מעגל פתיחת גיחה צוות מנצח
כתבו :יאיר מדיאל ,גילה פרץ ורונית בין
ציוד למנחה :טושים  ,מדבקות ,בריסטול.
מנחה( :מחלק מדבקות) אני מבקש מכל אחד לחשוב ,מתוך התבוננות פנימית עם עצמו,
ולכתוב על גבי המדבקה:

תכונה/יכולת /מיומנות מיוחדת שלי ,אותה אני מביא איתי כדי להיות צוות
מנצח?
סבב תשובות
דגשים למהלך הסבב :חשוב לא להפוך את הסבב לדיון בפני עצמו – כדי
שמטרת השיח תהיה ממוקדת לתכונה ולצוות המנצח .יחד עם זאת ,ישאל
המנחה שאלות ממקדות במקרה והתשובה אינה חד משמעית או לא ברורה.
המנחה הוא האחרון בסבב( .בתשובת המנחה חשוב שידגיש עם מה הוא מגיע
כדי להביא את הקבוצה שלו למקום הרצוי בגיחה).
מנחה:
ראו איזה גיוון של תשובות קיבלנו .כל אחד מביא את מה שמייחד אותו ומה
שביכולתו לתת .אבל ,כדי לקחת את התכונות האלה למקום הנכון שלנו כצוות
מנצח – עלינו להגדיר ולקבוע את הכללים כצוות:
מהם הכללים  /העקרונות שחייבים להתקיים כדי שנהפוך קבוצה לצוות מנצח?
לפניכם מספר היגדים( ,אחריות ,מחוייבות ,כח ,עבודת צוות ,עזרה לזולת,
יצירתיות ,יוזמה ,מנהיגות ,רצון ,התמדה ,הקשבה ,אמון ,כבוד ,מורל,
הומור ,סובלנות)
בשלב הראשון כל אחד יבחר  5היגדים וירשום על דף
בשלב הבא הקבוצה להגיע להסכמה על  5ההיגדים שלאורם תפעל הקבוצה.
תשובות הקבוצה
דגשים לבחירת העקרונות:
יש לבחור  5עקרונות לפיהם הקבוצה תתנהל .חשובה הסכמה של כל החברים
על העקרונות הנבחרים שייצגו את הקבוצה .אם יש מס' עקרונות שצריך לבחור
מתוכם אחד :מה יותר חשוב? מה יחזק אותנו יותר כצוות מנצח?( ....לדוגמא:
עזרה הדדית חשובה יותר משיתוף פעולה )...את העקרונות הנבחרים להעתיק
בגדול על פלקט .את הפלקט להניח במקום מרכזי במחנה הכיתתי.
המנחה :עד כה נגענו בהיבטים הערכיים שלנו כקבוצה בדרך להיות צוות
מנצח .עכשיו השלב הבא :איך ניישם את העקרונות שהגדרנו לעצמנו ,בביצוע
המשימות שעומדות לפנינו – הלכה למעשה( .העקרונות שהגדרנו בדרך לצוות
מנצח יעמדו למבחן במהלך היום).
מנהל הכיתה :הצגת המשך הפעילות והנחיות נוספות.

מעגל המשך לצוות מנצח
יתקיים באמצע היום הראשון לגיחה – בהתאם לצורך ולתמונת המצב
הקבוצתית
מנחה:
בתחילת היום הגדרנו לעצמנו :לאן הולכים ומהן המטרות שלנו בדרך לצוות
מנצח.
כעת ,כשעשינו כברת דרך ,נסתכל על עצמנו בנקודה בה אנו נמצאים ,ונשאל
את עצמנו:
 האם התקדמנו במשימות שלנו?
 איפה אנחנו עומדים מבחינת מה שקבענו כדרך וכעקרונות התנהלות?
 כמה התקדמנו?
 מה הדברים הטובים שקרו ?
 מהם הדברים שדורשים התמודדות?
 מה המעכבים שאיתם אנו צריכים להתמודד כדי להיות צוות מנצח?
 אילו החלטות אנחנו מקבלים להמשך הדרך?
דגשים:
 חשוב לא להפנות את הדברים ולדבר לגופו של אדם אלא לגופו של עניין.(שימו לב :השאלות מנוסחות בלשון רבים)
 להדגיש כי אנו קבוצה שבוחנת את עצמה בזמן אמת -קיום המעגל במידת הצורך ,בשיקול דעת של המנחה ומנהל הכיתה.

