ישיבת צוות שכב"צ וירטואלי #1
מטרות הפעילות:
 )1הצוות יכיר את אופן העבודה באופן מקוון – דרך המחשב.
 )2הצוות יירתם למשימת ההדרכה בזמן הקורונה.
 )3הצוות יצא עם תחושת אחריות כלפי קבוצתו.
משך הפעילות  40 -דק'
זמן
 10דק'

 10דק'

 10דק'

 5דק'

תוכן
סבב מה נשמע  -כל מדריך יספר מה שלומו (בדגש על איך מרגיש
בתקופה זו) ומה הדבר שהכי היה רוצה לעשות בתקופה זו בה אין
לימודים.
המילה האהובה עליי במשפט החזון – הרכז יבקש מהצוות לחשוב מה
המילה האהובה עליהם במשפט החזון .לאחר שיחשבו ,כל מדריך ישתף
בבחירה והסיבה לבחירה במילה זו .גם הרכז יספר על המילה האהובה
עליו.
ל אחר מכן ,הוא יסביר כי נתרכז בדקות הקרובות במילה "יחד" ויפרט –
היום יותר מתמיד ,המילה יחד במשפט החזון מתחדדת ומבהירה לנו
שאנחנו יחד באתגר הזה שמביאה איתה התקופה האחרונה .יחד נוכל
לעבור את התקופה הזו ,יחד נשמור על אופטימיות ורוח קרמבו.
לשמור על קשר – הרכז יגיד שהצעד הראשון בהתמודדות יחד ,הוא
השמירה על הקשר.
שמירה על קשר בעת כזו היא אתגר לא פשוט ולכן הרכז ישאל את
המדריכים – איך שומרים על קשר בעת כזו?
המדריכים יענו באמצעות "מנטי-מטר" (הרכז ישתף מסך וכך כולם יוכלו
לראות).
לאחר שכולם ענו ,הרכז יסכם את הרעיונות ויגיד שלצד רעיונות נפלאים
אלו ,נשתדל לפרסם בימים הקרובים רעיונות נוספים לשמירה על קשר.

הקבוצה שלי – הרכז יבקש מכל מדריך לשבת עם עצמו ולחשוב על
דברים שהי ה רוצה לעשות עם הקבוצה בזמן הקרוב ובמצב הנתון
(בהתאם להנחיות) ומה הם האתגרים שהוא צופה עם קבוצתו נוכח
הסיטואציה החדשה.
לדוגמא :הייתי רוצה לעשות שיח שבו הפעילים ישתפו ברגשותיהם אבל
אני חושש שהם לא יק חו את זה ברצינות כי אני לא נמצא מולם פיזית.
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הרכז יבקש מהמדריכים לשלוח לו את מה שכתבו.

 5דק'

הערה לרכז – יש להתייעץ בנדון עם מרכז הסניף  /הרכז הבוגרת  /ש"ש
סניפי .לאחר התייעצות ויידוע יש לקיים שיח עם המדריך עם פתרונות
אפשריים להפגת חששות והתמודדות.
סיכום – הרכז יזכיר שאנחנו בתקופה מורכבת אבל אנחנו עדיין אותו
צוות ,אותם מדריכים ואנשי חינוך ,אותן קבוצות שכב"צ מעולות ,אותו
סניף ,אותה תנועה שמלאה באור ורוח קרמבו.
הרכז יזכיר למדריכים שהוא נמצא כאן עבורם לכל עניין ,שאלה ותהייה
שעולה ושהתנועה כולה לוקח ת חלק במאמץ קיום הפעילות במציאות
הנתונה.
לאחר מכן ,בסבב ,כל מדריך יגיד ב 3-מילים עם מה הוא יוצא מהישיבה:
מחשבה /תחושה /ציפייה /חשש וכו'
* רכז.ת יקר.ה שים.י לב!
ה Zoomבגרסתו החינמית מאפשר לקיים שיחה עד  40דק' .ברגע
שיעברו  40דק' ,השיחה תנותק.
כמובן שבמידה ויש עיכוב בזמנים ,ניתן לאתחל את שיחת ה.Zoom-

לו לבצע את
המשימה.
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