
יטנות וקי למחנות  הצלחה   = ן  ו תכנ
באנרגיה וכמובן  ודע,  י י  שאנ ומה  שלמדתי  במה  אשתמש 

! שלי ובית  החי

לעומק, אותם  להכיר  אותנו  מלמדת  במשתתפים  התבוננות 
בעיות  ן  בפתרו שתעזור  הכרות 

עם נהנה  י  אנ  . שלמדתי במה  אשתמש 
מתוך שזיהיתי  מה   . שלי המשתתפים 

לי יעזור  הפעילות  יום  במהלך  בהם  ההתבוננות 
אתגרים.  עם  להתמודד 

כגדולות. קטנות   , שלי ההצלחות  את  אחגוג 
ברגעים אכיר  בעיות,  לפתור  המאמץ  כדי  תוך 

עם במפגש  ובית  חי אנרגיה  על  ואשמור  הטובים 
הצוות.  חברי  ועם  המשתתפים 

עם הצלחה  רי  סיפו אשתף 
המשתתפים

חברי עם  הצלחה  רי  סיפו אשתף 
צוות 

הפצת  - שלי  בהצלחות  שיתוף 
לכולם  חיובית  אנרגיה 

לעתיד ן  ו ותכנ מצב  הערכת 
קטנה תזכורת 

מה קרה?

כיצד הגבתי?

כיצד הייתי פועל אחרת? 

איזו תוכנית פעולה אכין לפעם הבאה?

נפשי אתגר  או  מסוימת  התנהגות  זיהית  אם  הכל  מעל  ן  ביטחו
עזרה. בקש/י  שלך,  הידע  או  המומחיות  לתחום  מחוץ  אשר 

יכולת, תחושת  וביות,  חי הכוונה.  העיקר 
כדי תוך  שלמדתי  במה  והשימוש 

בצורה בעיות  לפתור  לי  יעזרו  התבוננות 
הכל ן  ואימו זמן  ביותר (ועם  האפקטיבית 

וישתפר!) ילך 

הנדרש וד  הצי
שותף (הדפיסו מבית  וזמה-תגובה"  י " המשחק  של  עותק 

למטה) המצורף  העותק  את  גזרו  ו

1 הצלחה  ן =  תכנו

הצלחה 2 ן =  תכנו

הכשרה פעילה 

הכשרה פעילה 



הכשרה פעילה 

הכשרה פעילה 

שלב אחר  שלב   - אתגר  עם  התמודדות 
בבוקראתגר:  לקום  שמתקשה  חניך 

? שלי הצרכים  מה  נחשוב: 

במחנה הבקרים  י  עלי עוברים  איך 
הקיץ?

גורם ו הבוקר  רוטינת  את  מתפעל  י  אנ איך 
לעבוד?  לה 

מגיב? י  אנ כיצד  נחשוב: 

? שלי התגובה  ינת  מאופי כיצד 
וזם?  י או  זורם   , תגובתי י  אנ האם 

ואפקטיבית ונטית  רלו הכי  גישה  ו  ז אי
האתגרים עם  בהתמודדות  רי  עבו

? נתקלתי בהם  האחרונים 

 ? שלו הצרכים  מה  נחשוב: 
האם להירדם?  מתקשה  הוא  האם 

רציף?  באופן  ישן  הוא 
הביתה?  מתגעגע  הוא  לי  או

בוקר? של  טיפוס  לא  הוא  לי  או
לעזור שיכול  לי  יש  נוסף  מידע  איזה 

הספציפיים?  ו  צרכי את  ן  להבי לי 

החניכים?  שאר  לגבי  מה  נחשוב: 

סביב מתנהלים  החניכים  שאר  איך 
בבוקר?  הקימה 

לחדר השותפים  ן  בי הדינמיקה  לי  או
מיוחדת?  התייחסות  דורשת 

פעולה לתוכנית  נדאג 

ן  ו תכנ כדי  תוך  לזכור  ששווה  דברים  כמה 

כולם ותמיכה.  הקשבה  על  נקפיד 
חשים הם  כאשר  יותר  טוב  מרגישים 

להם.  שמקשיבים 
נוודא טוב.  ככה  פשוט -  כמה 

וקלה. ספציפית  ו  שלנ שהתוכנית 
כל את  לפתור  צריכים  לא  ו  אנחנ

שהמטרות נבדוק  שבעולם.  הבעיות 
התאמות ונבצע  פשוטות  ו  שהגדרנ

הצורך.  במידת 
כללי ן  פתרו ן  אי חשובה:  תזכורת 

הבעיות.  לכל  המתאים  אחד 

אחת, מתוכנית  ליותר  שנדרש  יתכן  י
לאו אחד,  למשתתף  שיעבוד  מה  כי 

לאחר.  יעבוד  דווקא 
צורך שיש  מרגישים  ו  אנחנ לפעמים 

מרגיש זה  לרוב  אבל  להתעמת, 
ודאי לו קרוב  נעים.  ולא  י  כוחנ

ומעודדת תומכת  גישה  שאימוץ 
אצלנו יותר,  טובה  לתחושה  תגרום 

המשתתפים.  ואצל 

הצלחה 3 ן =  תכנו

הצלחה 4 ן =  תכנו
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להרבה טובות  דוגמאות  ג  מצי המשחק  שותף.  מבית  "יוזמה-תגובה"  במשחק  שחק 
לתרחישים משלכם  דוגמאות  לכתוב  תוכלו  הריקים,  הקלפים  על  אפשריים.  תרחישים 

על שוחחו  קטנות.  קבוצות  לכמה  התחלקו  רב,  המשתתפים  מספר  אם  נוספים. 
שכיחים - תגובה  י  ג סו שלושה  מתארים  הקלפים  המשחק:  שמציע  והתגובות  התרחישים 

זרימה.  ו תגובתיות,  וזמה,  י

פעולה

הצלחה 5 ן =  תכנו

הצלחה 6 ן =  תכנו




















