הקדמה
מרכזים יקרים ,חזק!
לפני שמתחילים ויוצאים למסע לקראת הטיול ,חשוב לנו להסביר מה מטרת תיק זה ,איך הוא בנוי ואיך משתמשים בו.
התיק בנוי בצורת מסע אישי אותו עובר המדריך בדרך לבניית תיק הטיול שלו .למעשה ,מאוגדים בתיק זה כל המרכיבים שיעזרו
לכם להוציא את הטיול הטוב ביותר.
בכל חלק וחלק תתבקשו למלא את התוכן הרלוונטי ,לעיתים המשימה תהיה פשוטה והידע שעליו תישאלו קיים אצלכם ,ולעיתים
תצטרכו ללמוד את הנושא ולחשוב איך ומה אתם רוצים להשיג בטיול.
בכל חלק יינתנו דוגמאות לשם ההמחשה בלבד – כמובן שהרעיון הוא ליצור תמונת מצב רלוונטית לכל שכבה ושכבה.
אנו מאחלים לכם מסע מוצלח וטיול עוד יותר מוצלח.
בברכת הצופים "חזק ואמץ",
צוות הנהגת איילון
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שלב ראשון  -חיבור לתוכנית השנתית
במהלך כל השנה ,אנו פועלים מתוך חזון ותוכנית שנתית ברורה .הטיול מהווה ,בכל שלב בשנה ,חלק מהתהליך ועלינו לוודא כי
הוא אכן מחובר רעיונית לתוכנית השנתית .חשוב לבצע שלב זה לפני ביצוע שיקוף המצב וזאת על מנת להמשיך להוביל את
הרעיון שאליו אנו רוצים להגיע ולא לסטות למענה המיידי שהקבוצה צריכה.
מהם המטרות השנתיות שהצבתם לשכב"ג:
.1

פיתוח מעורבות השכב"ג וזיקתו לשבט.

 .2פיתוח חוש האחריות האישית והקבוצתית.
.3

גיבוש ופיתוח השכב"ג כגוף מאוחד ומוביל.

האם ישנם מטרות שהטיול הינו כלי מתאים לפיתוחן? אם כן אילו מטרות וכיצד ניתן להביאם לידי ביטוי?
מטרה

מה מפתחת

פיתוח חוש האחריות האישית
והקבוצתית

דרך יישום
אחריות

פיתוח מעורבות השכב"ג וזיקתו

חלוקה לוועדות לפני הטיול ובמהלכו.
המפגש עם הנהגות ושבטים אחרים,

לשבט

זיקה שיבטית ומעורבות.

גיבוש ופיתוח השכב"ג כגוף מאוחד
ומוביל.

גיבוש והעצמה

מפתח זיקה לשבט .כאשר החניכים
נהנים הם רוצים לבוא ולתרום.
גיבוש בין השישיסטים לשביעיסטים,
ללא השמיניסטים החזקים .ובין ה 1/8
לבין עצמם כשכבה מובילה בשבט.
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שלב שני  -שיקוף מצב
זהו שלב המאפשר לנו להגדיר את המצב המצוי .המצב המצוי מהווה הנחת יסוד של התכנית החינוכית אותה נבנה לטיול .על מנת
לענות על הצרכים של קהלי היעד לקראת הטיול נבצע שיקוף מצב למספר קהלי יעד:
.1

שכב"ג -זהו המעגל החיצוני ביותר ,אשר אנו צריכים לשקף אותו כקבוצה אחת ,כחברי שכב"ג .יש להתייחס למאפיינים
כלליים.

 .2שכבה – רצוי למלא שיקוף מצב זה פעמיים :ע"י מדריך השכבה וגם ע"י מרכז השבט.
.3

חניכים -זהו המעגל החיצוני ,בו נקיים שיקוף מצב אישי לכל חניך וחניך.

מה אנחנו משקפים למעשה?
 אפיון של הפרט.
 אפיון של הקבוצה.
 יחסים בין הפרט והקבוצה.
 אפיון תהליכים וחוויות ,שעברו עד כה.
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נספח  - 1דף שיקוף מצב לשכבה
שכבה____________________ :

שם המדריך:

מספרי חניכים
מספר חניכים שהשתתפו בטיול הקודם (ציין את מועד הטיול הקודם_____________ - ) :
כללי
פירוט מילולי (בדגש על דוגמאות)

תחום

גבוה

נמוך

פירוט מספרי

יחסי בנים בנות בתוך השכבה

6

5

4

3

2

1

מידת מעורבות החניכים

6

5

4

3

2

1

התנהגות החניכים (משמעת)

6

5

4

3

2

1

תקשורת בין חברי השכבה

6

5

4

3

2

1

שייכות לגדוד

6

5

4

3

2

1

שייכות לשבט

6

5

4

3

2

1

גרעין חזק ,כולם חברים של כולם
מבנה חברתי של השכבה (גרעין חזק,
קבוצות קטנות ,בודדים וכו')

6

5

4

3

2

1

רמת מיומנות צופית

6

5

4

3

2

1

מידת המוטיבציה לקראת הטיול

מאוד להוטים -מספר נרשמים גבוה

6

5

4

3

2

1

מערכת יחסים עם שאר השכבות

טובה מאוד

6

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1

אחר:
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מהו השינוי המרכזי שהקבוצה עברה מתחילת שנה ?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
מנה לפחות שלושה חניכים מובילים בקבוצה ? ואיך זה בא לידי ביטוי ?
.1

________________________________________________________

________________________________________________________ .2
.3

________________________________________________________

מנה לפחות שלושה חניכים שזקוקים לקידום ? ולמה ?
.1

___________________________________________ _____________

________________________________________________________ .2
.3

________________________________________________________

האם ישנם חניכים שמרגישים "מחוץ לקבוצה" ?
_____________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
ולסיכום :
אילו דברים אני שואף להשיג עם קבוצתי מהטיול ?
.1

____________________________________________

____________________________________________ .2
.3

____________________________________________

איך אני בודק את עצמי ? מה הם המדדים שלי להצלחה ?
.1

____________________________________________

____________________________________________ .2
.3

____________________________________________
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נספח  - 2דף שיקוף מצב לשכב"ג
 .1מספרי חניכים
מספר חניכים שהשתתפו בטיול הקודם (ציין את מועד הטיול הקודם_________________ : ) :
יעד מספרי של חניכים לטיול_____________________ :
 .2כללי
פירוט מילולי (בדגש על דוגמאות)

תחום

גבוה

נמוך

פירוט מספרי

יחסים בין הקבוצות בתוך השכב"ג

לא כולם יודעים את השמות אחד של השני

6

5

4

3

2

1

מידת מעורבות החניכים

קפיצה משמעותית משנה שעברה ,איכפת
להם מהתפקיד ובנוסף מהשבט

6

5

4

3

2

1

התנהגות החניכים (משמעת)

בסך הכל ילדים טובים ,עושים מה שאומרים
להם.

6

5

4

3

2

1

הרגשת שייכות לשבט

טובה אך רצוי עוד

6

5

4

3

2

1

הרגשת שייכות לשכב"ג

שכב"ג במצב טוב ,שישיסטים מעט בחוץ

6

5

4

3

2

1

מספרי חניכים בימי פעילות

צוות הדרכה מגיע במלאו ,צוות פעילים גם כן,
חברי שכב"ג נעלמים

6

5

4

3

2

1

רמת מיומנות צופית

בינונית

6

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1

מערכות יחסים בין בעלי תפקידים טובה
בשכב"ג
מידת מוטיבציה לקראת הטיול

בעלי מוטיבציה -ניתן לראות בהרשמה
לטיולים

אחר:
מהו השינוי המרכזי שהשכב"ג עבר מתחילת שנה ?
___________________________________________________
אילו דברים אני שואף להשיג עם השכב"ג מהטיול ?
.1

_____________________________________________

_____________________________________________ .2
.3

_____________________________________________
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שלב שלישי  -הצבת מטרות לקהלי היעד
שלב זה הינו השלב החשוב ביותר .בשלב זה אנו צריכים להחליט באילו דברים אנו רוצים להתמקד מתוך מה שעלה לנו משיקוף
המצב ומהדברים שאנו רוצים להדגיש בתוכנית השנתית.
מטרות הטיול מתחלקות ל 2 -סוגים :מטרות חברתיות ומטרות המקדמות ערכים צופיים.
בכתיבת המטרות נשאל את עצמנו :איך הייתי רוצה לראות את השכב"ג שלי לאחר הטיול? באילו נושאים הייתי רוצה לחזק את
השכב"ג? מה הייתי רוצה שהשכב"ג ילמד מהטיול? וכו'.

אופן ניסוח המטרות

שמירה על הדרגתיות במטרות

יש לנסח את המטרות באופן
ברור ,ב צורה שלא תשתמע לשני
פנים .תצורת הניסוח " :החניך
( פועל) ." ...לדוגמא " :החניך ילמד
איך לבשל במדורה צופית ".

יש לוודא כי המטרות נקבעות ברצף
לוגי ,מה שיאפשר למעביר הפעילות
להבין את ההליך החינוכי שהחניך
צריך לעבור .בנוסף ,יעזור לנו הרצף
הלוגי להבנות את המבנה הלוגי של
הפעולה ( .תזכורת  :למידה  >-הבנה -
> הפנמה  >-יישום  >-בחינה מחדש.
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נספח  – 4כתיבת מטרות לשכב"ג ולשכבות
מטרות הטיול
רמה

מס"ד

שכב"ג

1

מטרה

2
3
שכבת שישיות

1
2
3

שכבת שבעיות

1
2
3

שכבת שמיניות

1
2
3
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שלב רביעי -קידום ערכים צופיים

(נובעים משיקוף המצב או לא).

"הצופה אוהב את החי והצומח" נאמר במידות הצופה .נושא ידיעת הארץ חשוב לנו בהקשר רחב יותר .כגוף מחנך ישנה
חשיבות בהקניית ידע כללי על ארצנו בכלל ועל אזור הטיול בפרט.
הכרות עם הטבע והסביבה מזמן לנו מפגש עם מספר תחומים:
גיאוגרפיה

גיאולוגיה

בוטניקה

זואולוגיה

אדם בעבר

מבנה האזור,

תופעות

חגורת צומח

בעלי חיים מיוחדים

תצורות נוף

גיאולוגיות :מכתש,
מעיין ,מערה

המאפיינת את
האזור :חורש ,יער,
עשבוניים וכן עצים,
צמחים ופרחים
ייחודיים...

באזור ומצאי שלהם למסלול ,החל
מסיפור תנ"כי
– קוצים של
דרבנים ,מחילות של שהתרחש בו ,אדם
קדמון ,קרב היסטורי
זוחלים ,עקבות
וכו'...
נמרים...

נחל/הר/ים…

קרסטית…

היסטוריה רלוונטית

אדם בהווה
אוכלוסייה מיוחדת
– דרוזים ,בדואים...
היסטוריה עכשווית
של האזור ,סוגיות
שמירת-טבע
רלוונטיות

 בשלב זה אנו גם בוחנים כיצד נשיג את המטרות שהצבנו לעצמנו .חשוב לחלק את דרכי היישום לתקופה המקדימה לטיול ובטיולעצמו.
 מדדי הצלחה נועדו להגדיר מה תיהיה הצלחה בעיני ,כלומר לענות על השאלה האם הטיול ענה לי על המטרות שהצבתי לעצמי.מדדי הצלחה כשמם כן הם -מדידים.
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נספח  – 6קידום ערכים ,מטרות ,דרכי יישום ומדדי הצלחה.
ערכים מובילים

מטרות

דרכי יישום לפני
הטיול

דרכי יישום בטיול

מדדי הצלחה

אילו ערכים
נובעים
משיקוף

תחנך לערכי חברות
ורעות
תטפח חיים קבוצתיים

גיבוש ופיתוח השכב"ג
כגוף מאוחד ומוביל.

חלוקה לוועדות לא
לפי שכבות וחברים

פעילויות בקבוצות

החניכים יזמו
מפגשים חברתיים
ביניהם.

מצב-
ערכיים/
חברתיים

בחברה

אהבת הארץ

פיתוח הפרט

הדרכה
צופית

שמירה על
הטבע
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שלב חמישי  -בניית ההדרכה לכל יום בטיול
יום:
תחנה

תאריך ____________:מסלול:
הערות מתודיות ועזרי הדרכה

תחנת פתיחה

היום לפני...

תחנה מס' 1

עופות דורסים

פירוט התוכן
המועבר

ביצוע שלב הזה"ב (ניהול סיכונים)

ציר זמן לגבי
אירועים שונים שקרו
היום במהלך השנים
הסבר על ההבדל בין
 4העופות הדורסים
במדבר

תחנה מס' 2
תחנה מס' 3
תחנה מס' 4

תחנה מס' 5
תחנת סיכום יום
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יום:
תחנה

תאריך ____________:מסלול:
הערות מתודיות ועזרי הדרכה

פירוט התוכן
המועבר

תחנת פתיחה

מותם של חיילי הסיירת

סיפור והסבר לגבי
מותם של החיילים

תחנה מס' 1

התכלות חפצים

חידון לגבי התכלות
חפצים -שנים של כל
מני חפצים

ביצוע שלב הזה"ב (ניהול סיכונים)

תחנה מס' 2
תחנה מס' 3
תחנה מס' 4

תחנה מס' 5
תחנת סיכום יום
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יום:
תחנה

תאריך ____________:מסלול:
הערות מתודיות ועזרי הדרכה

פירוט התוכן
המועבר

תחנת פתיחה

מותם של חיילי הסיירת

סיפור והסבר לגבי
מותם של החיילים

תחנה מס' 1

התכלות חפצים

חידון לגבי התכלות
חפצים -שנים של כל

ביצוע שלב הזה"ב (ניהול סיכונים)

מני חפצים
תחנה מס' 2
תחנה מס' 3
תחנה מס' 4

תחנה מס' 5
תחנת סיכום יום
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יום:
תחנה

תאריך ____________:מסלול:
הערות מתודיות ועזרי הדרכה

פירוט התוכן
המועבר

תחנת פתיחה

מותם של חיילי הסיירת

סיפור והסבר לגבי
מותם של החיילים

תחנה מס' 1

התכלות חפצים

חידון לגבי התכלות
חפצים -שנים של כל
מני חפצים

ביצוע שלב הזה"ב (ניהול סיכונים)

תחנה מס' 2
תחנה מס' 3
תחנה מס' 4

תחנה מס' 5
תחנת סיכום יום
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 5כללים חשובים להדרכה משמעותית בטיול
 .1תכנן את ההדרכה על פי השטח
יש תחנות הקשורות למצאי בשטח (מעיין ,צמחיה ,נשרים ,עבדת) ,ויש תחנות הקשורות לתוואי השטח (תצפית ,משחק מרחב ,ארוחת
צהריים).
 .2בחר נושא מקשר
חשוב לשמור על נושא מקשר ערכי הנבנה תוך כדי הטיול או לכל יום בנפרד ולהשתמש בהדרכה כדי להעביר מסר כלשהו.
 .3למד
הלימוד לקראת הדרכת הטיול חייב להיות משמעותי כדי שההדרכה תהיה משמעותית ,אסור לצאת ולהדריך מתוך בורות.
 .4בכל יום ערוך תחנת פתיחה וסיכום.
בתחנת הפתיחה יש לתאר מה נעבור היום גם מבחינת המסלול וגם מבחינת ההדרכה .בתחנת הסיום יש לחזור על הנקודות
המרכזיות שעליהן דיברנו ולהתכונן לקראת חניון הלילה והמשימות הכרוכות בו .הכי חשוב לערוך פתיחה בתחילת היום הראשון בטיול,
שם נפחית חששות ונתאר
מה צפוי לנו ,וכמובן סיכום ביום האחרון ,בו נדגיש את המסר המרכזי אותו רצינו להעביר בטיול.
 .5השתמש בעזרים מינימאליים ורבי שימוש
בטיול חשוב להשתמש בעזרים ממחישים ,אך חשוב גם להבדיל את הדרכת הטיול מההדרכה בשבט גם בציוד
בו אנו משתמשים .המסר שאנו מעבירים בטיול הוא מסר של חיסכון ושל השתלבות בטבע – חשוב
להשתמש מעט בעזרים והרבה בשטח.
קריטריונים להדרכה טובה בטיול
 הדרכה צריכה להיות מותאמת לרמת הקבוצה ולצרכים שלה
 הדרכה טובה חייבת להיות קשורה לשטח שמטיילים בו ולנושאים בהם עוסקים במהלך הטיול,
בעזרת עזרים או הפניות להתבוננות .פעילות שדה טובה צריכה להכיל את הסיבה לשמה אנו מדברים על הנושא ומהם
המקורות לנתונים.
 הדרכה צריכה להיות בעלת מטרה לימודית או בעלת מטרה ריגושית – חוויתית הנושאת מסר לימודי  -ערכי.
 הדרכה צריכה לפתח סקרנות; ליצור גירויים אצל החניך; להפעיל חושים.
 הדרכה חייבת להיות מובנת; מורכבת מ –  3חלקים עיקריים:
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פתיחה (יצירה מוכנות) – גוף הפעילות – סיכום (משוב)
 הדרכה צריכה להפעיל את רוב הקבוצה
 הדרכה טובה אינה דורשת קריאה וכתיבה מרובים ואינה משתמשת בדפים או בחומרים מתכלים.
 הדרכה צריכה להיות מתוכננת מחד אך גם גמישה ויצירתית מאידך.
מספר כללים לעזרים:
 אמצעי הפעלה  /המחשה עשוי מחומר קשיח  /יציב (בריסטול מנוילן או חומר אחר) חשוב להקפיד על צורה אסתטית של אמצעי ההפעלה  /ההמחשה. נוח למדריך להסביר ולקבוצה להבין מעט כיתוב ואם בכלל אז ברור וגדול -צבעוני ומושך את העין
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שלב שישי  -ארגון ומנהלות
א .פרסום ושיווק
תהליך תכנון העבודה מורכב משלושה שלבים:
 .1זיהוי קהל היעד  -למי פונים ? דוגמא :החניך ,הקבוצה ,השכבה ,ההורים ,הקהילה ,הרשות ,השבט .מי נכלל בכל קהל יעד? מה
מאפיין אותו (מיני-שיקוף מצב) – מה הוא יודע ,מה עמדותיו ,מה הוא חושב? למה הוא מצפה ,ממה הוא חושש? היכן הוא נמצא –
בשבט ,בבית הספר ,בשכונה?
 .2הגדרת המטרה  -מדוע פונים ? כמובן שהמטרה של השיווק היא הרשמה לטיול .אך יש להבחין בין המטרה הכללית שלנו לבין
המטרה שרלוונטית לכל קהל היעד .דוגמאות:


להורים :הפגת חששות בנושא הביטחוני ,יצירת שיתוף פעולה.



לחניכים :יצירת התלהבות לקראת הטיול ורצון להשתתף בו.

כלומר  -לכל אחד מקהלי היעד יש להציב מטרות לפרסום הנוגעות אליו.
 .2בחירת האמצעים  -איך פונים ? לאחר שהגדרנו את קהלי היעד ואת המטרות לכל קהל יעד ,נמצא את האמצעים לשווק .מהם
האמצעים העומדים לרשותנו? כיד הדמיון הטובה ,במסגרת הזמן והתקציב .שיווק אינו רק פוסטרים .למעשה בכל הזדמנות בה
אנו בוחרים לשוחח ולהציג את הפעילות אנו משווקים אותה .לכן מסע פרסום יכול להיות מורכב משלטי חוצות ,ג'ינגלים אך גם
משיחה קבוצתית ,אסיפת הורים ,פעילויות בנושא ועוד .אם נראה בפעילויות אלו אמצעי שיווקי ,נשכיל להשתמש גם בהן
לפרסום הפעילות .יש לזכור כי אנו עוסקים בשיווק חינוכי ולכן המטרה קשורה גם בתהליך העובר על החניך ולא רק
בתוצאות הסופיות ! (מה זאת אומרת שיווק חינוכי? שאנחנו לא שוכחים את הערכים שלנו תוך כדי)...
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נספח  – 7שיווק ופרסום
 .1למי פונים (הגדרת קהלי יעד)
קהל יעד

מה מאפיין אותו?

מה הוא חושב/יודע על הטיול?

איפה הוא נמצא?

 .2מדוע פונים (הגדרות מטרות לקהלי יעד)
קהל יעד

מאפיינים?
היכן הוא נמצא?

מטרות לפרסום

.1

.2

קהל יעד

מאפיינים?
היכן הוא נמצא?
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מטרות לפרסום

.1

.2

 .3איך פונים? (אמצעי הפרסום לכל קהל יעד)

קהל יעד

מטרות קהל היעד

אמצעי לפרסום

תאריך ביצוע

אחראי

הנהגת איילון | תנועת הצופים העבריים בישראל ( ע" ר)
אצ " ל  03רמלה  62427טל  30-4512544 .פקסayalon@zofim.org.il 30-4512547 .

