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 לכל המדריכי� שלו�

  

חוסר הבהירות לגבי המבנה הארגוני של  ,מאז מפגש המדריכי� האחרו� קיימת תחושה של אי וודאות

מעבר (מפעילות מעגל המדריכי� גדול חלק , אצל חלק מהמדריכי�" אי� ממשיכי�"ושאלות שומרי הג� 

  .מתעכב עקב כ�) לחוגי�

בנקודת הזמ� הזו שכל אחד ואחת מהמדריכי� יקבל החלטה לאחר מחשבה מעמיקה הבנו שחשוב 

. ברורה הא� זה המקו� המתאי� לחזו� שלו ושבמסגרתו הוא רוצה להביא לידי מימוש את עצמו

  .הבחירה המחודשת הזו נחוצה על מנת שנוכל להתחיל בעשייה ולא נשקיע את כל האנרגיה בהתלבטויות

 מנת שכל אחד מהמדריכי� יוכל לבחור בעצמו הא� רוצה מכתב זה בא להבהיר את המבנה הארגוני על

  .להיות שות  פעיל בארגו�

 שבטית והתדר , שנועד לשרת את הרוח המשפחתיתכליוצג הינו רק שמהמבנה הארגוני : חשוב לזכור

  . אחרוהמיוחדי� לשומרי הג� שחוצי� מבנה ארגני כזה א

  

  :המבנה הארגוני

  ).ר"מלכ(חברה ללא כוונות רווח כמוכרת ארגו� שומרי הג� הוא חברה פרטית ה .1

  .עופר ויעל ה� בעלי השליטה בחברה .2

  :שלושה חלקי� עיקריי�למתחלק הארגו�  .3

 מסמ� זה לא יעסוק .י עופר ויעל ועוסק בהכשרת מדריכי�"מנוהל ע %בית הספר למדריכי�   .א

 .באפ� ניהול בית הספר

המדריכי� המוסמכי� החל י " העוסק בניהול כל הפעילות המבוצעת ע–מעגל המדריכי�   .ב

 .מהשתלמויות מדריכי� ועד לתכני� ולדר� ההדרכה בחוגי� ובפעילויות השונות

מפגש , יוזמות שונות הפועלות באופ� עצמאי תחת המסגרת של שומרי הג� כגו� תיאטרו� פשוט  .ג

  .'מעגל משפחות וכו, מספרי סיפורי�

 :מעגל המדריכי�

 : ל המדריכי� של מעגתפישת הניהולעקרונות וכוונות ב .4

 , יש כוונה,)עופר ויעל(חברה שלה שני בעלי שליטה מ שמעגל המדריכי� הינו חלקלמרות   .א

 הנשע� על מבנה. עד כמה שנית�מבנה מעגלי ב  יתנהלשמעגל המדריכי�, הנובעת מחזו� הארגו�

 . של המדריכי� כל עוד היא במסגרת רוח הארגו�מגוו� רעיונות ופעילות נרחבת , נוכחות

 יוזמה ויטפחו פרויקטי� שוני� וחזק שהמדריכי� ייקחו  הארגו� לוותה ברצו� ברורהקמת  .ב

  ).כדוגמת תיאטרו� פשוט(הקשורי� לחזו� הכללי של הארגו� 

ללא כפיה , הארגו� מתנהל במעגלי� מסוגי� שוני� ע� כוונה לאוטונומיה בקבלת ההחלטות  .ג

  .מלמעלה
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 וכ� לתוצאות חריות לשמירת הדר� ולדיוקהאב נושאי�יחד ע� זאת כמי שהקימו את הארגו� ו  .ד

לפסוק בכל נושא שלדעת� הינו מהותי לדר� ולדיוק של  יש לעופר ויעל זכות כלפי פני� וחו(

 . עוברות החלטות המעגלי� דר� המנהלי� וזוכות לאישור�עקב כ� .הארגו�

  .רט להל�ו הוגדר המבנה הארגוני שיפהמורכבות הזומתו�   .ה

 

 : פירט תהליכי הניהול– במעגל המדריכי� מימוש תפישת הניהול .5

קבלת חבר למעגל המדריכי� מותנית בסיו� קורס המדריכי� באופ� : חברי מעגל המדריכי�  .א

התנאי� רשומי�  (מספק על פי שיקול הדעת של עופר ויעל ובעמידה בתנאי� לחברות במעגל

, המעגלי� השוני�תפקיד באחד מ, הגעה להשתלמויות ומפגשי מדריכי�:  כגו�בתקנו� האתיקה

 .)'לו� דמי חבר וכושת

י מספר מעגלי� קטני� המתמקדי� "עבוצעת מעגל המדריכי� מפעילות : פעילות מעגלי�  .ב

 חברי מעגל המדריכי� מאיישי� את ). 'ת אביב וכוסוהתכנ, כספי�, אתיקה(בנושאי� שוני� 

  . המעגלי� כ� שכל מדרי� תומ� בארגו� מעבר לחוגי� אות� הא מעביר

 עבור מעגל המדריכי�ו(בארגו� שומרי הג� בכלל  הגו  המוסמ� לקבל החלטות : ארגו�מעגל  .ג

  . הינו מעגל הארגו� שמתא� ומבקר את פעולות המעגלי� השוני�)בפרט

 : קבלת החלטות במעגל ארגו�  .ד

 .ההחלטות במעגל הארגו� מתקבלות בקונצנזוס •

 יוצגו למעגל המדריכי� לקבלת התייחסויות ולאחר מכ� יחזרו למעגל עקרוניותהחלטות  •
 .)בקונצנזוס(ארגו� להחלטה נוספת 

 . )כמו כל החלטה אחרת(� ו של מעגל הארגסבקונצנזו תבוצעקבלת חבר למעגל הארגו�   •

 :לצור� כ�,  באופ� שקו  לכל המדריכי�י�המעגלכל הכוונה לקיי� את פעילות  :שקיפות  .ה

� של פגישות מעגל ארגו� מפורסמי� לידיעת כלל המדריכי� על מנת שיהיו הפרוטוקולי •
 .כי� התהליבמהל�לאפשר תגובה והבעת דעה מתו� רצ� מעודכני� בכל התהליכי� ו

 מפגשי� של כלל המדריכי� בה� מוצגי� נושאי הפעילות ודני� 4מתקיימי� בכל שנה  •
 . בסוגיות שונות

י העלאת "ד ההחלטות והמהלכי� החשובי� בארגו� עתיעורעיו� ל בימי� אלו גובשבנוס   •
 . יבוצע בחודשי� הקרובי�%מדריכי� החומר לרשת באופ� שיהיה נגיש לחברי מעגל ה

, ל הינו מבנה שנמצא בשלבי התהוות ובחינה מתמידי�"המבנה הארגוני הנ :שיפורובקרה   .ו

לי� השוני� והגשת י פעילות ומעורבות במעג"הדר� לשיפור ותיקו� הבעיות הקיימות היא ע

במידת הצור� יזומ� מגיש , הצעות אלו יידונו במעגל הארגו� .הצעות לשיפור למעגל הארגו�

 .ההצעה להציג את הנושא בפני המעגל

לנושאי� שוני�  הוא המסמ� שבו מנוסחי� עקרונות היסוד וכללי ההתנהגות: תקנו� אתיקה  .ז

מעגל המדריכי� הרחב ומחייבי� כללי� אלו קיבלו את הסכמת . שבה� עסק מעגל האתיקה

 .את כל המדריכי� בארגו�
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  :סיכו�

החלטה ברורה המגובה  נדרשת. על כל מדרי� לבחו� ולהחליט הא� הוא מוכ� לעשייה במסגרת זו

כל פרט הקשור בתפקוד הארגו� ובקודי� " אני יודע מבי� ומקבל"חברות בארגו� אומרת  .בעשייה

   .האתיי� עליה� הוא מושתת

  

ונשמח או חברי מעגל ארגו�  עופר, הוא מוזמ� לדבר ע� יעל, תחו�י מכ� מרגיש אי בהירות בכל א� מ

  .לדו� בכל עניי� שיעלה

ל לא מתאי� לו יחליט בהתא� וימצא מסגרות אחרות בה� יוכל "חשוב שמי שהמבנה הארגוני הנ

ליטו שהמסגרת הנכחית ע� כל הצער הכרו� בפרידה ממדריכי� שיח.  להגשי� את חזנו באופ� טוב יותר

עדי  להיפרד באופ� מכובד ולעזור למטרות המשותפות במסגרת אחרת מאשר , אינה מתאימה לה�

  .ע באנרגיה של כלל המדריכי�ופגל בארגו� בחוסר רצו� ולהישאר

  

במהל� מפגש המדריכי� הקרוב יתבקש כל אחד מהמדריכי� לבחור באחת משלוש האפשרויות 

  :הבאות

  :י� לפעול במסגרת שהוצגה במכתב זהלמי שרוצה להמש

 .אני מבי� את המסגרת הארגונית של הארגו� ובוחר להיות חבר בה  .א

לעזוב מייד או להמשי� עד סו  השנה : למי שאינו מסכי� למסגרת הארגונית קיימות שתי אפשרויות

   :עליו לבחור בי� האפשרויות הבאות, על מנת לא לקטוע את ההדרכה בחוגי� שבה� הוא מדרי�

כל עוד . למש� שנת ההדרכה הנכחית ובסופה אפרד מהמעגלמקבל על עצמי את הגדרות הארגו�   .ב

מלשו� ואמנע  אביע ביקורת בדר� הוגנת וישרה, אני חבר במעגל אתייחס בכבוד לחברי הארגו�

 . בעשייההרע ומפגיעה

כי� יצטר� מעגל המדרי(לאלתר אינני מקבל את המסגרת הארגונית והחלטתי לעזוב את הארגו�   .ג

  .)לאייש את הקבוצה במדרי� אחר

  

  בברכה להמש� פעולה משותפת

  

  

  או�%ער� בר

  בש� מעגל ארגו�

 


