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    אז איך שומרים על  ?
 אחד הדברים היותר חשובים במהלך התקופה המבלבלת והמבהילה הזאת הוא לשמור על

 קשר עם החניכים, ליצור עבורם שגרה "נורמלית", להרגיע אותם ולגרום להם להרגיש שהכל
 בסדר.

 
 ⇐ כדי להצליח ליצור שגרה מסויימת וקשר קבוע עם החניכים נוכל ליצור פלטפורמה חדשה

 של פעולות דרך ערוצי תקשורת שונים:
 

Skype: 
 אפליקציה חינמית לשיחות וידאו מציעה גם שליחת הודעות, וידאו ותמונה ואפילו תרגום של

 שיחת הוידאו שמקיימים.
 

Discord: 
 מאפשרת קיום שיחות בהתכתבות, שיחות וידאו, ושיחות רגילות בערוץ צ'אט, ואפילו

 מאפשרת שיתוף מסך ומוזיקה.
 

WhatsApp: 
 זמין ופשוט, איכות וידאו טובה, אפשר ליצור שיחה של עד 4 משתמשים בנוחות ובקלילות

 
Google Hangouts: 

 שירות שיחות של גוגל, מאפשר ליצור שיחת וידאו קבוצתית עד ל-25 משתתפים, אידיאלית
 להעברת פעולות וירטואליות כך שכל הקבוצה תשתתף, פשוט וקל באמצעות אימייל אפשר

 להשתתף מהמחשב או מהטלפון.
 

House Party: 
 מאפשר לקיים שיחות וידאו רבות משתתפים ואף לשחק שלל משחקים בין כלל משתתפי

 השיחה.
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 קשר עם חניכים - איך עושים?
 חשוב להתקשר לחניכים כל כמה ימים כדי לשמור איתם על קשר.●
 תשאלו איך הם, תתעניינו בשלומם באמת.●
 לחוצים מהמצב? מה הם יודעים? שווה לענות להם על שאלות שיש ולעזור לתת כמה●

 שיותר תחושת ודאות.
  סתם לדבר, לשמוע מה עושים בבידוד ��●
 להדגיש שאתם פה בשבילם, בין אם זה לדבר על מה שעובר עליהם, גם אם סתם●

 משעמם והם רוצים לדבר!
       וואצאפ זה נחמד, אבל זו לא דרך לשמר קשר אישי - דברו בטלפון!

 ← חשוב לשמוע את הקול אחד של השני, לעשות צחוקים ובעיקר לתת תחושה טובה שיש
 על מי לסמוך.

 

 קשר עם הורים - איך עושים?
 ← התקשרו להורים, הסבירו להם את ההנחיות של התנועה ואיך שהדברים הולכים להתנהל

 כרגע וירטואלית:
  הדגישו שהתנועה פועלת לפי הנחיות משרד החינוך ומשרד הבריאות.●
  הסבירו שחשוב לכם לשמור על קשר עם החניכים ולכן עתידות להיות פעילויות●

 וירטואליות וגם שיחות אישיות.
  שאלו אם הם צריכים עזרה במשהו, אם מישהו מהמשפחה בבידוד ואיך כולם●

  מרגישים.
  אם יש להם שאלות, ענו להם על מה שתוכלו, ומה שאתם לא בטוחים בו אז תרגישו●

 חופשי לפנות לרכזים או להפנות את ההורים לרכזים.
  בעיקר חשוב להראות שאתם בעניינים, ושאתם שם לתמוך בילדים שלהם ושאתם●

 מגלים אחריות בנושא. וגם שאתם זמינים להם לשאלות ולסיוע אם צריך.
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 אז שמרנו על קשר אישי ולמדנו איך לטפח אותי!! �� אבל מה בנוגע ל-

 שימור ואף העלאת הרמה הימית:
 יש כמה דרכים שבהם נוכל ללמד את החניכים ולהעשיר את הידע התיאורטי שלהם בזמן

 הזה ולנצל אותו הכי הרבה שאפשר.
 

Zoom: 
 אפליקציה שזמינה גם בנייד וגם במחשב ומאפשרת תכונות של וידאו, שיתוף המסך, שיתוף
 הסאונד ושיתוף "לוח-לבן" המאפשר למדריך לכתוב ולצייר עליו. בעזרת בלוח ניתן להסביר

 לחניכים תיאוריה מגוונת מחלקי המפרש והסירה ועד לאדם בים ושיוטים.
 
 

Instagram Live: 
 אפליקציה נוחה, זמינה וככל הנראה כבר מותקנת אצל החניכים בניידים. מאפשרת כמות
 גדולה מאוד של אנשים. המשתתפים צופים במדריך  ויכולים להגיב בצ'אט מה שמאפשר

 הסבר ע"י המדריך ושאילת שאלות על ידי החניכים בצ'אט-מתאים לקבוצות רועשות מכיוון
 שאין לחניכים אפשרות להרעיש ��

 
 

Virtual Skipper 5: 
 משחק המאפשר תרגול של השטת סירה באופן וירטואלי ואף קיום שיוטים עם אנשים אחרים.

 הזדמנות מצויינת לתרגול עבור החניכים, ומומלץ להיעזר ולהשתמש בה גם בתום תקופת
 נגיף הקורונה. הרעיון החל בצופי ים יפו - הוקמה קבוצת וואצאפ לאיגוד כל המתחרים מצופי

 ים ישראל ושם מדברים על השיוטים ועל הזמנים שלהם, מומלץ להצטרף!!
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 רעיונות לפעולות:
 חידוני קהוט:

 אין דרך מהנה יותר ללמוד על נושא מסויים, בפרט הים והשבט מאשר חידון תחרות!
 האפליקציה "קהוט" מאפשרת לקיים חידון אינטראקטיבי הבודק את הזריזות, הידע והקשב

  של החניכים..
 המדריך יכול ליצור חידונים על פי פרי דמיונו - מתיאוריה ועד בדיחות פרטיות של הקבוצה.

 בנוסף, המדריך יכול להשתמש בחידון מוכן מראש, ולשם כך מצורפת
 רשימה של חידוני קהוט בנושאים מגוונים:

 החלל החיצון？
   יום העצמאות？
 יערות？
  קיימות？
  פסח？
   ישראל？
   חידון ידע כללי？
   שירים？
 קהוט טריוויה חיות？
  ספורט？
   מדעים？
   בובספוג？
  ריאליטי？
   לוגואים？

 
 + כפי שכתבנו בהתחלה, ניתן גם ללמוד ולתרגל תיאוריה דרך החידונים, ולשם כך מצורפת

 רשימה של חידונים בנושאים של הפלגה וים שהכנו עבורכם:
 חלקי הסירה, המשוט, והמפרש!？

 
  ← לא יודעים איך משתמשים בקהוט?
 המדריך לשימוש בקהוט:
https://loftush.co.il/2017/12/26/kahoot/#start 

 
 המדריך ליצירת קהוט:
https://loftush.co.il/2017/12/26/kahoot/# 
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https://create.kahoot.it/share/c57eda3d-d4ed-48d4-9100-eb3c25e84134
https://play.kahoot.it/v2/?quizId=c7b275b9-32aa-4616-b9fc-677c160ffd1
https://play.kahoot.it/v2/?quizId=099b1bda-b3d1-496e-8bc0-e27783d42f
https://play.kahoot.it/v2/?quizId=65b2f4ac-521d-4167-8fa3-0c8d1611c54
https://create.kahoot.it/share/9e310b38-c1b7-4b27-bc8c-ff434b313558
https://create.kahoot.it/share/0dbae9ed-78c0-40db-a73d-c33dced5124b
https://create.kahoot.it/details/d04d8d3d-9dc1-4aa3-91d6-58746630bf27
https://create.kahoot.it/details/29900452-9361-47bd-bce0-4f33ba77548a
https://create.kahoot.it/details/d68105e4-7cf5-4263-aede-ec103c9458d5
https://create.kahoot.it/details/090ef8b1-62c3-4048-a92e-39d81b07f9af
https://create.kahoot.it/details/59e6c385-c9b2-44d1-bb57-478acf589f9f
https://create.kahoot.it/details/263d1eba-8b54-463e-a395-1270f24fb2c2
https://create.kahoot.it/details/84187480-61a0-4d6c-b34a-70736d67f020
https://create.kahoot.it/details/17e8c66a-35ca-4c21-ae8a-fdee43f39b69
https://create.kahoot.it/share/c5fb13c5-f33b-4e6d-a15e-9242afba0058
https://loftush.co.il/2017/12/26/kahoot/#start
https://loftush.co.il/2017/12/26/kahoot/#make


 

  לימוד צופיות בצופים, ובצופי הים:
 צופיות היא שיטה חינוכית, המאפשרת ליחיד ולקבוצה להתנסות במיומנויות☚

 ובתפקידים שאינו עוסק בהם ביומיום.
 בצופי ים אנו נוטים לרוב להתרכז בלימוד קשרים כאשר אנחנו עושים זמן צופיות, ולא☚

 תמיד בזמני צופיות שמעבירים בתנועת הצופים הרגילים. בזמן זה צופיות הינה דרך
  נוספת להעשרה וירטואלית באמצעות הסרטונים של התנועה.

 כאשר אתם מעבירים זמן צופיות כלשהו בפעולה, יש ליידע את החניכים מראש☚
  באיזה ציוד עליהם להצטייד.

 הרעיון העומד מאחורי השיטה הוא למידה מתוך התנסות פיזית, חשיבתית, אישית☚
 וקבוצתית

 
  תנועת הצופים - סרטוני הדרכה צופיות - פלייליסט המכיל 45 סרטוני הדרכה●

 בתחומי הצופיות השונים.
  זמני צופיות של המרל"צ - חוברת הפעלות ומגוון זמני צופיות לבית.●

 

 סרטוני תיאוריה
  יש מגוון של סרטוני תיאוריה ברשת שניתן לשלוח לחניכים להעשרת הידע הימי שלהם.

 בנוסף, תמיד קיימת האפשרות ליצור סרטונים חדשים או לעשות את התיאוריה ב-LIVE בזמן
 פעולה הוירטואלית שאתם מעבירים.

 
 ← נצטרף רשימה של קישורים שניתן להשתמש בהם וכמובן שתמיד אפשר לחפש עוד

 באינטרנט!
●.SEA TIME - הפלגה ברוחות השונות 
  סרטוני הדרכה בנושאים שונים של הפלגה - פלייליסט המכיל 30 סרטונים בנושאים●

 שונים הקשורים להפלגה.
 חוקי פינוי.●
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLhqQF5ezrVkmg07x7bv57FLe2ckrz5rj
https://zofimil-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/marlatz_zofim_org_il/EfevND31VX5Egrfo-nWVD7EBQJZAKeUIqk2gbxJfnC5R5Q?e=QYAazX
https://www.youtube.com/watch?v=aTpAWUfQSUI
https://www.youtube.com/watch?v=aTpAWUfQSUI
https://www.youtube.com/playlist?list=PLlK-rzOh1WeAG3je1L-tbAxulTIFAGVs2
https://www.youtube.com/watch?v=4jXYjqYdOHw


 

 פעילות גופנית:
 מי כמו חניכי צופי ים אשר רגילים לפחות פעם בשבוע לפעילות גופנית,ספורטיבית,

 מאומצת, זקוקים להפעיל ולהזיז את הגוף גם כאשר הם נמצאים בבידוד!
 לכן הנה כמה רעיונות נחמדים לפעילות ספורטיבית שאפשר לעשות גם כאשר אנו בבית

 ומתקשרים בצורה וירטואלית!
 

Just Dance: 
 מדובר בסרטונים המציגים ריקודים קלים וכיפים לשירים מוכרים, אותם המשתתפים

 מחקים. הם אופציה מעולה וחווייתית לאימון משותף. ניתן לעשות את זה על ידי חיבור
 קבוצתי לשיחה וידאו וצילום מסך מחשב שבו מופיע סרטון הג'אסט דאנס ע"י המדריך.

  פלייליסט סרטוני ג'אסט דאנס מומלצים.●
 פלייליסט סרטוני ג'אסט דאנס של שירים ישראליים.●

 
 סרטוני ריקוד:

 סרטונים המלמדים את הצופה תנועות ריקוד, מאוד מומלץ לאוהבים לרקוד ולהזיז את
 הגוף. הצופה מרגיש שהוא נמצא בשיעור ריקוד אישי!

●?Worth it איך רוקדים את הריקוד של השיר  
 שיעור HIP-HOP - השיעור כיף מאוד ומלא באנרגיות (באנגלית).●
 BODYJAM - סרטון מלא באנרגיות ואווירה, קל ופשוט להבנה.●
 ריקוד שבטי 2020 צופי הים חיפה - לכל המעופפים שלא מכירים או יודעים את●

 הריקודים השבטיים - הגיע הזמן! מצורף קישור לריקוד השבטי של צופי הים חיפה
 מתחרות חתירה 2020.

 
:Bring Sally Up -אתגר ה 

 אתגר כושר נחמד ממש שמחזק הידיים, שרירי הבטן והיציבה ובכך יעזור לחניכים על יכולות
 מתיחת הראשי והחלוץ, חתירה והרמת הסירה ��

 
  ← איך האתגר עובד?

 �� על המשתתפים להתחיל בפוזיציה התחלתית שהיא חלק מתרגיל (כמו סקוואט או
  שכיבת סמיכה) ולהתחיל להשמיע את השיר.

 �� במהלך השיר, על המשתתפים, להעלות את עצמם כאשר השיר אומר "העלה סאלי
 למעלה" ולרדת מטה כשאומר "תביא סלי למטה" על פי התרגיל שבחרו.

 �� האתגר מסתכם ב-30 חזרות מהתרגיל למשך 3 הדקות של השיר.
 �� ניתן לעשות את האתגר בסקוואטים, כפיפות בטן, לאנצ'ים וכל מה שעולה על הדעת.

 ��  קישור להדגמה של האתגר לשיר.
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLoCtrNABNqS6AMKH89osqvAI8kZqDVhd6
https://www.youtube.com/playlist?list=PLs0W1P73AU_alwzWGhitD8wdRP6BAWqEf
https://www.youtube.com/watch?v=kc0QbE4Vqd4
https://www.youtube.com/watch?v=kc0QbE4Vqd4
https://www.youtube.com/watch?v=kc0QbE4Vqd4
https://www.youtube.com/watch?v=ZWk19OVon2k
https://www.youtube.com/watch?v=ZWk19OVon2k
https://www.youtube.com/watch?v=Srd6TwU6UoI
https://www.youtube.com/watch?v=bV0bK-WDhoA
https://www.youtube.com/watch?v=bV0bK-WDhoA
https://www.youtube.com/watch?v=bV0bK-WDhoA
https://www.youtube.com/watch?v=41N6bKO-NVI


 
 אימונים ביתיים:

לא חסרים סרטונים ב"יוטיוב" עם אימונים ביתיים! מספיק לרשום "אימונים בבית" או "
 Workout at home" וזוכים לקבל מגוון ענקי של אימוני הדרכה מהנים מאוד.

 מצורפים מספר אפשרויות לאימונים:
 �� אימון אירובי - אימון של 20 דקות המחזק את סיבולת לב הריאה.

 �� אימון טבטה - אימון קצר מאוד האפשר שריפת קלוריות מירבית ועבודה חזקה
 ומקסימלית על הגוף בזמן מינימלי, כוח מתפרץ.

 �� אימון כושר 45 דקות.
 �� אקרובאלנס - אימון המחזק את שרירי הליבה והיציבה של הגוף - כיף מאוד! באימון

 זקוקים לבן זוג ולכן ניתן להיעזר בבן משפחה.
 
 
 

 אפליקציות כושר:
 �� Minute Workout 7 -אפליקציה המציעה אימון של 7 דקות ביום.

 �� Home Workout - No Equipments - אימוני כושר בבית ללא ציוד.
 �� Virtuagym Fitness Tracker - Home & Gym - מציעה מאמן אישי תלת מימדי

 שמדגים כל תרגיל.
 �� SherFitness - אפליקציה המכילה בתוכה סרטוני כושר העובדים על חלקים שונים של

 הגוף (בעברית) יחד עם מתכונים בריאים וכתבות שונות בנושא הבריאות.
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  אפליקציות ומשחקים:
 קיימות אפליקציות שונות ומגוונות המאפשרות לכל הקבוצה לשחק יחדיו ולמדריך להיות

 בבקרה. הנה כמה אופציות:
 

:draw something 
   על השחקן לצייר בצורה הברורה ביותר משפט / ביטוי שנבחר.●
 על המשתתף השני לנחש מה הוא צייר.●
  ניתן לצייר דברים שקשורים לימאות, קשרים וגם לחניכים ולמדריך למען הגיבוש●

 וההיכרות!
 

  מירוץ ויקיפדיה:
 המדריך מזין שני ערכים בוויקיפדיה ויוצר משחק חדש.●
   החניכים יכנסו למשחק דרך המכשירים שלהם (מחשב / מכשיר נייד).●
  במהלכו החניכים ינסו למצוא את הקשר בין שני הערכים. המטרה היא למצוא את●

  החיבור בזמן הקצר ביותר ועם כמה שפחות תחנות בדרך.
  מומלץ לקשר לשבט ולים הנה כמה המלצות - פיברגלס וטלפון,  קראוול וצריף, גל●

 והדרכה, חניך ומשוט.
 

 לוח לבן:
 האפליקציה מציעה לוח לבן לנוחות הקבוצה.●
  על הלוח, כלל המשתתפים יכולים בו-זמנית לכתוב, לייצר, להוסיף תמונות, לשתף●

 אתרים ועוד ועוד.
  אפשר להכין דגל לקבוצה בעזרת זה או לצייר סירה ולקשט כולם ביחד (מתאים קצת●

  יותר לקבוצות צעירות).
 

  מחולל תשבצים:
  מאפשר למדריך ליצור בקלות תשבצי שלד ותשבצי תפזורת. כל הנדרש זה להקליד●

  את המילים שברצונך יופיעו בתשבץ.
  את התשבצים אפשר לשלוח לכל החניכים ולשחק במהלך הפעולה.●
  גם כאן מומלץ לקשר את התשבץ ולהוסיף מונחים שקשורים לעולם השיט והים.●
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  מחולל בינגו:

  מחולל כרטיסי הבינגו מערבב את המילים או המספרים שהמדריך מכניס בכדי●
 ליצור כרטיסי בינגו ייחודיים.

 הכרטיסיות אפשר לשלוח לכל החניכים ולשחק במהלך הפעולה.●
  ניתן להפוך את הבינגו לגיבוש קבוצתי / פעילות היכרות לעומק בין החניכים ← כל●

 כרטיסיה תהיה שם של חניך / עובדה עליו ובכל פעם שתיאמר עובדה על החניך יהיה
 צריך לסמן את השם שלו על לוח הבינגו ולהיפך. באותו צורה ניתן לקשר את הבינגו

 לתיאוריה ימית - קשרים ושימושיהם, ציורים של סירות במפנים וברוחות שונות.
 ❕ אופציה למתקדמים - ניתן לצייר תמונת מצב של קו זינוק ולעשות הגדרות כמו באיזה

 מפנה עדיף לי לזנק, איזה חוק פינוי חל על סירות A ו-B וכדומה.
 

:Photo Roulette 
  האפליקציה בוחרת תמונות רנדומליות מאלבום התמונות מהמכשיר.●
  בכל פעם האפליקציה מציגה תמונה אחרת ועל כל משתתף לנחש מאיפה גלריה●

 נלקחה התמונה.
  באפליקציה קיימים טוויסטים כמו השתלת תמונות וכו'.●
  יש לשים לב שכל החניכים מסכימים להשתתף במשחק ואין שום סיבה להכריח את●

 החניכים להשתתף אם הם לא רוצים מאחר והאפליקציה מהווה מעין "חדירה
 לפרטיות בהסכמה".
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  הפעלות ופעילויות נוספות:

  חידות אימוג'ים:
 בווטסאפ הקבוצתי המדריך ישלח לחניכים סדרה של אימוג'ים המתארים פריט מתוך●

 קטגוריה. על החניכים לנחש נכונה את רצף האימוג'ים.
 הצעות לקטגוריות - מוראלים של השבט, שמות של סירות, שבטים לפי אופי השבט,●

 מונחים מעולם השייט, שמות של סרטים, שמות של מפורסמים / חניכים.
 למשל: המוראל - "כחול בדם לבן בלב על חיפה כל היום אני חושב●

 ♀ � ♀ 🏽  ← נסמן ב-  �💉�⚪ ❤ ��⏰
 

:TED הרצאות  
  �� דרך נוספת להעשיר את נושא הפעולה שלכם, היא באמצעות הרצאה על הנושא.

 �� אפליקציית TED מכילה בתוכה אלפי הרצאות חינמיות עם תרגום, על שלל נושאים.
 

 משימות קבוצתיות:
  רעיון נוסף שניתן לעשות עם הקבוצה הוא לשלוח להם רשימה של משימות מגניבות●

 ומצחיקות עליהם לבצע במהלך היום או לחילופין לתת משימה אחת ליום לחניכים
 ← את המשימות על החניכים לצלם ולשתף בקבוצת הווטסאפ של הקבוצה.

  בסוף כל יום ניתן לבחור את ה"מנצח" שהוא איך אם לא הילד ששלח את הסרטונים●
  המבדרים ביותר.

  רעיונות התחלתיים למשימות:●
 ° לקשור 5 קשרים שונים.

 ° ללמד בן משפחה מורל של צופי ים ולצלם אתכם שרים איתו.
 ° לכתוב מורל לקבוצה.

 ° למחזר בצורה יצירתית.
 °  לכתוב שיר אהבה לסירה.

 ° להמציא משחק חדש.
 ° לשטוף ידיים בצורה המצחיקה ביותר.

 
 תחרויות יומיות / שבועיות:

 ⚑ תחרות כתיבת ג'ינגלים.
 ⚑ תחרות תחפושות בגלל שבוטלו הפורימונים.

 ⚑ תחרות TIK TOK על שירים של השבט.
 ⚑ תחרות מימים.

 ⚑ תחרות מלך הקורונה - כל חניך יצלם דרך הימנעות מהידבקות, המצחיקה  ביותר תזכה!
 ⚑ Virtual Skipper 5 - כל מדריך יכול ליצור לקבוצה שלו שיוט יומי.
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 21 בוואטסאפ:

 משחק ה-21 הידוע, והפעם בוואטסאפ!- על החניכים לספור עד 21 בלי לכתוב את●
 אותו המספר בו זמנית/פעמיים . כל פעם שמתבלבלים או טועים מתחילים שוב

 
 קפה אידיאולוגיה בשיחת וידאו:

  כל חניך יכין לעצמו בבית משקה חם שהוא אוהב.●
  מעלים לדיון נושאים מעניינים ומדברים עליהם.●
 ניתן לעשות נקודת מבט כלשהי או הצעה למשחק שאפשר לעשות וירטואלית.●

 ⇐ כל אחד יכול להעלות את מה שמעניין אותו (:
 

:Person Do Thing 
  על כל חניך בתורו (לפי מה שהמדריך הגדיר) לתאר מילה כלשהי שמופיעה בראש●

 המסך בעזרת בנק של 36 מילים בסיסיות.
  החניכים צריכים להיות יצירתיים מאוד וזה יוצא מאוד מצחיק.●
  ניתן ומומלץ לשחק את המשחק כאשר משתמשים באפליקציית ZOOM או בכל●

 אפליקציה אחרת שניתן לראות בה את המסך של אחד ממשתתפי השיחה.
 

 הפינה היומית של השכב"גיסט המצוי:
 כל יום בשעה מוגדרת תתקיים "תכנית הפינה היומית של השכב"גיסט המצוי" (או כל●

 שם אחר שיתפוס) ← בכל יום שכב"גיסט אחר יעלה LIVE באינסטגרם של השבט
 בנושא שמעניין אותו.

  כל תכנית יכולה להיות נקודת מבט / זמן תוכן / זמן משחק / זמן צופיות וכל מה●
 שחפץ בליבו של השכב"גיסט.

  כדי לוודא שגבולות לא ייחצו השכב"גיסט יצטרך לקבל אישור מאחד מחברי הצוות●
 הבוגר בשבט על התוכן שהוא רוצה להעביר.

 ❕ זה המקום של השכב"ג להביא את עצמו לידי ביטוי ולהיות מוביל!!
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 טיפים להדרכה מקוונת:
 אחרי שהכנתם פעולות מדהימות, מגוונות ומעשירות! הנה עוד כמה טיפים אחרונים בשביל

 שהכל ילך כשורה -
 

  �� יש להודיע מספיק זמן מראש לחניכים על הזמן בו הפעולה מתקיימת.
  �� מומלץ אפילו לקיים זמני שגרה. לדוגמא - כל יום שני וחמישי בשעה 16:00 פעולה.

 כמה דקות לפני הפעולה כדאי להציב שקף "ברוכים הבאים". אפשר להוסיף שאלה
  מסקרנת, מוסיקת רגע או את נושא הפעולה.

 �� יש להתחיל את הפעולה בדיוק בזמן. אם תחכו למאחרים, מי שהתחבר בזמן יאבד עניין
  ועלול להתנתק.

 �� מומלץ להתחיל את הפעולה בשבירה של הקרח והתנסות של כל חניך בלדבר בצורה
  מקוונת: סבב "מה נשמע?", סיפור מצחיק, משחק היכרות, סקר מסקרן.

 �� מומלץ להתחיל את הפעולה במעבר על התכנים המרכזיים שבה הפעולה מתעסקת.
 הצ'אט הוא כלי מעולה. כמו בקבוצת וואטסאפ טובה, ככל שהצ'אט "חי" יותר, ככה כולם

  נהנים.
 יתרה מכך, בחלקים בהם רק מישהו אחד צריך לדבר, המשתתפים עלולים להפריע, לכן

 התקשורת בצ'אט יכולה להיות שימושית.
 לערוצי תקשורת בהן קיימת אפשרות של שיתוף מסך- השתמשו מצגות! הן כלי מעולה

 להעברת תכנים, תמונות וסרטונים.
  �� מומלץ לצמצם מאוד את הטקסטים, להגדיל מאוד את הגופן ולהגביר שימוש בתמונות.

 �� נסו להימנע משתיקות מביכות. לא להשאיר יותר מ-5 שניות של שקט, המשתתפים
 עלולים לחשוש שיש בעיה טכנית. כאמור כדאי לדבר, או לשים מוסיקה ← אתם יכולים

 להכין לעצמכם דף עם שאלות אקראיות ונושאי שיחה במידה כדי לשבור את השקט.
 �� מומלץ לעשות "הפוגות" ולספר בהן סיפור מצחיק, להשמיע שיר וכדומה.

 �� נכון, יצאנו מהשגרה ועדיין - תגיעו מוכנים לפעולות! כתבו את מה שאתם רוצים להעביר
  בכדי להמשיך את התהליך עם החניכים.

 זכרו שאנחנו כאן בשביל להרגיע ולשמור על קשר, אך בין היתר פה בשביל להמשיך את
 התהליך שהתחלנו!
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 מילות סיכום:

  ⚓ המצב הנוכחי מציב בפנינו אתגרים חדשים וסיטואציות זרות.
 תחושת אי-הוודאות מורגשת בכל רגע וחוסר השגרה והמסגרת יוצרים בלבול אצל כולנו ובוא

 נודה בזה-אי אפשר לצאת לים וזה באסה.
  ⚓ אבל בדיוק ברגעים כאלה המקום שלנו כמדריכים עומד למבחן!

 עלינו להבין שלמרות כל ההגבלות והקשיים, דווקא עכשיו החניכים שלנו צריכים אותנו יותר
  מתמיד וצריכים שנעזור להם לשמור על הקשר לשבט, לים, ולדברים שהם רגילים אליהם.

 ⚓ השגרה החדשה מחייבת אותנו להמשיך את הקשר עם החניכים ועם הקבוצה ולהיות שם
 בשבילם אפילו יותר מבדרך כלל תוך שמירה על הדברים שאנו מאמינים בהם ועל הים ככלי

 חינוכי.
 ⚓ כל שעלינו לעשות הוא למצוא את הדרכים המתאימות לכך! נכון אולי זה לא לצאת

 להפליג עם החניכים בכל שבת כמו שאנחנו רגילים לעשות אבל בחוברת הזו יש כמה הצעות
 וטיפים שיעזרו לכם להביא את הים אל החניכים גם כשהם בבית.

 ⚓ תנסו לפתוח את הראש, להיעזר אחד בשני ולהמשיך להיות דמויות חינוכיות ומשמעותיות
 לחניכים שלכם ולהראות להם שלא רק שהם חלק מהים הים הוא גם חלק מהם ולא משנה

 אם בפיזיות הם לא בים, כל עוד הם ממשיכים לחשוב, לעסוק, להתעניין וללמוד מהים, הים
  יהיה חלק מהחיים שלהם
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Final Touches: 
 חשוב לזכור- כל עוד תשמרו על קשר אישי עם החניכים כנראה שהם ישארו מחוברים אליכם

 ולשבט ולכן חשוב מידי יום או יומיים להתקשר אל החניכים ולוודא שהכל טוב (;
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 במקרה הזה - עדיף לראות את הים מהבידוד

 מאשר את הבידוד מהים כדי לא לקבל קורונה (;
 תשמרו על עצמכם, תשמרו על החניכים, ואל תשכחו שהצות הבוגר והרכזים פה לכל שאלה או

 בקשה או תהייה!

 

 

 

 

 

 *רעיונות וחלקים רבים מהחוברת נלקחו מהחוברת-המסע בבידוד שנאסף ונערך על ידי עמית מגן 2020
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