כיצד בוני תכנית עבודה טובה לקי?
צוות הנהגת החו 2008
תכנית עבודה טובה היא תכנית שמשלבת עבודה בשני מישורי :מול הצוות ומול החניכי
והיא מסודרת ומאורגנת.
חשוב לציי שתפקיד הראשג"ד בתהלי הוא להסתכל על התמונה הגדולה ,ולקד את הצוות לפי
כישוריה ורצונותיה.
זה הזמ לקחת צעד אחורה ולתת למדריכי להתנסות בניהול וארגו של מפעלי גדודיי.
ע זאת חשוב להישאר בתמונה ולא להעל לצוות אלא לחנו אות חניכה צמודה מה שאומר
הרבה שיחות אישיות וישיבות.
סדר וארגו של תכנית קי :
חשוב שלכל ישיבה\פעולה\דר יישו ,יהיה תארי מדויק המתחשב בלו"ז הבגרויות ושיהיה ברור
מי אחראי עליו .דוגמא :יו עופרי של גדוד ד' :תארי  20.6אחראי כללי :הראשג"ד .ומה היא
האחריות של כל מדרי.
הכי חשוב לפרס לצוות את התכנית כשכתוב ליד כל פעילות מי אחראי ומתי היא יוצאת לפועל.
ככל שהצוות ידע יותר בבירור מה עליו לעשות ומתי ,כ יהיה קל יותר לבצע את כל המשימות
בצורה מושלמת.
מול הצוות תכנית העשרות:
היו בישיבה קיבלת הרבה רעיונות לגבי נושאי בה אפשר להעשיר את הצוותי .להל מספר
שלבי שיעזרו לכ לבנות תכנית העשרות לצוות שלכ ,בצורה שסוגרת את כל הפינות.
 .1בשיתו' ע מרכז ההדרכה ושאר הראשג"די ,לעשות רשימה של כל הנושאי שעל צוות
הדרכה לעבור לקראת הקי  .מומל לערו שיחות אישיות של הראשג"ד ע הצוות מעי משוב
על השנה והתעסקות בשנה הבאה .כדי שהראשג"ד יידע באיזה כיוו עליו לקד את המדרי שלו.
 .2לחלק את ההעשרות לאחראי .למשל :איזה ישיבות מועברות ע"י מרכז ההדרכה לכלל צוות
ההדרכה ,איזה העשרות מועברות ע"י הראשג"די לשאר הצוות ואיזה העשרות כל ראשג"ד
מעביר לצוות שלו.
 .3שיבו ההעשרות בלו"ז המתחשב בבגרויות ומבחני.
 .4הראשג"ד )את( בודק הא הלו"ז שנכתב עונה על כל צרכיי הצוות האישי שלו .במידה ולא
עליו להוסי' את הנושאי בה הוא צרי לגעת ספציפית ע הצוות שלו ולשב אות בלו"ז.
מומל לשב העשרות צוותיות )כלומר הראשג"ד מעביר לצוות( בישיבות הצוות .כ ה הופכות
למעניינות יותר ,והדבר חוס זמ למדריכי העמוסי.
מול החניכי בניית תכנית עבודה לקי :
אחרי שכתבנו רשימת העשרות לצוות ,עלינו לכתוב את תכנית העבודה לחניכי בקי  יחד ע
הצוות.
 .1השלב הראשו הוא תמיד שיקו' מצב ,הצבת מטרות ויעדי ובחירת נושא גדודי לפיה.
 .2בדר כלל השלב השני יהיה העלאת רעיונות לפעולות וכתיבת .רגע! עצור!
בתהלי הקי  המהווה שיא לכל השנה יש מקו לשלב יותר מפעולות.
עלינו לקחת את המטרות והיעדי שהצבנו ולכתוב לה דרכיי יישו הכוללת בתוכ את הפעולות.
למשל א אחת המטרות החני יהיה מעורב בתהלי וילמד הלכה למעשה מהי עצמאות .לאו
דווקא דר היישו הטובה ביותר היא פעולה .במקרה הזה המטרה תיוש באופ מלא וטוב יותר
א נשב את החני בועדה או נית לו אחריות בתהלי ובמחנה.
בשורה התחתונה בכל מער דרכיי היישו שלנו ה הפעולות .במער הקי יש לחשוב מעבר .מה
חו מפעולות יענה לנו על המטרות והיעדי )סמינרי ,ימי טיול ,ועודות גדודיות ,פעולות ע
שבטי אחרי(.
 .3השלב האחרו בדיקה .הא ענינו על כל המטרות שהצבנו לעצמנו .הא התעלמנו ממטרה
מסוימת או לא התעסקנו בה מספיק.

מחנה גדודי!

מחנה גדודי מה זה?
מחנה גדודי הוא האזור של הגדוד בתו מחנה הקי  .בשביל החני הוא החלקה הקטנה בתו כל
הטירו' הזה שנקרא מחנה שבטי והנהגתי .זה המקו שלו.

מחנה גדודי מה יש בו?
המחנה הגדודי צרי להיות פרקטי .אפשר לשי בתוכו מבנה גדודי של מחזיק תיקי או ערסלי,
חדרי הלבשה או כל דבר יצירתי אחר .חשוב שתהיה לו גדר ,ותור עליו הדגל הגדודי מונ' .שידעו
מי "גר" ש .שער ושאר מאפייני של מחנה .חשוב שתכנו המחנה יתאי לגיל וליכולות החני.
כדי שהוא ייצר לחניכי תחושת הצלחה וגאווה.

מחנה גדודי מה הוא מקד?
המחנה הגדודי הוא הזדמנות .אפילו הזדמנות מצוינת וכמעט חד פעמית לקד חניכי.
אפשר לתת לחניכי לתכנ ולנהל את העבודה עליו ממש כמו פרויקטור במחנה השבטי .לקחת
אות למהנדס ולתת לה לחשוב על פתרונות יצירתיי .אפשר לחלק את העבודה .לעשות ראש
מבנה ,אחראי חזות ,אחראי ניהול ופרסו .מחנה הקי נות לכ הראשג"די הזדמנות מצוינת
ונוחה לעשות את כל זה
לו"ז המחנה!
לפני שאת ניגשי לבנות לו"ז חשוב שתדעו מה מציע לכ היער:
 .1מרכזי פעילות בשבטי אחרי.
 .2מרכזי פעילות להפעלה עצמית הנמצאי בי השבטי והמדרי יכול פשוט להגיע לפעילות
קצרה וצופית בלי לתא ובלי להכי כלו.
 .3מרכזי פעילות הנהגתיי יהיו בחלק קצת מרוחק מהמחנה ,צרי לתא את ההגעה לש כל
ראשג"ד יקבל שעה שבה הוא צרי להגיע לש.
 .4מסלולי ותצפית שימו לב שאולי בגיחות השכבתיות נשתמש בה אז עד שהגיחה לא סגורה
לא להסתמ על זה .כדאי לזכור שחובה על כל ראשג"ד להוציא את הגדוד שלו מחו למחנה
לפחות פע אחת ביו ואחת בלילה .כחלק מהגדרות מער הקי .
דגשי לבניית הלו"ז:
 לשי לב לפעילויות הנדרשות מכ להעביר בהנהגה :פעילויות חו  ,פעולת בטיחות וחכ
בשמש ,פעולת איזור המחנה וכו'.
 כדאי לבנות את הלו"ז כ שבצהריי לאחר הארוחה יש מרכז פעילות שבטי ,הנהגתי או
עצמאי .כ למדריכי קל יותר כי ג ה עייפי בצהריי ,ופחות תתעסקו בויכוחי
והדילמות של הא לבטל פעולות
 מקלחות לגדודי הקטני )ד,ה( מומל ביותר להתקלח באור יו .זה הבדל משמעותי!!!
 חשוב לתת למדריכי זמ בלו"ז בו ה נחי והראשג"ד נמצא ע החניכי.
 בניגוד למה שנהוג מנוחה בצהריי היא בעייתית ומסוכנת .החניכי נרדמי וקמי
מיובשי .אח"כ זה הורס לחני את כל המחנה ולצוות את כל היו כי לחניכי אי כח
לקו .חשוב לדבר על זה ע הצוות.
 לבנות את הלו"ז יחד ע הצוות .שלא ירגישו שהוא נכפה עליה.
 לבנות לו"ז הגיוני מבחינת עומס .לא צפו' מדי .בניגוד למה שמרגישי וחושבי אי כל
כ הרבה פעולות במחנה עצמו .א נבנה לו,ז הגיוני לא תהיה סיבה לבטל פעולות
ולהתפשר על איכות המחנה.
תפקיד הראשג"ד הוא להיות המנהל הלוגיסטי והחינוכי של המחנה .עליו לתא כשצרי )ווידוא
מרכזי פעילות של אותו יו ,ציוד מחס ,ווידוא מקלחות פנויות וכו'( ,ולעשות סדר עדיפויות
שצרי )על איזה פעולות אני בשו אופ לא מוותר המחנה( .ומעל הכל להכי את הצוות למחנה
וללו"ז הקשה.
שיהיה בהצלחה....

