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א .אוכל -אי אפשר אתו ,אבל אי אפשר בלעדיו.
אבאמא -לא לשכוח את קיומם!
ב .בי''ס -לתכנן פעילויות ע''פ מערכת השעות והמבחנים שלכם ושל
החניכות.
ביקורת -לא לשמור בבטן! אבל לדעת איך ומתי להגיד.
ג .גיוס חניכות -כדאי לנצל את החודש כדי לאסוף את החניכות שלא
ראינו הרבה זמן וגם כדי להוסיף חניכות ולהגדיל את המשפחה.
גיבוש -זה הזמן ,אתן עם החניכות  ;7/42זה הזמן ליהנות ,לכייף
ולצחוק הן כשבט והן כסניף.
ד .דברים קטנים-להיזהר לא לשכוח! על מנת שלא ניפול בפשלות
הגדולות.
ה .הנהגה -זכרו! אתם מדריכות ובידכם כוח עצום!!! נצלו אותו נכון
וכראוי..
ו" .והעיקר לא לפחד כלל "..
ז .זמן -לתכנן אותו מראש! ונכון!!!
ח .חיוך -גם כשלחוצים -זה משפר את ההרגשה של כולם -וקודם כל,
את ההרגשה שלך!
חולצתנועה -זה הזמן לעבוד גם עם עצמכם וגם עם החניכות על כחולבן
וחולצתנועה.
ט" .טובים השניים מן האחד" -עבודת צוות ,לשתף ,להתייעץ ...ב''ה
אנחנו לא לבד.
י" .יישום נושא" -לעבוד על הנושא השבטי והכללי ,שלא יהפוך להיות
חודש של צביעת קירות ותו לא.
ישיבות צוות -חשובות מאוד וחובה להגיע; נשתדל גם לעשותן כיפיות
וחוויתיות.
כ .כישרונות צעירים -לגלות את החניכים ולכוון אותם.
"כולם בשביל אחד ואחד בשביל כולם".
ל .לחץ -להשתדל לפרוק מחוץ לסניף ולא מול חניכות 4הורים וכו'..
ליווי חניכים -לא להזניח או לשכוח! ההורים לחוצים! ויתקשרו אליכן
לבדוק איפה הילדה ,לשים לב!
לוחות זמנים -לשים לב לימים ולתאריך ,להקפיד על דברים ולא לשכוח
שום דבר!!!!!!
מ .מורל -להשתדל לשמור על מורל גבוה ,גם סניפי וגם עצמי;) זה מוסיף
המון!!!
נ .ניקיון -לקבוע כללים ברורים עם חניכות כל פעם אחרי חזרה 4פעילות4
פעולה ,מנקים את האזור שהיינו בו,
לא משאירים סניף מלוכלך.
נוכחות.....
ס .ס-ב-ל-נ-ו-ת! וכל מילה נוספת -מיותרת.
ע.עזרה -לעזור ולתמוך אחד בשניה ,על כולנו עוברים פחות או יותר
אותם דברים..
פ .פרגון -לפעמים מילה תודה אחת קטנה ,יכולה להפוך עולמות!!!
צ .צוות פג"ז -אתן צוות של תותחיות! וזה הזמן להצדיע לכן ולהגיד
יישר כוח גדול על כל ההשקעה!
ק .קשר אישי -עם חניכות ועם הצוות ,זה הזמן!
קומונריות -נעים מאוד! זה אנחנו ,פה תמיד! לכל דבר ,באמת! ):לא
לשכוח אותנו!
ר .ראש גדול !!!!!!!!!!!! -אתן לא לבד ,זה הזמן להגדיל ראש ולשאול,
לבדוק ,לברר..
רוח התנועה -החודש הזה ,זה תקופה נהדרת להנחיל בחניכות את
האידיאלים והערכים שאנחנו מאמינות בהם כמדריכות ובכלל ,כתנועה..
ש .שבוע אחרון -לארגן את הזמן! בצורה כזו שלא נגיע שפוכות לשבת
ולשים לב לחניכות למרות כל הלחץ והבלגן.
ת .תשומת לב לכל חניכה !!!! (:
תודה רבה לכן! על הזכות ללוות אתכם ,ללמוד מכם ,להוביל אותנו
יחד למקום טוב יותר.
על ההקשבה ,העזרה ,התמיכה ,הסבלנות ,פשוט תודה! 
אוהבות אתכם בכל רמ"ח איברנו! ובאמת סומכות עליכן ומאמינות
שנצליח לעבור את החודש הזה בעז"ה בצורה הטובה ביותר!
בואו ניישם את נושא החודש בכל עת בחיינו ,שלא יישאר בגדר
סיסמה.
פה תמייייייייייד לכל נושא ועניין,
נעמה ותמר.
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