
 

 גמישות   מובנית 
 

 מאיה:    חלק   גדול   מההצלחה   שלנו   בשותף   הוא   בזכות   מה   שאנחנו   קוראים   לו   "גמישות   מובנית". 
 

 גמישות   מובנית?   יש   דבר   כזה? 
 

 כן,   יש   דבר   כזה!   תראו,   כאשר   אתם   בונים   תכניות   או   כותבים   תכנית   לימודית   אתם   חושבים   מהן 
 המטרות   שלכם   וכיצד   תעמודו   בהן.   הדבר   הזה   הוא   המבנה,   הוא   כל   התוכן,   המשחקים,   בניית 

  קבוצות,   הכנה   והכשרה   של   המדריכים.   הוא   המחשבה   על   הכל,   עד   הפרט   האחרון. 
 

 אתם   מכוונים   להצלחה,   אבל   נחשו   מה?   הדברים   לא   תמיד   הולכים   כמתוכנן. 
 

 מה   אם..   החניכים   לא   משתתפים   בפעילות,   יש   ביטול   ברגע   האחרון-   המפעיל   לא   הגיע,   בניתם 
 על   חדר   להיות   בו   אבל   הוא   כבר   לא   פנוי.   כל   הדברים   האלו   קורים   כל   הזמן! 

 
 אז   מה   עושים   במקרים   האלו?   מתגמשים!   כשאנחנו   מתגמשים,   אנחנו   יכולים   לחשוב   מחוץ 

 לקופסא.   אנחנו   מוכנים   להכיל   את   השונה. 
 

 אל   תילחצו!   חייבים   להמשיך. 
 

 אביטל   המדריכה:    יותר   קל   להגיד   את   זה   מאשר   לעשות   את   זה   בזמן   אמת. 
 

 מאיה:    חכו!   זה   לא   חייב   להיות   כ"כ   קשה   להתארגן   מחדש.   יש   הרבה   דרכים   ופתרונות,   לא   צריך 
 להתחיל   הכל   מחדש. 

 
 שינויים   ברגע   האחרון   יכולים   להיות   מאוד   מתסכלים,   אבל   הם   גם   יכולים   להיות   הזדמנויות 

 למצוא   את   היצירתיות   שבנו.   אנחנו   צריכים   ללמוד   לסטות   מעט   מהתכנית   המקורית   ולחשוב   על 
  השינויים   הקטנים   שצריכים   לעשות   באותו   רגע   על   מנת   להגיע   להצלחה   יחד   עם   הקבוצה. 

 
 כדי   לשלב   באמת   צריך   להיות   יצירתיים   ולתת   מקום   לשוני   לבוא   לידי   ביטוי.   וכמובן-   גמישות! 

 
 אתם   מסוגלים   לעשות   את   זה! 

 
 אביטל   המדריכה:    בהכשרת   הצוות   של   שותף   למדנו   שחובה   שיהיו   לנו   פעולות   בהיכון   שנוכל 

 לשלוף   כשצריך.   משחק   קלפים,   כמה   כדורים   למקרה   שהתכנית   משתנה,   מסתיימת   מוקדם   מידי 
 או   צולעת   וצריך   להפסיק   אותה. 
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 אם   אני   צריכה   לצאת   עם   חניך   שצריך   קצת   הפסקה   מהקבוצה,   אני   תמיד   אומרת   למדריך   אחר 

 לאן   אנחנו   הולכים.   חשוב   לחזור   לקבוצה   כל   כמה   זמן   ולראות   מה   קורה,   על   מנת   שכולנו   נדע   מה 
 קורה   עם   כל   חברי   הקבוצה   תמיד.   רק   ככה   אנחנו   כצוות   יכולים   להיות   בקשר   במהלך   היום. 

 
 אנחנו   לומדים   איך   לתפוס   פיקוד,   להעביר   פעילות   ולהחזיק   קבוצה.   זה   חלק   בלתי   נפרד 

 מההכשרה   שלנו.   פעילויות   אלטרנטיביות?   הן   לא   שם   רק   כדי   למלא   את   הזמן,   גם   בהן   השקענו 
  מחשבה   והן   משרתות   מטרות   שהצבנו   לקבוצה   שלנו. 

 
 מאיה:    ואולי   חשבתם   שכולם   צריכים   להיות   באותו   מקום   באותו   זמן   כקבוצה? 

 
 ומה   אם   זה   לא   זורם   לקבוצה   שלכם?   גם   שם   עלינו   להיות   גמישים.   חשוב   להבין   שלא   כולם   יקחו 

 חלק   בכל   הפעולות   וזה   בסדר.   כי   צפינו   את   זה.   צפינו   את   הבלת"מים,   ובנינו   תכנית   בעלת 
 גמישות   עם   מטרות   ברורות   ומקום   להתאמות. 

 
 בגלל   זה   תמיד   חשוב   שיהיה   תכנית   חלופית.   חשבתם   על   הצרכים   השונים   של   כל   ילד   בקבוצה 

 שלכם   ואיך   לתת   להם   מקום   לבוא   לידי   ביטוי.   תכננתם   בצורה   שמאפשרת   בחירה   לילדים.   זו 
  גמישות   מובנת. 

 
 בחירה   היא   דבר   מעצים   עבור   כל   אחד.   כאשר   אנחנו   מקבלים   את   היכולת   לבחור,   אנחנו 

 מאפשרים   לשוני   להתקיים.   ככה   כולם   יכולים   להרגיש   בנוח   ולהיות   עצמם   בלי   עכבות   כחלק 
 מהקבוצה.   זה   בדיוק   מה   שאנחנו   רוצים! 
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