ביקורי בית – איך עושים את זה?
בקרוב תערכו את ביקורי הבית אצל החניכים של גדודכם .לפני שניגש למה כדאי להגיד ,איך לדבר ,מתי
לבוא וכו' ,בוא ניזכר רגע במטרות:
½

המדריך יצור ויחזק את הקשר בינו לבין הורי החניך ויעניק
לחניך תחושה של יחס אישי.

½

המדריך ישרה בהורי החניך תחושת ביטחון "יש על מי לסמוך".

½

המדריך בביקורי הבית כמנוף להרשמה לשבט ולטיולי סוכות.

½

המדריך ייעזר בהורה לשכנוע חניכים שלא מעוניינים להירשם.

למה לשים לב לפני שמגיעים לבתים ?
.1

נא להקפיד לקבוע עם הורי החניכים את מועד הביקור )בקירוב( .לא כדאי להגיע בהפתעה !

.2

נא להקפיד על חאקי והופעה מסודרת .את המסטיקים זורקים לפח !

.3

רצוי להגיע עם דף התכנון השנתי ,פריסה שנתית ,מטרות ,מערך לדוגמא וכו'.

.4

חשוב מאוד לקחת עימכם מס' עותקים של דף מידע בנושא המיסים.

מגיעים .מה עושים ?
 .1פתחו לכם את הדלת .הקפידו לומר "שלום ,אנחנו המדריכים של זרובבל מהצופים "...זיכרו לחייך
ולהישמע סמכותיים.
.2

בשלב זה בוודאי יכניסו אתכם ,יפרסו בפניכם שולחן מטעמים )או שלא( ואז הבמה שלכם !

.3

התחילו בהצגה אישית מפורטת :תפקידים ,נסיון בעבר )אם יש( וכו'.

.4

ספרו להורים מעט על מבנה הפעילות השנתי :הצבת מטרות ,בניית מערכי פעילות ,פרוייקטים

מיוחדים ,טיולים ואירוע השיא  -מחנה הקיץ.
 .5כעת זה הזמן לדבר מעט על הילד .לספר שאתם נהנים איתו ,שחשוב לכם שיגיע לכל הפעולות ,שיגיע
לפעולות בזמן ועם חאקי )להסביר את נושא הכביסה והאישורים מההורים( וכו'.
.6

הסבירו מעט על טיולי סוכות ,המסלולים ,מרכיבי התקציב ,ולבסוף העלות .אל תתביישו במחיר,

אנחנו לא מרוויחים אגורה ! )להיפך אנחנו מפסידים אפילו יותר מכמה אגורות (...אם תיראו נבוכים
מהמחיר ,ההורים יחשבו שהוא באמת יקר .לבסוף ,הזמינו את ההורים לאסיפת ההורים שתתקיים
בשבט ב 19.9.98 -בשעה  ,20:00שם יכירו את כל צוות המדריכים ,המרכזים ,יצפו במצגת ,יקראו
מערכים וכו' )באותו היום יערך בזאר חאקי אגב.(...
.7

לסיום ,זיכרו שכדאי לאסוף בביקור את התשלומים )שימו לב להסדרי התשלומים( .כל חניך שמשלם

לכם בביקור  -פחות מרדף אח"כ .חשוב לציין שלא כדאי "לשטוף" את ההורים בכל המידע שהזכרנו
כאן .ראו כיצד השיחה מתפתחת ואפשרו גם להם לדבר.
 .8ובאמת לסיום ,אמרו יפה תודה רבה ,השאירו את מס' הטלפון שלכם והזמינו את ההורים לפנות
אליכם בכל בעיה ובקשה.
.9

בהצלחה ! )איחלנו לחניך בהצלחה בהמשך דרכו (

