את זוכרת איך היה כשנכנסת להיות קומונרית? איך היה
הצוות? ההתאמה שלהם כל אחד לתפקידו? היו מספיק
מדריכים? אולי יותר מידי? ומה יהיה בשנה הבאה?

גיוס
מדריכים
תשפ"א
יו צ א ל ד רך
קומונרית יקרה,
עליך האחריות לגייס צוות מהסרטים
לשנת תשפ"א ואנחנו הרכזות ומחלקת ההדרכה נלווה אותך
צעד אחרי צעד אל הצוות המושלם!

עד ג' אייר27.4 ,

מיפוי צוות וצרכים

מיפוי צוות וצרכים
ג' אייר27.4 ,

מתחלק לשניים:
מיפוי צרכים סניפיים

מיפוי צוות

מיפוי צוות

איתור וערב חשיפה
יג' אייר 7.5

לפני הכל אנחנו צריכים לדעת מי ממשיך איתנו לשנה הבאה! נקיים שיחות עם כלל
הצוות ונענה על השאלות הבאות :
שם המדריך/ה

רוצה להמשיך

שם המדריך/ה

רוצה להמשיך

שיחות והערכה
ב' סיוון 25.5

שיבוצים והחלטות
הכשרות
מדריכים
קיץ

יח' סיוון 10.6

שלום המדריך!
האם אתה חושב שתרצה להמשיך איתנו בשנה הבאה?
האם אתה רוצה להמשיך באותו השבט?
האם אתה מרגיש שיש לך מוטיבציה להמשיך?

הרשמה הכשרות קיץ

אם לא – מדוע לא?

כה' סיון 17.6

2

3

שאלי את עצמך
האם מתאים לשבט ולסניף שהמדריך הזה ימשיך?
לאחר שיהיו לנו תשובות מכל חברי הצוות נוכל להבין כמה אנחנו צריכים לגייס
(בד"כ הרוב עוזבים.)..
מדריך שעוזב – נחדד את החשיבות של ההתמדה עד לסוף השנה וגם חשוב להבהיר
שהאחריות על השיבוץ של המדריך הבא אחריו היא כמובן חלק מהשיבוצים הכלליים
שבאחריות הקומונרית (קרו מקרים בעבר של מדריכים שהחליטו על דעת עצמם מי

עד יג' אייר 7.5

ממשיך דרכם.)..

איתור ,חשיפה

בשלב זה מאוד חשוב לעשות שיחות תאום ציפיות גם עם המדריכים הנשארים!
הרבה פעמים הנשארים מוכנים ורוצים להשתפר ,וצריך לתת להם מוטיבציה והערכה,
אך לצד זה גם ביקורת לשיפור וריענון מה זה מדריך ,מה נדרש מאיתנו ומה באנו
לעשות כאן – ראי תאום ציפיות מדריכים חדשים .וכמובן כדאי לשאול אותם עם מי
הם ישמחו להיות בתור מד"שים – ולהבהיר שההחלטה הזאת נשארת אצלך עד לסיום
השיבוצים עם כל המדריכים החדשים.

איתור פוטנציאל המדריכים
לפני שאנחנו מדברים על כמה אידיאליסט צריך להיות המדריך בעוז ואיזה אופי
ויכולות אנחנו מחפשים ,קודם כל נבין – מאיפה מביאים מדריכים לסניף שלי??
זה יכול להיות השבט שעולה לט' בסניף בני עקיבא ,עזרא או אריאל .אולי זה הבנות
מהאולפנה שביישוב ,או חבר'ה שלומדים באיזור.

מיפוי צרכים סניפיים

חשוב שתדעי מה המשאבים שלך .הרכזת תשמח לעמוד לצדך ,כדאי להתייעץ עם

נמלא בטבלה המסודרת  -לאילו שבטים הסניף שלי מחולק ,כמה חניכים בכל שבט,

הקומו' הקודמת או גורמי החינוך ביישוב.

כמה מדריכים אנחנו צריכים בכל שבט ,כמה כבר יש וכמה נותר לגייס!

כלל חשוב :על המדריכים בסניף להיות לפחות בכיתה ט' .כלומר שאת ניגשת לגייס –

לדוגמא :

עולים לט' ומעלה.

שבט אורה-חמדה בנות
השבט

 20חניכות

כמה חניכים?

0
כמה מדריכים נשארים?

 2מדריכות חדשות
כמה צריך לגייס?

לאחר שהבנת מי החבר'ה שמתוכם יצמחו פה מנהיגי העתיד של עוז – קבעי איתם
ערב חשיפה!
-

קובעים ערב שבו את יכולה בנחת.

-

מכינים פרסום לערב חשיפה.

-

שולחים לחבר'ה הרלוונטים (מדריך של השבט או לנציג מהכיתה וכו') .

ומה עושים שם?

ערב חשיפה
המטרה של הערב הזה היא לא לשכנע כמה שיותר אנשים לבוא לעוז .ממש לא.
המטרה היא למשוך את האיכותיים והמתאימים לתפקיד!
איך מרימים ערב חשיפה איכותי?

4

אגב ,זה הזמן לחשוב האם החלוקה לשבטים נכונה? האם כדאי לשנות אותה? אולי

אחרי שהרמנו פרסום ,הזמנו את הרלוונטים (בהנחה שניתן -סגרנו מקום מכובד

לאחד שבטים ,או להפריד שבטים.

ונגיש למדריכים הפוטנציאליים -ככל שהזיכרון הראשוני שלהם יהיה חיובי -כך

עכשיו כשיש לנו תמונה מול העיניים אפשר לעבור לשלב הבא והחשוב!

הגישה והרצון שלהם יהיו כך .דאגנו לאוכל ושתייה להקליל את האווירה) – צריך

5

להתמקד בתוכן!
בערב חשיפה איכותי יש את דבר הרכזת/ההנהלה ,אפשרות לדברים של נציג של
מחלקת חינוך ,אפשר להביא מס' מדריכים ספציפיים שיספרו על החוויה שלהם
בהדרכה והכי חשוב הסבר הכי הכי מפורט שיש של הקומונרית.
בשביל דבר הקומונרית – הכנו לך מצגת מהסרטים! המצגת מצורפת בקובץ.
תוכלי להעביר אותה בזום אם עדיין יש הסגר ,או ממש בלייב.
המצגת מתחלקת לשלושה חלקים:
-

מוטיבציה חיובית – מדריך בעוז זה משהו טוב!

-

שגרה סניפית – מה קורה בעוז ,ומה אצלנו בסניף!

-

ובסוף  -מה זה אומר להיות מדריך אצלנו בסניף.

ניתן את הפרטים שלנו לפניות בסוף – וקדימה! לשיחות אישיות עם המתאימים

התאמה שיחות והערכה
סניף חזק בנוי מצוות הדרכה וצוות ארגון .סניף חזק לא מקבל כל אחד שרק מבקש
להכנס להדרכה ובסוף נתקע עם המווון מדריכים.
לכן בסניף שלנו המועמדים ימלאו שאלון ויעברו שיחה אישית .לאחר מכן הם יקבלו

בשלב הבא!

שיבוץ – לצוות הדרכה ,צוות ארגון – או שיש אפשרות כזאת – שהם לא יתקבלו

חשוב לציין שאם אין היענות ,צריך לנסות ולבדוק מה קורה עם השבט/החבר'ה

לצוות בכלל .וזה בסדר גמור.

הרלוונטים ,ואולי לנסות למצוא מקור אחר למדריכים בהתייעצות הרכזת.

6

עד ב' סיוון 25.5

לפני השיחה מבקשים מהמועמדים להדרכה למלא שאלון .מצ"ב השאלון:

7

שאלון צוות עוז!

לאחר השאלון ,נקיים שיחה אישית .אם לא ניתן להיפגש – אפשר לגמרי לקיים
טלפונית .אם נפגשים ,לשים לב שזה במקום מסודר ולא בשעה מאוחרת במקום

שם מלא __________________ תאריך _________________

שאין אנשים.

כיתה ____________________ בית הספר ________________

בשיחה זו נדבר על מסגרת התנועה :מה זה דורש ,מה הוא חושב על התפקיד ,מה

ספר/י על עצמך (גיל ,תחביבים ,משפחה)..
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

היכולות שלו ,כמו כן נחשוף את צוות ארגון הסניפי ,אפשר לקרוא לו גם צוות
פרוייקטים ,וכמובן נדבר על האופציה שהמדריך לא יתאים לשיבוץ בצוות.

שיחה אישית מועמדים
שלום שמואל ,מה שלומך? זו רות הקומונרית של סניף עוז.

חושב/ת שמתאים/ה להדרכה כי ____________________________________________
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
רוצה להדריך את שבט _______

כי _________________________________________

ובעזרת ה' בשבועות הקרובים יהיו תשובות על השיבוצים לצוות עוז של שנה הבאה.
לפני שנתחיל אבהיר שיש אפשרות להשתבץ לצוות הדרכה בסניף ,אפשרות להשתבץ
לצוות ארגון/פרוייקטים ,וכמובן שיש גם אפשרות לא להשתבץ להדרכה השנה –

__________________________________________________________________________

תלוי בהחלטות לאחר שיחות אישיות עם כל המועמדים השנה.

__________________________________________________________________________

לאן היית רוצה להשתבץ ולמה? (כתבי את התשובה שלו) ______________________

 3תכונות שמדריך/ה צריך/ה בעיניך _________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
מה אתה חושב על ההדרכה באופן כללי? מה אתה חושב שאתה יכול לתרום בסניף?
__________________________________________________________________________
אשמח שנעבור בקצרה על השגרה הסניפית והדרישות הכלליות מהמדריכים בצוות

מעדיף/ב להדריך לבד /ביחד? מישהו שחשוב לך להדריך איתו/ה? מישהו שלא

שלנו!

תרצה/י להדריך איתו/ה? __________________________________________________

(אם מדובר במועמד רציני להדרכה נפרט יותר על הדרכה ,אם במועמד לצוות ארגון

_________________________________________________________________________

נפרט על זה יותר ,ואם במועמד שלא ימשיך כנראה איתנו אפשר לדבר באופן כללי).

_________________________________________________________________________

אז ככה ,יש לנו פעולות בכל שלישי ושבת .הפעולות בשלישי הן תמיד בשעה 16:30

אם תכנס/י לצוות ארגון  -תרצה/י לקחת חלק? כן/לא ומדוע? ________________
__________________________________________________________________________

(תגידו כאן את השעה והיום הרלוונטים) – בדרך כלל אתה פנוי בשעות האלה?
_________ .זה מאוד חשוב לנו להגיע בזמן ,לפני החניכים ולהתארגן לפעולה.
בכלל להיות בצוות זה אומר להגיע מאוד מוכן לפעילות ,להכין לפני את כל הדרוש,

__________________________________________________________________________

לחשוב על פעילות מתאימה לחניכים ולהעביר אותה כמו שצריך! יש באתר התנועה

__________________________________________________________________________

שאנו עובדים איתו פעולות מצוינות לפי הנושא השנתי אבל עדיין צריך התאמה

משהו נוסף שחשוב לך לומר? _______________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

תודה רבה! בעז“ה נעשה ונצליח!
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מאוד שמחתי לקבל את השאלון שלך .בשיחה הזו אנחנו נדבר על המסגרת הסניפית,

לחניכים .כמובן שמשהו מאוד חשוב הוא חולצתנועה .תמיד בפעילות אנחנו עם
חולצתנועה.
יש לנו בד"כ  2מד"שים בכל שבט.
את הישבצים שלנו אנחנו מקיימים פעם בשבועיים/שבוע .בד"כ זה ביום שלישי מיד

9

אחרי הפעולה/בערבים של רביעי חמישי – אתה פנוי בזמן הזה? _______.

לאחר השיחה נמלא מחוון על כל מועמד להדרכה ,מה היכולות והכישורים שלו,

מאוד חשוב להגיע לישבצים בזמן ,גם צוות ארגון מחוייב בעצם לישבצים/חלק

ומידת התאמתו – מה שישפיע מאוד על השיבוצים ואם הוא יכנס להדריך/צוות

מהישבצים ועם חולצתנועה כמובן .בישבצים אנחנו מקבלים החלטות סניפיות –

ארגון ,או לא.

חשוב מאוד לבוא לישבצים עם ראש פתוח ורצון להציע ולקחת אחריות על רעיונות

מחוון צוות עוז

סניפיים .אין פלאפונים בכלל בישבצים שלנו ,זה ממש כלל ברזל ,כדי שנהיה ממש
מרוכזים בטובת הסניף .כמובן שאנחנו מכבדים מאוד את שאר המדריכים והקומונרית.
אנחנו תמיד מכבדים את ההחלטות שמתקבלות בישבצים – ואני משתדלת להוציא
סיכום בסוף כל ישבץ.
מעבר לזה יש לנו שיחות ליווי/ישבטים מול כל מדריך פעם בשבוע שבועיים לבדוק
ולדבר על השבט האתגרים בו וההתקדמות בהדרכה.
עד כאן זה בסדר מבחינתך? יש שאלות? ____________.
נמשיך על חשיבות ההכשרות התנועתיות .יש לנו סמנריון בקיץ לפני תחילת ההדרכה,

שם המועמד/ת ____________:
צוות הדרכה :יכולת העברת תכנים ,מנהיגות ,עולם תוכן ,אישיות לדוגמה ,עמידה
בפני קבוצה______________________________________________________________ .
צוות ארגון :רגישות לסביבה ,יוזמה ,יכולת ארגונית ,אחריות ,התמדה ,יכולת עבודה
בצוות___________________________________________________________________ .
תיאור המועמד/ת ודברים שחשוב לדעת עליו/ה?
__________________________________________________________________________

וסמנריון חורף לאחר חודשיים .במהלך השנה יש ערבי מדריכים .ההדרכה מותנית

מ  1ועד : 5

בהגעה אל כל הסמנריונים וההכשרות – הם ממש כמו רישיון לרכב לפני שמתחילים

האם למועמד/ת יכולת מנהיגות חינוכי והובלת קבוצה? ____

לנסוע .זה בסדר מבחינתך? _________.

האם למועמד/ת עולם תוכן משמעותי? ____

הקשר עם ההורים – יש לנו קבוצות ווצאפ שכל מדריכי שבט פותחים בתחילת

האם למועמד/ת יכולת עמידה והעברת תכנים? ____

הפעילות .מאוד חשוב לשתף ולפרסם שם בזמן את הכל.
טיולים סניפיים וארציים הם חלק חשוב מאוד בהוואי והפעילות הסניפית וחשוב
להגיע ולהשקיע בחניכים לקראת כל טיול! החל בטלפונים ורישום של כל החניכים,
ועד לצ'ופר שבטי וסניפי שנכין.
נסכם שבגדול להיות בצוות עוז זו אחריות .אחריות לחנך חניכים .לתת דוגמא

ארגוני
האם למועמד/ת יכולות ארגוניות )סדר ,חוש טכני?) ___
האם למועמד/ת יכולת ביצוע מעשית? ___
האם הרמה הדתית של המועמד/ת דתי יכולה לשמש דוגמה לחברי הסניף? ___

אישית ,לשמור על שפה נקייה להיות תמיד ערכי ומשמעותי ועם זאת כיפי .אחריות

תנועתי

להיות זמין לקומונרית ,לשתף פעולה ,להכין פעולות מושקעות ולהיות בקשר אישי

האם המועמד/ת מחובר/ת לסניף? ___

עם החניכים ,וכמובן לעבוד בעבודת צוות עם המד"ש הקומונרית והצוות כולו.

האם המועמד/ת נאמן/ה לתנועה ולערכיה? לעבודת צוות? ___

זהו בגדול! זה להיות בצוות עוז! מה אתה חושב על כך? _______________________
__________________________________________________________________________

אישי
האם המועמד/ת נוח/ה ונעים/ה  ,האם המועמד/ת פתוח/ה ,קשוב/ה ומכיל/ה את

תודה רבה על השיחה ,ההיענות והרצון.

הזולת? ___

בעזרת ה' בשבועות הקרובים נודיע על התשובות לשיבוצים .בהצלחה! להתראות.

האם ת/יוכל המועמד/ת להתמסר לתפקיד ולהתחייב אליו בקביעות? ___
האם המועמד/ת פעיל/ה ויוזם/ת במעגלים שסביבו/ה? ___
נראה שהמועמד/ת מתאים/ה ל:
צוות ארגון _ צוות הדרכה אורה/חמדה/עמישב _ לא מתאים להדרכה השנה _

נמלא מחוון כזה לכלל המועמדים שלנו ואנחנו מוכנים לשיבוצים!!
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איך מודיעים על ההחלטות?
קובעים שיחה אישית עם כל מועמד .פנים אל פנים .טלפונית רק אם אי אפשר.
פותחים בשלום ונימוס קל ,ולאחר מכן מודיעים – נבחרת להיות בצוות ארגון/נבחרת
לצוות הדרכה /לצערנו השנה לא תוכל להדריך בסניף.
יש להסביר בקצרה את ההחלטה ולא למרוח .אם המדריך לא מתאים ולא נבחר יש
להיות מאוד ברורים שלא יבין שיש פה עוד איזה צ'אנס .עברה החלטה בהתייעצות

עד יח' סיוון 10.6

שיבוצים והחלטות
איך עושים שיבוצים?
אז אחרי שיש לנו את השאלונים ,עשינו שיחות אישיות עם החדשים וגם עם הישנים,
מילאנו מחוון– אנחנו מוכנים לשיבוצים!
בהתייעצות עם הרכזת ,נשבץ לפי ההתאמה והצורך הסניפי .כאן חשוב להוציא את
מפת המיפוי הסניפי עם השבטים שצריכים מדריכים ,וכמה ,וכמובן עם מי שנשאר.
השיבוץ הוא עבודה עדינה מאוד ,בה יש להתחשב בכלל הגורמים .גורם מספר – 1

רכזת אזור וזה המצב ואנחנו ממש מצטערים ומאחלים ממש בהצלחה בהמשך..
מדריכים שנכנסו לצוות -יש לקבל בחגיגיות ובשמחה .טוב שהצטרפת אלינו לצוות
עוז ,אנחנו סומכים עליך והחלטנו שאתה בהחלט מתאים לתפקיד החשוב .כמובן
שההדרכה מותנית בהרשמה לסמנריון קיץ ולהכשרות התנועה .הודעות על מפגשים
של הצוות החדש יישלחו אליך ונכניס אותך לקבוצת עדכונים .יישר כוח!
כמובן שלאחר שהוחלט יש לחבר את המדריכים החדשים לקבוצה בה יישלחו עדכונים
וכמובן הרשמה לסמנריון קיץ! (שיהיה השנה כנראה יישובי).

מברוק! יש לנו צוות תשפ"א!

טובת החניכים! שיהיו בצוות מדריכים מסורים ואכפתיים שמתאימים לסניף.
לאחר מכן נתחשב גם בבקשות שונות של המדריכים ,ושיקולי נוחות שלכם.
אנחנו מזכירים – סניף עם יותר מידי מדריכים – זה מאוד מסובך .מי שצריך צריך –
מי שלא ,לא להכניס סתם כי לא נעים.
חשוב מאוד לשים לב לשבץ גם לצוות ארגון (אם יש לכם) חבר'ה טובים ומתאימים.
כלל חשוב :על המדריכים בסניף להיות לפחות בכיתה ט' .כלומר שאת ניגשת לגייס –
עולים לט' ומעלה .מקרים חריגים דורשים אישור.
יש לכם את גיבוי התנועה המלא .אין לחשוש מהתנגדות הורים או מדריכים .וכמובן
אין להתחייב סתם על דברים שבסוף לא תוכלו לקיים – כגון להתחייב לכמה מדריכים
שכנראה יכנסו ובסוף לבאס אותם ,או להבטיח שיהיו יחד .כל זה חשוב בתהליך .אך
ההחלטה שלך – חשובה מאוד .לא להתנצל או להתפעל .להחליט מה שהכי טוב
ומתאים .אנחנו איתך.
מכינים טבלה מסודרת הכוללת את שמות השבטים והמד"שים שאת מכניסה כולל
הממשיכים.
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גיוס קומונרית לשנה הבאה
בנוסף לתהליך גיוס הצוות ,אנחנו נמצאים בעיצומו של תהליך גיוס הקומונריות.

הכשרות
מדריכים
קיץ

כמו שאת יודעת ,קומונרית  /איש קשר הכרחיים להמשך פעילות הסניף והתהליך
החינוכי אותו הוא רוקם( .במידה ולא תמצא קומונרית חלופית נאלץ לסגור את
הסניף)
אז איך את יכולה לעזור בגיוס קומונריות?

עד כה' סיון 17.6

הרשמה הכשרות קיץ

• שיחות עם שמיניסטיות לקראת שרות.
• לספר על הסניף דברים טובים.

למה חשוב מאוד שכל הצוות יהיה רשום להכשרות קיץ?

• לבדוק עם רכזת השרות האם יש בת שרות פוטנציאלית לשנה הבאה.

בהכשרות קיץ אנחנו בעצם בונים אצל המדריך את כל מה שצריך לדעת בשביל

• לפרסם מודעה בקבוצות רלוונטיות.

להוביל את השבט שלו ולהיות חלק משמעותי מהסניף!
החל ממתודות הדרכה ,ועד לקשר אישי ,והבנת הגיל המודרך.
והכי חשוב – סמנריון ממלא את המדריך בכוחות והבנה עד כמה חשוב התפקיד שלו!!
הבדל משמעותי מאוד קיים בין צוותים שלא עברו הכשרות התנועה ,לבין אלו שכן.
זה הזמן להזכיר – תעודת הדרכה בסוף השנה תלויה בסיום בהצלחה של שתי

כדי שנצליח לגייס לסניף שלך את הקומונרית הכי שפיצית בעולם ,נשמח שתעני על
כמה שאלות ותשלחי את התשובה לרכזת שלך.
רכזת בנות-שרות שאחראית עלייך:
שם _____________________

טלפון ___________________

הכשרות התנועה ,ערבי מדריכים וכן הצהרה על הדרכה משמעותית של הקומונרית.

איך ומתי את הגעת לתפקיד?

בהצלחה!!

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
באילו דרכי פרסום השתמשת עד כה כדי לחפש קומונרית?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
הצעות נוספות איך אפשר לחפש לסניף הספציפי שלך קומונרית?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
משפט של  7מילים שמתאר את הסניף שלך?
__________ __________ __________ __________ _________ ________ ________
שמיניסטית שמתאימה בעינייך במידה ואין בת שרות:
שם_____________________________ :
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טלפון___________________________ :
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