קרמבו בבית
כלים לפעולות בית

רכזים ומדריכים יקרים,
כל פתיחת שנה והתחלה חדשה מביאה איתה חששות ,לחץ ולא מעט סימני שאלה.
ברור לנו שהשנה עם ההנחיות ושמירת המרחק בעקבות הקורונה המצב מלחיץ ומבלבל
במיוחד
ההתמודדות בתקופה האחרונה חידדה לנו שמשפט החזון שלנו לא תלוי במרחק או
במפגש קבוצתי.
מקום ומשמעות אפשר למצוא גם באחד על אחד ומפגש חברתי לא חייב להיות רק בסניף.
נכון ,יותר מורכב לקיים מפגשים בבתים וצריך להיערך בהתאם או בכללי לשמור על
מרחק ועל הכללים אבל הקשר האישי והחיבור התנועתי חשוב ומחזק וצריך להשקיע כדי
שלא יאבד.
בחוברת הזו קיבצנו עבורכם רעיונות ,כלים ,טיפים והנחיות על מנת שתצליחו ללוות
ולבנות מפגשים משמעותיים וחוויות חיוביות לחניכים ,לחונכים ולכם בהתאם לתוכנית
ההדרכה השנתית ,כך שבברגע שנוכל לחזור ולהיפגש נמשיך בצורה טבעית את השנה
הקרמבואית
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קרמבו בבית
כלים לפעולות בית
איך מתכוננים למפגש /פעולה
צוות הדרכה -רכז ,מדריכים

.1

.2

.3

.4

כל ציוות עושה מיפוי על חניכי הקבוצה
שלה -יכולות ,רמת תפקוד ,תחומי עניין.
לחשוב יחד על מתודות ו /או דרכי מפגש
מתאימים ,אילו קשיים יכולים לעלות.
 מיקוד על מורכבויות של חניכיםספציפיים -קשר עם הורים ,תקשורת
וירטואלית ,זמינות חונכים
מפגש הכנה עם חונכי הקבוצה /מדריכי
הקבוצה -עידכון על המשך דרכי
המפגשים המצופים ,תיאור מבנה המפגש,
העלאת רעיונות והצגת מתודות אפשריות
לעשייה.
עידכון לו"ז בקיום מפגשים בבתים
שיחה עם אישית עם ציוות חונכים/
מדריכים שעלולים לצוף בו קשיים וחשיבה
משותפת על פתרונות -עזרה בקיום שיחה
טלפונית ,הצטרפות למפגש ,בניית מתודה
מותאמת
וידוא שנוצר קשר עם כל פעילי הקבוצה,
מעקב על קיום מפגשים וליווי ציוותים
לאורך התקופה

חונכים

 .1חשוב לתאם עם ההורים ציפיות וזמני מפגש.
לקיים שיחה ראשונה ליצירת קשר -אפשר
להיעזר בפורמט שיחה שנכתב.
לראות מתי נוח לקיים את המפגש ואיזו עזרה
נצטרך מההורים /איש משפחה אחר כדי
שהחניך יהיה פעיל -דרכי תקשורת ,תיווך פיזי
וקוגנטיבי
תזכורת -לאורך כל המפגש צריכה להיות
נוכחות של מבוגר אחראי
 .2יוצרים קשר עם מדריך ומשלב הקבוצה-
מקבלים מהם הנחיות והצעות על המפגש -איזו
מתודה או נושא שניתן לעשות יחד עם החניך
במפגש .חושבים יחד על דרכי הנגשה נחוצים,
מה הדרך הנכונה להסביר ומה המילים
המתאימות ,האם כדאי להכין דוגמא לפני ועוד.
באתר יש משחקים ומתודות נוספים שניתן
לבחור מהם (לא חובה)
https://corona.krembo.org.il/

 במידה ויש צורך בהכנת עזרים לפני או ציודמסויים יש לעדכן את ההורים ולוודא יכולת
שלהם להביא את העזרים
 .3מוודאים שיש לנו את האמצעים לקיום המפגש
ושמים תזכורת כדי שלא נשכח

ומה עושים אם לא מצליחים להיפגש עם כל החניכים ?
אנחנו עושים כמיטב יכולתנו להזמין את כולם ,מציעים ,שואלים ,מתעניינים.
בדיוק כמו בפעולות בסניף – אנחנו רוצים שכולם ירגישו חלק  ,גם כשאין אפשרות
למפגש.
-

נרים טלפון אישי -נשאל לשלום החניך ,נתעניין בעיסוקים שלו בימים אלו ונבין איך
אפשר להמשיך את הקשר גם מרחוק
אפשר לשלוח סרטונים ומשחקים לאורך השבוע שישמחו ויזכירו את הסניף
והחברים
אפשר לקיים שיחות וירטואליות כמו זום ,וואטסאפ וידאו ועוד
ונזכור :שלא בטוח שנוכל להצליח להגיע לכולם אבל נמשיך לנסות ולהתעניין כי
בתקופה הזו במיוחד לכל אחד נחמד להרגיש שמתעניינים בו 

קרמבו בבית
כלים לפעולות בית
מבנה פעולה
איך מתנהל המפגש?
כמו בכל פעולה נשמור על מבנה פעולה קבוע.
המפגש כמובן לא יערך באותו משך זמן כמו פעולה רגילה אלא כמה שיתאפשר -עד 45
דק' .בהתאם ליכולת הקשב של החניך ,מקום המפגש והזמן העומד לרשותנו.

 מה שלומי -איך אני מרגיש היום ,משהו מיוחד שעשיתי

 מורל-נבחר ונשיר מורל אחד ביחד

 פעילות משותפת-נבחר פעילות אחת ונעשה אותה ביחד .זה יכול להיות פעילות
מוכנה או כל פעילות שהחניך יבחר

 פרידה -איך היה היום ,משחק שאהבתי .בסיום חשוב לקבוע מתי ניפגש שוב

חשוב לזכור שמה שחשוב הוא המפגש המשותף והשמירה על קשר ולאו דווקא התוצר או
המתודה.

לנוחיותכם בנינו מבנה פעולה אינטרקטיבי עם סמלים ,מוראלים ותמונות להשתתפות
מלאה של החניך
מבנה פעולה אינטרקטיבי

קרמבו בבית
כלים לפעולות בית
רעיונות למתודות ופעילויות
נעבוד בהתאם לתוכנית ההדרכה השנתית

-

בבניית הפעולה חישבו מה המטרות ,מי קהל היעד וחיבור לנושא השנתי והחודשי
של הקבוצה.
ב חרו האם לבנות פעולה אחידה לכולם עם התאמות לכל חניך או אולי לבחור לכל
חניך את המתודה המתאמה לו.
חישבו מה מתאים לקבוצה שלכם או לחניך ספציפי -האם פעילות מרץ ,אנרגטית
או אולי פעילות יצירה או שיח רגוע יותר
אילו התאמות צריך לעשות ,אילו הנגשות צריך לבנות ולהתאים -להכין דוגמא,
האם צריך התאמות פיזיות או קוגנטיביות ,לשנות שאלות או משימות
האם צריך למתודה הזו הכנה מוקדמת ,האם צריך עזרים -יש להיערך מראש.

הנושא של החודש הראשון הוא היכרות -של החניך עם החונכים ,עם הסניף ועם התנועה.
מצורפות  2דוגמאות לפעולות היכרות
רעיונות נוספים בלינק המצורף -מאגר רעיונות לפעילות

פאזל הכרות
במידה ומדובר בחניך הקבוע של החונכים ניתן להשתמש בתמונה משותפת.
הפעילות מתאימה למפגש בית ראשון אחרי תקופת הקורונה או במצב שבו מקיימים
הצמדת חניך-חונכים חדשה.
מטרות
ליצור ולהנות ביחד
לתרום להכרות תוך התייחסות לחניך.
חומרים
הכנה מראש – יש לבקש מההורים של החניך שישלחו לכם תמונה שלו ,ברורה ומספיק
גדולה.
תמונה של כל אחד מהחונכים או של שניהם ביחד.
במידה ומדובר בחניך קבוע שלכם – תמונה שלכם עם החניך.

ניתן גם להכין תמונה של הסמל או של דמות קרמבואית אחרת כמו בדוגמא המצורפת

חומרים נוספים -

קרמבו בבית
כלים לפעולות בית
יש להדפיס את התמונה על דף  A4ולהדביק את התמונה/ות שבחרתם על בריסטול.
ולגזור אותה לחלקים דמויי פאזל .ניתן להדביקה על דף בסיס לפאזל המצורף בנספחים
ולגזור בהתאם.
פוליגל/קטרון בגודל קצת יותר גדול מהתמונה השלמה.
גזרי עיתונים ,תמונות צבעוניות
דבק ומספרים
זמן

תוכן

תיווך והנגשה

 5דקות

פתיחת המפגש:

שימוש
בלוח מוראלים בסמלים.

פתיחה אישית – התמקמות במרחב שמאפשר מפגש
ללא הפרעות.
בעזרת מבנה הפעולה האינטרקטיבי נקיים סבב מה
נשמע ונבחר מוראל

 15דקות הצגת נושא הפעילות:

דבק

נפזר את חלקי הפאזל מעורבבים על השולחן .ונסביר ירחונים
שהיום אנחנו מרכיבים פאזל בשביל לגלות מי מופיע
מספריים
בתמונה השלמה.
קרטון/פוליגל
נרכיב בהדרגה את הפאזל ובמהלך ההרכבה נבדוק
עם החניך את מי/מה הוא מזהה בתמונה? לאחר
שנסיים נדביק אותו על משטח קשיח (פוליגל או
לוח תקשורת של
קרטון).
החניך – במידת הצורך
נחפש ביחד בתמונות/ירחונים תמונות שמשקפות
תחביבים/העדפות של החניך ושלנו ונדביק ביחד
ליצירת מסגרת לפאזל.
נצטלם ביחד עם החניך והפאזל המורכב ונעלה את
התמונה לווטסאפ הסניפי.
נאפשר לחניך לבחור היכן בחדרו הוא רוצה להציב
את התמונה השלמה.
אפשר לשוחח על געגועים לסניף ,לחברים ,לפעילות
ולהסביר שלפעמים כשאנחנו מתגעגעים – תמונות
עוזרות לנו להיזכר בדברים נחמדים שעשינו ביחד.
 5דק'

סיכום מפגש ובחירת מוראל לסיום.
קביעת המפגש הבא.

לוח מוראלים.

קרמבו בבית
כלים לפעולות בית
נספחים

קרמבו בבית
כלים לפעולות בית

דוגמא ללוח ריק

קרמבו בבית
כלים לפעולות בית
אם יש לכם ת'רוח
מטרת המשחק  :לעשות מצב רוח (טוב) ולעבור את כל המסלול עם רוח קרמבו.
מספר משתתפים  :בין  2-4משתתפים
איך משחקים? כל משתתף בתורו מטיל קובייה אחת (אפשר גם וירטואלית -לינק בהמשך)
ומתקדם מספר צעדים לפי מה שיצא בקובייה .אם המשתתף עוצר על משבצת עם תמונה,
הוא לוקח את הקלף המתאים -קלף חברות ,שאלה או פעילות.
אפשרויות למשחק:
* לוח וקלפים -ניתן להדפיס את לוח המשחק והקלפים או להתקדם על גבי המצגת עם
החיילים שבנספחים (אפשר גם להוסיף חיילים עם תמונות שלכם).
*משחק משותף – כמובן שאפשר לשחק בבית עם בני המשפחה ואפשר גם לשחק
וירטואלית חניך -חונכים .בוחרים מי מקדם את השחקנים ומי מקריא את המשימות
ומשחקים כולם ביחד בשיחת וידאו (בזום ,בוואטספ או בדרך שנוחה לכם)
לינק להורדת אפליקציה קובייה מונגשת https://tech.beitissie.org.il/issiedice- :
%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%99%D7%99%D7%94%D7%95%D7%99%D7%A8%D7%98%D7%95%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%90%D7%9E%D7%AA%D7%91%D7%A9%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A3-%D7%A2%D7%9D-sap/

לינק להטלת קובייה וירטואלית http://www.yo-yoo.co.il/tools/dice/ :

"חיילים" לשימוש במצגת:

קרמבו בבית
כלים לפעולות בית

קרמבו בבית
כלים לפעולות בית

קרמבו בבית
כלים לפעולות בית

קרמבו בבית
כלים לפעולות בית
לוחות תקשורת
כדי לעזור ולאפשר יצירת שיח משמעותי עם כלל הפעילים שלנו אנחנו משתמשים
בסמלים ולוחות תקשורת.
מטרת הלוחות היא לאפשר שיח רחב יותר מתשובות של כן או לא וגם לעזור בבחירת
אפשרויות לתשובות למי שמתקשה לבד
יש מגוון דרכים לנהל שיחה בעזרת הלוחות -אפשר להצביע על המשבצת המתאימה,
להזיז את העיניים לצד של התשובה הנבחרת ,לעבור ולהצביע על המשבצות עד שהחניך
מסמן לנו לעצור או בהתאם למה שהחניך רגיל.
מה שחשוב לזכור הוא שהלוח צריך להיות מונח מול החניך בזווית ובמרחק שבה הוא יכול
לראות בבירור ובנוחות את הלוח
מתאים לחניכים לא וורבלים ,חניכים עם יכולת קשב וריכוז קצר או גם לחניכים ביישנים

בתחילת כל חודש ולאורך השנה נמשיך להעלות ולשלוח אליכם לוחות נוספים בנושאים
שונים המתאימים לתוכנית ההדרכה השנתית וללוח השנה

מצורפים לוחות תקשורת לתקופה הקרובה:
לוח תקשורת בסיס
מה עשיתי בחופש
לוח קורונה

קרמבו בקורונה
כלים למפגשי בית

קרמבו בקורונה
כלים למפגשי בית

קרמבו בקורונה
כלים למפגשי בית

קרמבו בקורונה
כלים למפגשי בית

קרמבו בקורונה
כלים למפגשי בית
סיכום פעולה
כדי שתוכלו לעקוב אחרי הפעולות ,ללמוד מהם להמשך על דברים שעבדו טוב ועל כאלו
שקצת פחות ולהתאים את פעולות ,נבקש מהחונכים למלא בסוף המפגש סיכום קצר על
איך עברה הפעולה ,איך היה להם ,אילו נושאים או משחקים הם חושבים שמתאימים לחניך
ואיזו עזרה הם צריכים מכם (התאמת מתודה ,חשיבה על יצירת קשר טובה ועוד)
מצורף שאלון לדוגמא .אתם מוזמנים להתאים ולשנות בהתאם לסניף שלכם
https://docs.google.com/forms/d/1-QDitL8ngcVP6XZ_ci0vLUnFfCl07hSPQH_E1R0Xo/viewform?edit_requested=true
כמובן שזה לא מחליף שיחה טלפונית או פנייה אישית כדי לקבל עוד מידע ותמונה רחבה
יותר -מומלץ לעשות סבב וכל שבוע לדבר עם ציוות אחר



טיפים נוספים:
בירור מקדים עם ההורים וגיוס לעשיה :

ההורים הם מפתח חשוב לקיום והצלחת המפגש .חשוב לגייס אותם ולחבר אותם לרציונאל.
ומתוך זה לברר וללמוד מהם:
 -1מהי דרך התקשורת הטובה ביותר לחניך .האם ישנם עזרי תקשורת שימושיים
 -2מהי יכולת ההתניידות והעצמאות .האם ישנם מצבים שחשוב להכיר
 -3מהם תחומי העניין של החניך ,אילו משחקים הוא אוהב ,מה מרגיע את החניך
 -4מהם השעות הטובות ביותר למפגש בהם החניך ערני וההורים פנויים להתלוות
זכרו ,גם ההורים מתמודדים עם מצב מורכב ולא מוכר וצריכים להסתגל לשינויים וזה יכול
לקחת זמן .אל תוותרו ,תמשיכו לנסות ,תחשבו יחד איתם מה איך יהיה נוח גם להם לקיים
את המפגשים


קשר אישי לא חייב להיות פרונטלי – חשוב לשמור על קשר גם עם חניכים שלא נגיע

אליהם למפגש .לשלוח סרטונים ,תמונות ,רעיונות למשחקים או משימות.


שיחות טלפון אישיות – עם חניכים בקבוצה הבוגרת ,וורבלים אשר יכולים לנהל שיחות

טלפון עצמאיות ,או התכתבות בהודעות .חשוב שהשיחות יהיו בזמנים מוגדרים וקבועים .זה
תמיד עושה טוב לקבל טלפון בתקופה הזו ולהתעניין בשלומו של החניך.
חשוב להדגיש  -כל קשר! תמונה בווטסאפ ,סרטון קצרצר ,שיחה של  5דקות ,הקראת
סיפור ,שליחת שיר עם הקדשה ....כל דבר כזה יכול להיות מבורך .

קרמבו בקורונה
כלים למפגשי בית

