
  סיפורו של נדב - גמישות מובנית

  במטרות שלכם, ובו זמנית  לצפות לבלתי צפוי. זה לא תמיד קל. אתם רוצים להתמקד  מאיה:
  להתגמש לאור השינויים הבלתי צפויים שבדרך. היכולת להיות גמישים תעשה את כל ההבדל עבור
  המשתתפים שלכם, במיוחד אלה שמלכתחילה, מתקשים לזרום עם הפעילות. לעתים קרובות מדי,

  אנחנו מצפים שכולם ישתתפו בפעילות, שכן אנחנו מצפים שכולם יעשו את אותו הדבר באותו הזמן.
  אבל עבור חלק מהמשתתפים, זה לא תמיד אפשרי, לכן, כדאי לבחון תרחישים נוספים.

  הוא נכנס ביום הראשון ואמר "תמיד  אני זוכרת את הקיץ שסאם הגיע לקייטנה.  אביטל המדריכה:
  מעיפים אותי. אני תמיד בורח. עדיף שתזרקו אותי כבר עכשיו." מיד חשבתי לעצמי: "אנחנו לא

  הולכים להעיף אותו. אבל איך אני אשמור עליו כשהוא בורח? אני הרי חייבת לשמור עליו ולהוכיח לו
  שהוא יכול

  לבטוח בנו". אתם יכולים לנחש לבד, הוא ברח. הרכזת שלי אמרה לי לעקוב אחריו ולוודא שהוא

  בסדר, במיוחד אם הוא יוצא משטח הקייטנה.

  מקום. כשהמדריכה הגיעה  סאם באמת יצא משטח הקייטנה והגיע לרחוב ראשי בקרבת  מאיה:
  אליו, היא התקשרה לרכזת ושאלה "מה עכשיו?"

  כאן הסיפור הופך לבאמת מעניין. הרכזת אמרה "קחי אותו לאכול פיצה. תשאלי אותו מה הוא

  צריך כדי להישאר בקייטנה ולא לברוח?"  הוא  צריך? מה

  אותו, או להתקשר להורים שלו  סאם התחיל להבין שאנחנו לא הולכים להעיף  אביטל המדריכה:
  בכל פעם שהוא בורח. הרכזת שלי ואני לקחנו על עצמנו משימה להראות לסאם שדברים יכולים

  להיות שונים ב׳שותף׳. זו הייתה הפעם הראשונה שסאם הרגיש שבאמת מבינים ומקבלים את
  ההתנהגות שלו.

  החדשה שלו לבריחה, המדריכה,  ובכל יום סאם ברח, אבל הוא התחיל לחכות לשותפה  מאיה:
  שתמיד השיגה אותו. הוא אפילו התחיל לעדכן אותה מראש לפני שהוא בורח.

  לראשונה, סאם גילה שהוא יכול לסמוך על מישהו. לא כולם היו נגדו.

  מוכן לברוח. אמרתי לו "רק תתן לי  בוקר אחד, בזמן ההפסקה, סאם הלך לידי,  אביטל המדריכה:
  לסיים את הסנדוויץ'!" ותאמינו או לא, אבל הוא חיכה בסבלנות ואז פשוט ברחנו ביחד.

  חבר צוות ספציפי שילווה אותו בכל  זה בטח לא היה קל לתת לסאם לברוח, ועוד להגדיר  מאיה:
  פעם, אבל המטרות שהוצבו לסאם באותה קייטנה היו ברורות: לאפשר לו לבטוח בצוות ולמצוא דרך
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  לא לברוח מהקייטנה. בסופו של דבר סאם נשאר בקייטנה. הוא אפילו הצטרף לחלק מהפעילויות
  ונהנה. זה קרה הודות ל׳חשיבה גמישה׳.

  מענה לצרכים שונים דרך יצירתיות וגמישות, הוא הפתרון שלכם לשילוב מוצלח.

  אז תזכרו, תציעו אפשרויות בחירה. זה מעצים. תקבלו את השינוי. תכינו תוכנית ב' ואפילו ג', ד' וה'.

  התוכניות הנוספות האלה יעזרו לכם כשתבינו כי למשתתף מסוים נדרשת גישה שונה. ואתם אף

  פעם לא יודעים איך זה ישפיע על החיים של אותו משתתף. במקרה של סאם, ראינו את ההשפעה

  על חייו אבל גם ראינו כיצד גמישות מובנית העצימה לא רק אותו, אלא גם את הצוות.

  רוצים ללמוד עוד? יש לנו תוכן נוסף בנושא.  מוזמנים להציץ בלינקים למטה.
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