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  סיכום פגישה בנושא ספטיבל מיומנויות
  

  .בהשתתפות, יעל, שירה, עופר, אלון, רזי, אבנר וערן 26.7.12פגישה בנושא התקיימה ב  .1
 

הארגון להקים פסטיבל מיומנויות מחוץ לשומרי הגן, דבר  נושא הפגישה היה הרצון של כמה מחברי .2
ייה שהתכניות לקיום הפסטיבל הגיעו לעופר במקרה בארגון. בנוסף היתה בע לפגיעהשעורר חשש כבד 

  ולא ישירות מפי המארגנים.
 

הארגון ואת המשמעות של מיומנויות מול עולם תוכן עמוק יותר שמקבלים  עופר הסביר את הרקע של .3
 :בשמרי הגן

מיומנויות לבדן יכולות לתת חיבור עמוק אבל זה יקרה במקומות כגון ארה"ב שבהם האנרגיה קיימת   .א
 .גם המרחב הטבעי גדול יותר ומאפשר להטמע בתוכוו

בארץ לא ניתן ברב המקרים להגיע לחיבור עמוק רק מעיסוק במיומנויות, אין אנרגיה כזו והטבע   .ב
 מצומצם מאד.

בשומרי הגן המיומנויות (מעגל האדמה) הן כלי שדרכו ניתן לחשוף האנשים לעולם תוכן רחב ועמוק   .ג
 והרוח. יותר הכולל גם את מעגלי האדם

, זה מה שמביא אותם לסדנאות מבוא ושם הם הרבה אנשים מתענינים בהתחלה רק במיומנויות  .ד
 נחשפים לתכנים העמוקים יותר ומחליטים ללכת לקורס המדריכים. 

הן ימשכו אוכלוסיה  ,קיים חשש שאם המיומנויות יועברו בסדנאות קצרות ע"י גורמים אחרים  .ה
אוכלוסיה זו תקבל את החומר הבסיסי של המיומנויות ולא תחשף שהיתה יכולה להגיע לשומרי הגן. 

 למה שמעבר לזה.
כזה יכול להביא לכך שלא יגיעו אנשים לקורסי המבוא ולקורסי המדריכים ולגרום נזק בלתי  במצ  .ו

 הפיך לארגון שומרי הגן.
 קורס השרדות –יחד עם זאת ניכר שיש עכשיו מספר גורמים שמייצרים תחרות לשומרי הגן   .ז

בווינגייט וכו'. לכן צריך לשנות גישה ולהכיר בכך שלא ניתן למנוע העברת מיומנויות ע"י גורמים 
ם בכל מקום את היתרון שיש למה ראיאחרים. לכן צריך לראות כיצד מצמצמים נזקים, ואיך מ

 שמועבר במסגרת שומרי הגן.
  תבוצע גם פעולה בתחום השיווק כדי לפנות לקהל רחב יותר. לבמקבי  .ח
 

 .מבחינת מארגני הפסטיבל עלו הנקודות הבאות: .4
בעיית תזמון ולא רצון  . נבעהתנצלות שהנושא הגיע לעופר לפני שהספיקו להציג לו בצורה מסודרת  .א

 .להסתיר דברים
הרעיון נוצר מתוך כוונה לשיתוף פעולה  ,הודגש שאין כוונה לעשות משהוא שיתחרה בשומרי הגן  .ב

 ול בטווח הארוך לתרום לשומרי הגן.ומתוך ראיה שהאירוע יכ
הכוונה שהפסטיבל יכוון לשומרי הגן ולכך שרק שם ניתן לקבל הדרכה עמוקה ורחבה יותר מעבר   .ג

 ת.ות הבסיסיות הפיזייולמיומנו
שהפסטיבל יבוצע מחוץ לארגון כמשהו ראשוני ושטחי ביחס לנעשה בשומרי הגן וממקום זה  בטו  .ד

 יק.יכוון לשלב הבא למי שירצה להעמ
 

יעל הדגישה שבנוסף לייתרונות אחרים של שומרי הגן אנחנו הארגון היחיד שעושה את החיבור לחינוך  .5
  מעבר למיומנויות עצמן.

 

 סיכום הפגישה: .6
יתאם את שלבי תכנון והקמת הפסטיבל מול עופר וביחד ימצאו את  (שירה, אלון, רזי ואבנר) הצוות  .א

 ם נזק.הדרך שהאירוע יתרום לשומרי הגן ולא יגרו
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עלו רעיונות להקים מתחם של שומרי הגן בפסטיבל. במתחם זה לא יהיה לימוד של מיומנויות אלא   .ב
 יהיה מאויש ע"י מישהו וותיק שיכול להסביר מה מקבלים בשומרי הגן. 

יהיו מלוות בהסבר על הרקע של המדריכים והפנייה  –סדנאות שיועברו ע"י מדריכים משומרי הגן   .ג
 ון שומרי הגןלהמשך לימוד בארג

הצעה שעופר יעביר סדנה רוחנית / עומק כלשהיא על מנת שהמבקרים יתרשמו ממה שאפשר עלתה   .ד
 לקבל בשומרי הגן.

ר על הוצג הצורך בלקיחת אחריות אישית של כל מארגני הפסטיבל המגיעים מהארגון לשמו  .ה
הזו מתוך האינטרסים של הארגון. מארגני הפסטיבל לקחו על עצמם מיוזמתם את האחריות 

 . שותפות לדרך שהארגון מתווה
בהרחבה מעבר לפסטיבל עצמו אחריות זו צריכה לחלחל לכל חברי הארגון על מנת שנוכל   .ו

   לגדול ולהתרחב ולהגיע למקומות חדשים שהמציאות דוחפת אותנו לצאת אליהם.
  
  

  בברכה

  און-ערן בר


