכחו בפגישה
  וערן, דני וולפשטיין עידו ק.אורי ט, עופר, יעל, דליה, 

  
  נושאים שנדונו:

  סקירה כללית .1
  .התכנסות אביב .2
 .דרישות סף והשתלמויות בנושא .3
  בעיות מול הורים בקבוצת חינוך בייתי בטבעון .4
 .שונות .5
  

  פירוט הנושאים:

 רה כלליתיסק .1
 . POW think bandאפשרויות לקבלת יעוץ בנושא מיתוג, שיווק והתווית הדרך ע"י חברת הצגת   .א
  

 התכנסות אביב: .2
 יוודא שכל הנושאים מטופלים מובילהוות צחשוב שה  .א
עלו שני רעיונות שנועדו לתמוך (מהצד הביוקרטי) בכך שההתכנסות היא האירוע המרכזי שלנו במהלך   .ב

 השנה:
אחת  ם חלק מהוצאות ההתכנסות ע"י קופת מעגל המדריכים מתוך הכרה שזוהירעיון של תשלו עלה  •

לויות הדגל של הארגון. בשלב זה מרבית חברי המעגל הביעו התנגדות קלה להצעה והיא לא ימפע
 תיושם השנה.

נושא נוסף שנבחן עבור השנים הבאות הוא להגדיר שפעילויות אחרות שקורות בזמן ההתכנסות לא  •
חלק מחברי המעגל הביעו  –התכנסות בהארגון מתוך כוונה שכל המדריכים יקחו חלק יבוטחו ע"י 

 יבחנו לקראת השנה הבאה.התנגדות והמשמעויות 
בכל מקרה בשנים הבאות ננסה לקבוע את מועדי ההתכנסות כך שתתאפשר גם פעילות חוגית ("חוג  •

 יכים אולם בד"כ זה אפשרי.אביב/פסח") בזמן חופשת הפסח. השנה זה לא צלח עקב אילוצי התאר
ערן ישלח מייל למספר מדריכים (חלקם פעילים וחלקם לא) שיכולים להעביר מיומנות  –כפר מיומנויות   .ג

 : כלשהיא ביום השני של ההתכנסות. יתכנו שתי אפשרויות
 לימוד מיומנות ב"שיעור" מסודר.  •
 עיסוק במיומנות במרחב הפתוח כמקור להשראה. •

  עזור באיתור האנשים בטלפוןבמידת הצורך דליה ת
עלתה מחשבה לבטל ערב זה אולם צוות ההתכנסות החליט להשאיר  –נושא ארוחה משותפת בערב השני   .ד

ערן יבדוק שוב מול צוות ההתכנסות את המשמעויות. בכל מקרה מומלץ להעביר כמה  –את ארוחת הערב 
 טיפים למיכיני האוכל לגבי איך להכין אוכל בכמויות גדולות.

 
 :דרישות סף .3

 השנים הבאות. 5הוצגה תכנית לדרישות סף ל   .א
התכנית כוללת את כל רשימת הדרישות ותאפשר למדריכים המשמעות העיקרית של התכנית היא בכך שה  .ב

 לתכנן את צעדיהם על מנת שיוכלו לעמוד בדרישות אלו.
היא שהמיומנויות הנ"ל  עלתה סוגייה של חוסר איזון לכאורה בין מיומנויות גבריות ונשיות. ההתייחסות  .ג

היו נחלת גברים ונשים בעבר ומכיוון שכל מדריך הוא מעין "ראש שבט" בקבוצה שלו וצריך לדעת את 
  המיומנויות הנ"ל לא נכון להתייחס למיומנויות גבריות או נשיות אלא לכלול את כולן כמיומנויות יסוד.

 רשימת דרישות הסף בנספח א'.  .ד
 

 :קורס חינוך .4
 השנה וההענות להרשמה כרגע נמוכה. בזמןהתארגן לא הספקנו ל  .א
 עקב כך נתחיל לתכנן את הקורס לשנה הבאה כך שיהיה מוכן מראש ונוכל לארגן הרשמה מסודרת.  .ב
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 תקבע פגישה של תמר ועופר להמשך קידום הנושא.  .ג
  
 בעיות מול הורים בקבוצת חינוך בייתי בטבעון: .5

 בטבעון נפתחו השנה מספר קבוצות חינוך בייתי.  .א
חלק מההורים ליווי את הילדים על מנת להקל על ההסתגלות לשהייה בפעילות  ,בקבוצת הילדים הקטנים  .ב

 ללא הורים.
כי הפעילות היא ללא הורים וחלק  תיערה) לא הבהירו מראש בצורה מספקמדריכות הקבוצה (דליה ו  .ג

או עקב אידיאולוגיה עקב קשיי הסתגלות של הילדים הקטנים (מההורים התכוונו ללוות את הפעילויות 
 .)ליד הילד כל הזמן רוצים להמצאהם לפיה 

 ילדיהם התלוננו מדועחלק מה .הנושא עורר קושי מצד הורים שלא תכננו ללוות את הילדים בפעילויות  .ד
 הם לא מלווים וילדים אחרים כן.

ליצות לילדים ממ ןות הבהירו לכל ההורים כי הפעילות היא ללא הורים והלאחר דין ודברים ארוך המדריכ  .ה
 יכולתם לעמוד בדרישה הזו ואם לא מתאים לנסות שוב בשנה הבאה. ולהורים לבחון את

 כמה דברים עיקריים לתשומת לב כל המדריכים:  .ו
 הפעילות שלנו בקבוצות היא ללא הורים, כך נבנו הקבוצות וכך אנחנו עובדים בשומרי הגן. •
תאימה לילדים וגם להורים ודורשת קבוצה עם הורים היא קבוצה אחרת הכוללת פעילות שמ •

 ום מראש ואישור של ערן / עופר.את
 חשוב להציג זאת בצורה ברורה להורים על מנת למנוע אי הבנות ואי נעימויות בהמשך. •
להורי החינוך הבייתי (יותר מהורים אחרים) יש רצון להיות מעורבים ולהשפיע על מה שמועבר  •

ים הם מתעקשים על כך והעמידה בפניהם אינה קלה. בפעילויות בהם ילדיהם משתתפים. לעית
במקרה הנ"ל ההורים שדעתם לא התקבלה הגיבו בחריפות ובתחושה שמתעלמים מהם, מקפחים 

   .לרעה אותם ומפלים אותם
חשוב להבהיר להם כי הפעילויות של שומרי הגן מוגדרות ע"י הארגון ואינן למרות הקושי הזה 

ההורים. אנחנו "מוצר" קיים וההורים צריכים לבחון האם מתאים רצונות על פי נתונות לשינוי 
אוזן קשבת לנושאים שמעלים ההורים אבל דרך הפעולה תקבע ע"י  (כמובן שיש להם או לא

 .המדריכים ולא במעגל הקשבה של ההורים)
רים המעקשים להיות באזור הפעילות צריכים לדעת שהכי קרוב שהם יכולים להיות זה וה •

עה כך שהמדריך יוכל לקרוא להם במידת הצורך, אך מחוץ לטווח ראייה ולטווח בטווח שמי
 המודעות של הילדים.

 .תשומת לב של המדריכים לנושא זה  .ז
 מצורפת התייחסות של יעל בעקבות פגישה עם ההורים בנושא. -בנספח ב'   .ח

  
 מועדי הפגישות הבאים: .6

 .לפני התכנסות - 10.3.13  .א
 .לפני ימים פתוחים – 21.4.13  .ב
 .לפני השתלמות ומפגש אחרונים – 12.5.13  .ג
  לקאת סוף שנה. – 9.6.13  .ד

  
  ...בריאות ועוד קצת גשםבברכת 

  
  
  
  

  און-ערן בר
  

  בעמוד הבאים נספח
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  תכנית כללית לדרישות סף –נספח א' 

  
 מתוך הבנה דרישות הסף נועדו להביא את המדריכים בשומרי הגן לשליטה במיומנויות שלמדו בקורס המדריכים

 .שמיומנויות אלו חשובות ליכולת ההדרכה של המדריכים
היות וברור שחלקן דורשות זמן תרגול ארוך מחולקות הדרישות לאורך השנים הקרובות כדי לאפשר לכל מי 

  זמן מספק לתרגול. רוצה לעמוד בהןש
המיומנויות הנ"ל היו נחלת גברים ונשים בעבר ומכיוון שכל מדריך הוא מעין "ראש שבט" בקבוצה שלו וצריך 

 לדעת את המיומנויות הנ"ל לא נכון להתייחס למיומנויות גבריות או נשיות אלא לכלול את כולן כמיומנויות יסוד. 
 נוך.החריג היחיד שלא נלמד בקורס המדריכים הם התכנים של קורס החי

  :כוללותהדרישות 
  

  אופן בחינה  דרישת סף

 :טבעיים לחלוטין. דוגמאות אפשריותלבד באמצעים הדלקת אש  .1
 הדלקת אש במקדח קשת עם מיתר שעשינו בעצמנו •
 הדלקת אש במקדח יד •
כל טכניקה פרימיטיבת אחרת שעומדת בהגדרות של הדלקה לבד  •

 ובאמצעים טבעיים.
  ניתן להעזר בסכין / גרזן

  של המדריךדיווח 

 . כולל:סיתות בסיסי בצור .2
 התזת שבבים לראשי חץ •
 יצירת אבני יד ומקצצים בסיסיים •
  יצירת ראשי חץ ברמה סבירה •

דיווח של המדריך והצגת 
  העבודות?

הבנה ויכולת הסבר של כל מה שנלמד בקורס ברמה גששות,  .3
 :התיאורטית והמעשית

 הבנת דגמי ההליכה וההשתנות ביניהם •
  .לחץ גדולים ויכולת למצוא את העקבה הבאה על פיהםהבנת שחרורי  •
 .(זיהוי עקבות) הכרת סימני דחיסה של כל בעלי החיים באזורנו, •
יכולת ציור סט עקבות ועקבה ביומן עקבות וניתוח פרמטרים  •

   .עיקריים

  דיווח של המדריך

 קשת וחץ: .4
או  מטר לפחות 20בניית קשת אב ובן היורה חץ אפקטיבי למרחק  •

 .בניית קשת אמיתית העושה את העבודה –פין לחילו
 בניית חיצים העפים ופוגעים בלי להתפרק •
  איך לבחון? – יכולת לשימוש יעיל ונכון בסכין וגרזן •

  הצגת עבודות שנעשו

 בניה ולינה: –מחסות  .5
 בנית מחסה ולינה בו בלי לסבול בחורף בתנאים הבאים: •

 .איך לבדוק?ומטה  º12טמפרטורה חיצונית  ~
 לבד ללא שמיכה או שק שינה לינה ~
לינה עם בגדים ארוכים כמו מה שנלבש באותו יום ללא ציוד  ~

 גשם
בניית מחסה קבוצתי בסגנון הוגן, לונג האוס או כל מחסה אחר  •

  איש וניתן לשהות בו בגשם ולהדליק מדורה בתוכו. 15המתאים לכ 

  דיווח של המדריך, 
השתתפות בבניית מחסה גדול 

שיועברו באחת ההשתלמויות 
  בהמשך

לינה  ניתן להחשיב בדרישות אלו
ובניית מחסה במהלך הקורס 

  השנתי

 ציד ודיג: .6
שתכלול חלק תיאורטי  השתתפות בהשתלמות בנושא ציד או דיג •

 וחלק מעשי.
  קשת וחץ. צלצלים לדיג, כגון: יוגדר ציוד נדרש להשתלמות  •

השתתפות בהשתלמות (ינתן 
פטור מהחלק המעשי לצמחוניים 

 ).וכו'
  

סל  -הצגת עבודות שנעשו   יכולת ביצוע והסבר –סלים ומחצלות כפי שנלמדו בקורס  .7
  ומחצלת

יכולת להעביר לילדים (ברמתם) את התרגולות הרוחניות שהועברו  .8
 :בקורס

  

 -במפגשי מדריכים והשתלמויות 
אחד מהמדריכים יעביר נושא 

מסויים לשאר המדריכים 
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  אופן בחינה  דרישת סף

שישחקו תפקיד של ילדים 
  בקבוצה

 4יבור מהלב במעגל הקשבה. יכולת לנהל מעגל ולשלוט באיכותו לפי ד .9
 :העקרונות

הקשבה מהלב, דיבור מהלב, לדבר בהתאמה, מהשנאמרלאיוצא  •
   מהמעגל.

 –במפגשי מדריכים והשתלמויות 
יגדרו מעגלי דיבור בקבוצות 

קטנות תוך מתן משוב על אופן 
  ההתנהלות במעגל

לוסופיה ופסיכולוגיה), ילדים עם הכרת תכנים העוסקים בחינוך (פי .10
  .צרכים מיוחדים, פתרון קונפליקטים, טיפול באמצעות הטבע

יועברו בקורס החינוך תכנים אלו 
  בשנים הקרובות

     קורס מע"רים בתוקף .11
 

  עמידה בדרישות אלו תהיה תנאי להדרכה. 
ופעילויות תומכות אחרות על מנת  ויוגדרו השתלמויות סדנאות שנים לעמידה בדרישות אלו 4-5ינתן פרק זמן של 

  .לאפשר לכל מי שרוצה לעמוד בדרישות
  

  
  

  התייחסות של יעל לנושא ליווי הורים בקבוצת חינוך בייתי בטבעון –נספח ב' 
 פגישה עם הורים מהחינוך הביתי בטבעון.בהשתתפתי אתמול 

בחוג של הקטנים  ליווי האמהותהוזמנתי ע"י יערה ודליה כדי לעזור בלהבהיר את עמדת שומרי הגן בעניין 
  ולתת להן גיבוי. 

רק חלק מהאמהות וחלקן רק בחלקים  הפגישה נקבעה כשעה לפני התחלת הפעילות והשתתפו בה
  שהוא על תקן הורה/מדריך. : דליה, יערה. מירי וגם זאבהשתתפו מהמדריכים

  ן.היתה פגישה לא פשוטה,עלו הרבה תסכולים, כעסים ועלבונות מול שומרי הג
  נשמעו קולות בכל הכיוונים ולא נראה לי חשוב שאפרט כאן כל מה שעלה.

  כן חשוב לי להעלות נקודות שעלו בי מתוך מה ששמעתי והבנתי. 
  ושנראה איך מטפלים בהן כדי לשפר את ההתנהלות.

  
  ההדרכה בחוגים של חינוך בייתי היא שונה ויש להתייחס למכלול כולו שהוא גם ההורים. -
  ה רכז שמתקשר עם ההורים בצורה ברורה. כפי שקורה באשתאול.חשוב שיהי -

 טוב אם יהיה גם נציג מצד קבוצת ההורים.

 האינפורמציה שמגיעה אל ההורים לא ברורה ולא מסודרת, לא כולם מכותבים על דברים מהותיים. -

   ות. ישנן אמהות שלמרות שהן בצד המתנגד לליווי גילו בהפתעה מכאיבה על פרישה של כמה משפח -
  הרגשתי שעם תנתן קצת יותר תשומת לב לאיפה ההורים בתמונה, האווירה תהיה הרבה יותר טובה  -

 וזה כמובן גם יתמוך בקבוצות הילדים.

העלתי  לא הבנתי למה לא אפשרו להורים ליצור לעצמם מחנה ביער והגבילו אותם למגרש המשחקים. -
שיוכלו להנות  היער מספיק גדול. - לדים זאת בפגישה, יש לאפשר להם מחנה הורים המרוחק מהי

 ארוחת צהרים ועוד מלא אפשרויות נוספות,  מהיער וליצור לעצמם זמן מפגש, לימוד, בישול   
  איתן עד ש"מבשילים" להצטרף לקבוצה. כשהקטנטנים 

  אני לא יודעת האם המדריכים מקיימים פגישות משותפות, אך זה ממש נחוץ. -
בדחיפות של כל הצוות עוד לפני המפגש הבא יחד עם מלווה נוסף ערן, לדעתי חשוב שתתקיים פגישה 

 עופר, אנוכי או אולי הכי טוב שירה שיש לה הכי הרבה ניסיון בעניין.
  בכדי למצוא דרך איך להחזיק טוב יותר את כל החבילה

  


