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29.08.12  

  
  קבוצות הורים וילדיםסיכום פגישה בנושא 

  

  .אלון וערן. ורגדי פבהשתתפות, עופר,  29.8.12פגישה בנושא התקיימה ב  .1
 

היתה כוונה לבחון את  מדריכים לפתוח קבוצות של הורים וילדים. נושא הפגישה היה הרצון של כמה  .2
 הנושא לפני תחילת הפעילות בקבוצות. 

  .מה כדאי וניתן לעשות וממה להמנע ,מטרות של קבוצות אלובפגישה בחנו מה ה
 

יה הנכחית הוגדרה כפגישה ראשונה שמטרתה להגדיר את המסגרת, בהמשך יוקם מעגל שיעסוק שהפג .3
 בנושא וירד לעומק הדברים ולהגדרה של הפעילויות השונות.

 :מטרות קבוצות הורים וילדים .4
א מטרה כשלעצמה ויחד עם זאת יש כוונה שחלק . החיבור הולחבר הורים לדרך של שומרי הגן  .א

 מההורים ימשיכו לפעילויות נוספות בשומרי הגן החל מסדנת מבוא ועד קורס מדריכים. 
 גישת חינוך של שומרי הגן בשני תחומים עיקריים:את להעביר להורים   .ב

 דרך נוספת להיות בטבע עם ילדיהם. •
 ו').דרך להיות חונכים לילדים (כולל לימוד קיוטי וכ •

לאפשר זמן חיבור בין ההורים לילדים, זמן שבהרבה מקרים לא מתאפשר במציאות הקיימת היום   .ג
  .בעולמנו

 קבוצות:המבנה  .5
 .נבחנו מספר מבני קבוצות אפשריים  .א

 הורים וילדים / משפחות כאשר הילדים נמצאים בקבוצות של שומרי הגן. •
 הורים וילדים שלא מכירים את שומרי הגן. •
 בנים או אמהות ובנות.מפגשי אבות ו •
 מפגשי הורים בלבד. •

אם כי אין למשך כחצי יום.  על קבוצות שנפגשות פעם בחודש או שלושה שבועות דיברנו בעיקר  .ב
 .מניעה מלהפגש בתדירות גבוהה יותר

 

 :עקרונות .6
בגלל פרק הזמן  קיים קושי להגיע לרמת מיומנויות שמתאימה גם להורים הורים וילדיםבקבוצות   .א

 .יפות המפגשיםהקצר ותכ
יש לשים לב לא להגרר לעיסוק בהרבה מיומנויות שונות (בקצב שמרבית ההורים רגילים אליו)   .ב

התמקד על מעט דברים ל מבלי לרדת לחיבור בין המיומנויות לשאר התכנים של שומרי הגן. הכוונה
 כדי שאפשר יהיה לחבר כל נושא לדרך שבה עושים, לחיבור לחומר וליער וכו'.

 להזמים מדריכים "מומחים" במיומנות כלשהיא מדי פעם על מנת להעביר תוכן מסויים.מומלץ   .ג
 הדברים:בדרך שבה מעבירים את  להתמקדמבחינת ההורים   .ד

 איך להעביר לילד -  המיומנויותאיך מלמדים את  •
 איך יוכלו לעבוד איתו לבד ביער •
 לימוד קיוטי. •

שהעשייה שלנו מכוונת לפגוש עומק ומהות חשוב להעביר להורים שהמיומנויות הן רק חלק קטן ו  .ה
 ולא רק מיומנות פיזית.

חשיבות גדולה לכל נושא האווירה בקבוצה ולשילוב ההורים בכל הדברים הקטנים שאנחנו עושים   .ו
 כניסה לקצב של היער, מעגלי הקשבה, תודה וכו'.  –עם הילדים 

 :עבודה מול הורים .7
את  בעיקר בסדנאות מבוא. עקב הרצון להרחיב בעבר הוכשרו מספר מדריכים לעבודה עם הורים  .א

הכשרה למדריכים  הפעילות ולחשוף הרבה הורים לפעילות של שומרי הגן תבחן האפשרות לבצע יום
 .שעובדים עם הורים
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 רעיונות לפעילויות: .8
. תורם הרבה מאד לחיבור עמוק יותר למה שאנחנו עושים –שעות  24לשלב לפחות מפגש אחד של   .א

 מאוחר מדי בסוף השנה. שלא מבוצעלוודא 
ות חוזרת בנושא דקמככלי שעוזר למיקוד ולהת(שנת האש, הסייר וכו') נושא שנתי  אפשר להגדיר  .ב

 מסויים.
 .אפשר לשלב הצגת יכולת של הורה + ילד בסוף שנה (למשל הדלקת אש ביחד)  .ג
 אולי משותף למספר קבוצות? –מפגש סוף שנה   .ד
 תרגילים מומלצים שונים:    .ה

 .למה, מסלול מישוש עם חוט (הורה מכין לילד ולהיפך)מצ •
לאפשר להורה להבין את העקרונות ואז יוכל להדריך את הבן / בת (בהדרכה כזו גם  –מקדח קשת  •

 יכול להדליק אש עם מקדח דק) 8ילד בגיל 
 לנצל את הכוח של ההורים לבניית מחסה משותף טוב. –בניית מחסה משותפת  •
 לדוגמה סיפורי עץ קטן. –לדים ומבוגרים סיפורים שמתאימים לי •

 כלכלה וזוזים: .9
חשוב שההורים ייבינו שהם  –התשלום צריך להיות של ההורים ושל הילדים לא רק עבור הילדים   .ו

 באים להשתתף ולא כצופים.
 .מחיר יקבע בתאום עם מדריכים המשפחות על מנת ליצור מחיר סביר  .ז
 תשלום יקבע בתאום עם מדריכים משפחות):כמה רעיונות שעלו בנושא התשלום (כאמור ה  .ח

 לא מומלץ לרדת מזה –שעות נשמע סביר  3-5שקל למשפחה לפעילות של  200 •
 אפשר לתת הנחה לנרשמים מראש.  •

הרשמה ומחוייבות לכל השנה על מנת שלא נצטרך לרדוף אחרי ההורים כל לדרוש בקבוצות מסוג זה   .ט
 השנה. 

 נושאים נוספים: .10
עומק ותכנים להורים במחנה המשפחות, אולי להציע מתכונת של קורס עם יש כוונה לתת יותר   .א

הילדים כאשר אחד המדריכים "שומר" על הילדים ואחר מעביר תכנים מלאים מקורס המדריכים. 
הכוונה לקדם את ההרוים אל קורס המדריכים כך שבהמשך יוכלו לבצע השלמות או לפחות להיות 

 / סביבתם.מעורבים יותר בחניכה של ילדיהם 
המפגשים במתכונת של פעם בשבועיים אינם מספקים עקב תדירות נמוכה מדי  –קורסי חינוך בייתי   .ב

 של מפגש. 
בות שיעופר יפגש עם ההורים באשתאול (ובשאר הקבוצות של חינוך בייתי) על מנת להסביר את הח

  של מפגש פעם בשבוע לפחות.
אלא דרך חיים מלאה,  "חוג"שומרי הגן אינו עוד חלק מקידום נושא זה הוא הבהרה של המדריכים ש

כך שיהיה ברור להם שמפגשים של פעם בשבוע יתנו לילדיהם הרבה מאד ושאינם צריכים לחפש 
 עוד ועוד פעילויות אחרות.

 

 סיכום הפגישה: .11
ך ורעוד נושא שמתחיל לרקום עור וגידים. חשוב שנכנס עם הכנה מתאימה ונבחן את ההתקדמות לא  .א

 השנה.
בקרה  מכן מפגשי לאחרמפגשים לעבודה על התכנים ו 2-3ון ירכז מעגל שיעסוק בנושא: יקבעו אל  .ב

 במהלך השנה.
 חשיבות לתיעוד הדברים ע"י המעגל.  .ג
 בהצלחה  .ד

  
  

  בברכה

  און-ערן בר


