
 

 הכשרת   צוות 
 

 מאיה:    על   מנת   ששילוב   יעבוד   צריכים   להכשיר   את   הצוות.   וזו   לא   הכשרה   חד   פעמית   שיוצאים 
  ממנה   מוכנים   לעבודה.   ההכשרה   היא   מעין   שיחה   מתמשכת   עם   הצוות   לאורך   התכנית. 

 
 איך   מתחילים? 

 
 צריך   להתחיל   עם   עצמנו   ואיך   אנחנו   מרגישים   כלפי   אנשים   עם   צרכים   מיוחדים   ושילובם.   אח"כ 
 תשאלו   את   הצוות   שלכם.   ממה   הם   מפחדים   ומה   גורם   להם   חוסר   נוחות   כאשר   הם   מתעמתים 

 עם   השוני? 
 

 אביטל   המדריכה:    בהדרכות   הצוות   בשותף   אנחנו   לוקחים   את   הזמן   לבחון   מהן   התחושות 
 והתפיסות   השגויות   שיש   לנו   בנוגע   לאנשים   עם   צרכים   שונים   מאיתנו,   זאת   על   מנת   שנוכל   לקבל 

 את   זה   שאנחנו   נמצאים   במקום   אחר   ושיש   לנו   את   האפשרות   להתקדם. 
 

 יש   לנו   גם   את   ההזדמנות   להכיר   אחד   את   השני   בזכות   זה   שאנחנו   עובדים   בקבוצות   קטנות.   ככה 
 למדנו   איך   אפשר   לתמוך   אחד   בשני   במהלך   הקייטנה. 

 
 מאיה:    במהלך   הכשרת   הצוות   יש   לנו   הזדמנות   לדבר   על   הציפיות   שלנו   וגם   על   התקשורת   בין 

 המדריכים   ועם   החניכים.   חשוב   לעבוד   בצוותים   קטנים   על   מנת   ליצור   שיח   אינטארקטיבי   בצורה 
 כייפית   ומשלבת. 

 
 וכמובן   שצריך   לדבר   על   תכנון   פעולות   שוות   ותואמות   ואיך   לפתור   בעיות   כאשר   הדברים   לא 

 קורים   כמו   שקיווינו. 
 

 ומה   בנוגע   לדברים   הבאמת   קשים   כמו   התמודדות   עם   התנהגות   מאתגרת   בסיטואציות 
 מורכבות.   הרגעים   האלו   מתרחשים   כל   הזמן,   בכל   יום   לכל   החניכים!   גם   אלו   בלי   הצרכים 

 המיוחדים. 
 

 איך   אפשר   להיות   פרואקטיבי   ולא   רק   להגיב   לסיטואציה   כאשר   הדברים   קורים   בזמן   אמת?   זוהי 
 שיחה   חשובה   שצריך   לנהל   עם   צוות   המדריכים. 

 
 אביטל   המדריכה:    היום   שלנו   מתחיל   שעה   לפני   שהחניכים   מגיעים.   השעה   הזאת   היא   הזדמנות 

 עבורינו   לאכול   משהו   קטן   בזמן   שאנחנו   מתכננים   דברים   אחרונים   לקראת   היום. 
 

 אנחנו   עוברים   על   כל   הפעילויות   של   אותו   יום,   מחלקים   תפקידים   ועובדים   יחד   כצוות.   כל   יום 
 צוות   אחר   מארגן   ארוחת   בוקר   קלילה   לכולם   ומעביר   משחק   קצר   שכל   צוות   יכול   להעביר 

  לקבוצת   החניכים   שלו   במהלך   היום. 
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 בסוף   היום   אנחנו   נפגשים,   מסכמים   את   היום   ומדברים   על   כל   מיני   אתגרים   ונושאים   שעלו 
 במהלך   היום.   אנחנו   גם   שולחים   סמס   יומי   אישי   להורים   לגבי   היום   של   הילד   שלהם. 

 
 מאיה:    ברגע   שהתוכנית   מתחילה,   הדבר   הבא   שחשוב   לעשות   הוא   לתמוך   בצוות.   לתת   להם 

 חיזוקים   חיוביים   ולהיות   שם   בשבילם.   ככה   עוזרים   להם   לרכוש   מיומנויות   לשילוב   מוצלח. 
 

 כמנטורים,   עלינו   לחנך   ולתמוך   בצוות   שלנו   תמיד.   ברגע   האמת   של   אותה   סיטואציה   מאתגרת 
 וגם   אח"כ   כשיש   זמן   לדון   על   מה   היה   ולהבהיר   דברים   מסוימים. 

 זהו   תהליך   מתמשך. 
 אז   מי   הולך   להיות   המנטור   עבור   צוות   המדריכים?   חפשו   מדריך   שיש   לו   ניסיון,   מישהו   עם   גישה 

 חיובית   שיודע   איך   לגרום   לצוות   להרגיש   מוערכים,   להקשיב   ולכבד.   גם   כאשר   העניינים 
 מסתבכים   ולא   הולכים   לפי   התכנון   המקורי. 

 
 תנו   לצוות   שלכם   חופש   לקחת   יוזמה   ולהציג   רעיונות   מקוריים   משלהם   לתכנית.   דבר   זה   נותן   את 

 התחושה   שהצוות   חלק   חשוב   בתכנית   ובעל   ערך. 
 

 אביטל   המדריכה:    כמדריכה   בשותף   למדתי   המון!   עבדתי   עם   ילדים   עם   צרכים   מאוד   מגוונים. 
 ההכשרה   וההדרכה   שקיבלתי   עזרו   לי   להצליח. 

 
 מאיה:    רוצים   ללמוד   עוד?   תנסו   את   משחק   הפרואקטיבי-   תגובתי   של   שותף.   תלחצו   על   הלינק 

 המצורף. 
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