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15.09.12  
  סיכום פגישת מדריכים ראשונה תשע"ב

  

 .והתכוונות לשנה החדשה השינוי הארגוני ,סביב הפעילות שנעשתה בקיץהיה עיקר הפגישה  .1
 .במהלך הקיץ בהםשעסקנו תערוכה של נושאים   .א
 .מעבר על דברים עיקריים  .ב
 וקבלה למדריכים חדשים. במעגל טקס בחירה  .ג
 סבב התייחסויות  .ד

  :שעלו ממדריכיםנושאים התייחסות ל .2
למעט  במעגל וחלק בפתקים שהועברו אלי ולכן אעבור על הנושאים ללא ציון שמות העלמהנושאים חלק 

 במקומות שבהם זה מתבקש.
 להעביר לכם (מבטיח ששאר ההתייחסויות יהיו קצרות יותר):אתחיל בנושא שחשוב לי מאד   .א

  .ימים 4אביב ל התכנסות ה להאריך אתהחלטה התייחסות לבהיה  ל הנושאקצה הקרחון ש
  תהליך ותבינו את המילכוד שאני (ואנחנו כארגון) נמצאים בו:שימו לב ל

   
  .האחרונההאביב נושא הארכת משך ההתכנסות עלה בפגישת המדריכים בסוף התכנסות 

מיד לאחריה שלחתי למדריכים דף משוב להתכנסות, עם נקודות שיעזרו להזכר בהערות / הארות 
  .םלנושאים שוני

  .הדף נשלח יותר מפעם אחת
  .ימים 4ל  תכנסותאחת הנקודות בדף היתה התייחסות להארכת הה

  .התייחסו לסוגיית הארכת משך ההתכנסות 4 מתוכם מדריכים, 6 על המשוב ענו
  .דיברנו על כך במעגל ארגון וקיבלנו החלטה

חלטה כזו, ולמה לא איך קיבלנו ה נשאל ,טענה שלא שיתפנו את המדריכים עלתה הנכחית בפגישה
  .אמרנו שאנחנו הולכים להחליט על זה

   
 כךהעיקר בשלב הזה (במקרה הזה קל לתקן החלטה שגוייה ותודה ל זה לא -אולי ההחלטה שגוייה 

  את תשומת ליבנו לנושא) תםשהפנ
   

תהיה מעורבות רצינית  אם לא - מחדש מפספסים את הרכבתהעיקר הוא שאנחנו כקבוצה כל פעם 
ריכים נמשיך לקבל החלטות לא מייטביות ואח"כ יעלו השאלות למה לא משתפים את של המד

  המדריכים. 
  שהשאלה היא לא "למה לא משתפים את המדריכים ?"  אני חושב

בשנתיים האחרונות אני משקיע מאמצים רבים בנסיונות לקבל את חוות דעתכם בנושאים שונים, 
  .לנסות למצוא את הדרכים המייטביות לשמוע את דעתכם משיךאו -וכו'  ילים, שאלונים, טלפוניםמי
  

  ",למה המדריכים לא משתתפים ?" אני חושב שהשאלה היא
  אל תהיו פאסיביים. -ליזום  ,להגיב, לשאול ,להיות מעורבהכוונה להשתתפות אקטיבית: 

  .כל המדריכים , על השאלון האחרון ענומסויים בנושא שיש שיפור לי לציין חשוב
    

  לעוד הרבה תחומים תופס כי הרעיון ,קדימהנוסף וניקח את זה צעד  בואו
  אפשר לבוא ולעמוד בראש צוות שיעסוק בגיוס כספים,  -  גובה התשלום למשל: אם יש בעייה עם

  אפשר להיות בראש צוות שמטפל בסוגייה, - אם העומס על המדריכים מפריע 
  הדרכה הבא,בואו להכין את פורום ה -אם חסר לכם עומק בהדרכה 

  ?,בואו ותגידו יש לי כך וכך זמן במה אפשר לעזור -אם אין משהו שמושך אתכם במיוחד 
  ,אם לא מתאים לכם להיות בראש צוות תעזרו לצוות קיים
תעזרו במקום אחר וכך תפנו מישהו אחר  ,אם חשוב לכם נושא הכספים אבל אתם לא טובים בזה

  ,לעסוק בגיוס כספים
   וכך הלאה....

  לא בדיעבד, היום, עכשיו -תהיו מעורבים  -ים להשפיע רוצ
  ......חלק גדול מכם עדיין ללא תפקיד השנהמזכיר ש
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 ותגובתי בכחולבהמשך יופיעו דברים שונים שעלו 
על החיים שלי, בזכותך נסעתי לחו"ל,  "איך השפעת –פגישה של רזי עם בחור שהיה חניך שלו מזמן   .ב

 כיף לשמוע. –קתי אש ...." אכלתי פופקורן על מדורה, הדל
 לשלב בכל מפגש מדריכים גם את הלב כי זה הלב שלנו, הטקס נתן את הביטוי הזה אבל צריך לשלב  .ג

  .מפגשים הבאיםנשפר ב –לאורך היום, בפתיחה ובסיום 
 לנסות למקד, לחבר בין נושאים. –עוסקים בהרבה מאד דברים   .ד
לח צנבדוק מול איילה אם מו –לאיילה,  תם לפנומדריכים שמעונינים יכולי מפגש תקשורת מקרבת:  .ה

 ושווה להעביר לכולם.
פניה למדריכים לראות איך ניתן לחבר עבודה של רון עם ילדים בגן במצפה רמון לעשיה בארגון,   .ו

 לבקר אותו מידי פעם. ההצע
המסמך מופיע בספר ארגון שומרי הגן בפרק על יתוקן מיד:  -מסמך אתיקה לא הוזכר מספיק    .ז

תיקה, הוצג בתערוכה, העקרונות הכלליים לא שונו אולם בוצעו התאמות הקשורות במבנה הא
מוזמנים לעיין בספר בקובץ  .עקב ריבוי נושאים לא הספקתי להפיץ למדריכים לפני המפגש הארגוני,

 המצורף למייל.
וונים אין לי כרגע פתרון לכך, כי – , הרגשה שהתשלום הנדרש גבוהאכזבה מעליית דמי המדריך  .ח

לשמוע רעיונות  משמעותית של כמות המדריכים. פתוחגיוס כספים או הגדלה  –יכולים להיות 
 נוספים.

  קושי שהתכנסות אביב היא בפועל ללא תמורה כספית.
  קושי כלכלי עם משפחה

נבחן בעבר  –האם נשקלה אפשרות להעלות דמי חבר של חניכים על מנת לממן תשלום למנהל 
   להעלותו. ןתה שהתשלום דמי החבר מההורים הוא גבוה ואיועמדת המדריכים הי

נבחן לפני כשנה,  –האם נשקלה אפשרות ליצור מדרג תשלומים לפי חניכים ולא לפי מספר קבוצות 
   הועלו שתי הצעות, נבחרה האפשרות הנכחית עקב פשטות ויכולת מימוש.

תר מהרבה עיסוקים אחרים, קולות שההכנסות שמדריך בשומרי הגן מקבל גבוהות יונשמעו גם 
  ותשלום דמי המדריך באחוזים נמוך.

  .הקיים שכרב ניתן להתקייםקולות של 
מציע לכל מדריך לעשות את החישוב שלו, גם מהבחינה הכלכלית וגם מבחינה אידיאולוגית 

מקבלים יותר בשומרי הגן תקיים במקביל לכך שמדריכים מולהחליט. מבין שיש קושי כלכלי וזה 
יחד מקומות אחרים. אין כוונה להעמיס סתם על המדריכים, המחיר נובע מצרכים של הארגון. כסף מ

  עם זאת יש עבודה על התקציב, בהיבט של גיוס כספים ושיווק טוב יותר.
 לחניך ₪ 250טבלה לחישוב אחוז תשלום (לפי מחיר של למי שמתקשה בחישוב האחוזים מצורפת 

  :)לחודש
מס 

  קבוצות
מס חניכים 

  דריך*למ
  תשלום 

  נדרש
  הכנסה 
  חדשית

  הכנסה 
  שנתית

%   
  מהכנסות

1  4  
1600  

1000  10,000  16  
1  8  2000  20,000  8  
2  8  

2000  
2000  20,000  10  

2  16  4000  40,000  5  
3  12  

2400  
3000  30,000  8  

3  24  6000  60,000  4  
4  16  

2800  
4000  40,000  7  

4  32  8000  80,000  3.5  
  חניכים למדריך בכל קבוצה 8או  4קבע לפי * מספר חניכים נ

   :בקיצור
   .אינן כלכליות, בקבוצות קטנות מומלץ לעבוד כמדריך בודד - חניכים למדריך 4קבוצות עם  •
 .הגדלת הקבוצות מקטינה משמעותית את אחוז התשלום •
 .מסך ההכנסות ומטה 5%החל משתי קבוצות עם יחס חניך מדריך סביר דמי המדריך הם כ  •
 –קיץ משפרים את המצב, שינוי משמעותי בעיקר למי שעובד עם מעט קבוצות/חניכים  חוגי •

 .לא כלולים בטבלה זו
  ,העלאת מחיר החוגים עקב עליית דמי המדריך  .ט

 ם לב לא לגלגל עלות גבוהה מדי על ההורים.  לשי -זו התייחסות של עופר לסוגיה 
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ניסינו את בעבר רות רבות של שותפות, יש צו –התהליכים שקרו גרמו לי להרגיש שאיני שותף   .י
זה דרש השקעה רבה ממה כשהמעגל גדל מעגל אחד שמחליט על הכל,  –השותפות האידיאלית 

 . שיכולנו לתת ולא הצליח
ים משתפים את המדריכים ודעתם עקרוניבנושאים החלטות נלקחות על ידו, מרבית ה ,כעת יש מנהל

 מקרים לשנות החלטות. בראם נעשו טעויות אפשר ב נלקחת בחשבון,
 , זה דורש הסתגלות, דורש אמון במערכתגם בצורה כזו יכול להיות שיתוף גבוה אפילו גובה מאד

מציע לכל מדריך לבחון האם דעתו  – וגם לוותר על האידיאל האוטופי ולהתפשר על משהו אפשרי 
  נשמעת ונלקחת בחשבון במידה שמאפשרת לו להיות חלק מהארגון.

ף מדריכים בתהליכים אבל לא נוכל לעכב החלטות והתקדמות במקומות בהם המדריכים נשמח לשת
   לא יהיו פעילים ואקטיבים.

 אם נראה שזה לא עובד טוב תבואו ותגידו.
ערה נלקחה לתשומת לב, חלק מזה נובע משינוי בצורת הה –חלה התדרדרות בשקיפות ושיתוף   .יא

טבעי מקשה על היכולת של כולם  ןמן קצר שבאופמאד בפרק זהעבודה ומקידום של נושאים רבים 
 מצד אחד מי שרוצה להיות מעורב ולהשפיע צריך יהיה לפנות זמן לכך. בים באופן מלאורלהיות מע

 , מצד שני מניח שבמהלך השנה נתייצב וכמות השינויים תקטן.כי אנחנו פועלים בהרבה תחומים
נכון, המפגש היה יוצר דופן  –יכים רוצים המפגש כלל הרבה דיווח ומעט זמן להקשיב למה שמדר  .יב

המפגשים  קרו בחודשים האחרונים.שבהיבט הזה, נבע מהרצון ליידע ולשתף את כולם בכל השינויים 
 נת שונה.כויהיו במת הבאים

טעות שלנו, מצטערים, מקווים שבחודשים  –טבלת חוגים לא היתה מעודכנת, פגע בגיוס החוגים   .יג
באחריותי  י משמעותי שיקל על העידכונים. וזה יפתור חלק מהבעייה.הקרובים האתר יעבור שינו

  שלא יקרה שוב.
אשמח לשמוע יותר פרטים בנושא ולבחון במה אפשר  –חסר שיווק מטעם הארגון עבור המדריכים   .יד

  לעזור למדריכים.
, חסרות לנו תגובות מהשטח, דברים שקרו רבה בפייסבוק פעילות אחת הדרכים היא לעורר

יכים שיכולים ליצור השראה. תשלחו כמה מילים על מה שקרה בקבוצה מדי פעם, אפשר לציין למדר
שם המדריך, אזור, טלפון, מייל  כדי שיהיה גם קישור אליכם. אפשר לשלוח לאריאל או למיכל 

  צרפתי והם יעלו לפייסבוק או להוסיף תגובה ישירה שלכם. 
 :משהו ששווה התייחסות (כל דבר קטןבקבוצה ורה לכל מדריך יש לפחות פעם או פעמיים בשנה שק

זה כבר מאפשר להכניס לפייסבוק שני עדכונים בשבוע חיה שראיתם, משהו טוב שקרה לילד וכו') 
  רק מזה. 

 חשוב : תקפידו לא לפגוע בפרטיות החניכים
ם ולכן זו הכוונה וכך קורה בד"כ, הפעם היו הרבה נושאים קטני –להגדיר מראש מה קורה בפגישות   .טו

נתתי רק כותרות כלליות, בנוסף רציתי להשאיר את התערוכה כהפתעה. בעתיד תהיה תכנית כפי 
 שהיה בעבר.

יקרה ברב הפגישות, הפעם הפגישה יועדה לדיווח  –מדריכים מה רוצים לעלות בפגישות  לשאול  .טז
 ולכן לא היה מקום לנושאים נוספים מעבר לעדכונים קצרים.

 .מבוצע על ידי טל –שחוזרות על עצמן  לתחקר ולשפר התשלמויות  .יז
באמצע שנה יוצר עומס  מסטאזר למדריך חסרות הגדרות ברורות והמעבר –מעבר מסטאזר למדריך   .יח

סידרנו את  –כלכלי על מדריכים שצריכים פתאום להגדיל את השכר לסטאזר שהופך למדריך 
שא למדריכים (בזמן שהיינו ההגדרות, מופיעות בספר ארגון בפרק אתיקה ועמית גם שלח מייל בנו

 במפגש).
 :שחיקת מדריכים  .יט

 –חשיבות לקצב אירועים ושינויים, גבול ליכולת השינוי, מהפיכות יכולות להיות גם לא טובות 
 מקווה שכעת נכנס לתלם של עבודה יציבה יותר.

ם לעומס מודעי –תכנית שנתית עמוסה, אפילו גבולית, גם אם הדברים נכונים, לראות רצוי מול מצוי 
. , נשמח לשמוע דרכים להקטינו ויחדעם זאת לשמור גם על היסודות של הארגון שלנועל המדריכים

 למצוא דרכים לצמצום שחיקת המדריכים, איך לעשות אותם דברים בלי להשחק ובהנאה.  במקביל
זה  –לבנות תהליך ברור לדרכו של חניך בארגון, להגדיר שלבים שמתרגשים לקראתם 

 ריכים.יעזורלמד
לפעמים צריך לוותר על חוג אחד כדי לשמור אנרגיה ליותר שנים.  –שמירת אנרגיה לטווח ארוך 

 .Less Is Moreלפעמים 
 –יש רעיונות רבים על איך לגרום לזה להיות בטיחותי, לאו דווקא תלוי בהדרכת אש  –ימי הולדת   .כ

 אשב עם חגי על הנושא אם יש רעיונות נוספים אנא פנו אלי.
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י להוציא ילד מקבוצה: באחת הקבוצות דרך הטיפול בילד שהפריע מאד היתה להגיד שצריך קוש  .כא
מלווה (אחד ההורים) בחודשיים שלושה הקרובים כי בתחילת השנה צריך לגבש הקבוצה ואין 

 אפשרות לטפל בו, כך ההורים רואים מה קורה ולעיתים יבינו בעצמם שלא מתאים.
 ר אתר, מי שרוצה להצטרף לפנות אליו.מרוכז ע"י עופ –מעגל בית ספר   .כב
 עוזר בנושא לוגיסטיקהגדי פרנק מבקש   .כג
את התפקיד בצורה מסודרת  התמר תעביר ל –חסרה אמא (או אבא רך) למעגל התכנסות אביב   .כד

 .הותעזור ל
 .ד)- אביב (כיתות ג-ביקוש לקבוצות בתל -שימי   .כה
 .מחפש מחילץ לקבוצה שלו –יניב   .כו
 .נוערמדריך לקבוצת חסר  –שירה   .כז
 .דני קסם מחפש להצטרף לקבוצה קיימת  .כח
  גדלנו, צריך לעדכן את כמויות המזון. –התייחסות שלי   .כט
 תודה רבה. –עלו גם הרבה תגובות של תמיכה בדרך, בתהליך ובי   .ל

  

 :הקשורים לכל המדריכים לטיפול בועריםנושאים  .3
 ימים פתוחים בנובמבר:  .א

 .לנובמבר 9-10מתוכננים שני ימים פתוחים השנה, הראשון ב  •
 יוצא חודש אחרי השתלמות ראשונה ושבועיים לפני השתלמות שניה. •
 מתארגנים לימים פתוחים ומדריכים לא מגיעים.בעבר ראינו ש •
 בשאלון המצורף תתייחסו האם יש נכונות להשתתף הימים פתוחים. •
 יכול לעזור גם בשיווק הקבוצות. •

 .השלמת צוותי עבודה  .ב
 .ות אביבחסרה אמא  (או אבא רך) להתכנס •
לבחון על אילו נושאים שעלו מפורום פיתוח הדרכה רצוי לשים דגש  –חסר צוות פיתוח הדרכה  •

 ולארגן פורום הדרכה לאמצע השנה (זה לא כל כך מסובך ותהיה תמיכה שלי בתהליך).
התכנים ואחראי ההשתלמויות כבר מוכנים (למעט ההשתלמות  -חסר צוות השתלמויות  •

לעסוק בהכנות לקראת: רישום, הוצאת מייל לפני, חלוקת תפקידים  אחרונה), נדרש בעיקר
    (קניית אוכל, ציוד) וכו'.

 .חסר צוות בנושא הגדלת כמות מדריכים, גם צמצום שחיקה נכנס בתפקידי הצוות •
 תגבור למעגל ימים פתוחים, צריך עוד מדריכה. •
ך השתלמויות או מפגשים) או מי שיכול לעזור ברישום, או גבייה (אפשר גם במהל –מעגל זוזים  •

במעקב אחר כמות חניכים, יכול להתאים למי שרוצה לעבוד מהבית בזמן שלו ולא להשתתף 
 בפגישות וכו'.

 מרכז אלון, עיקר הפעילות בחודש הקרוב –מעגל בנושא קבוצות עם הורים  •
 לא בוער אבל לפעולה בחודש הקרוב:   .ג

 .(הטופס מצורף למייל)למלא את הקובץ עם רשימת החניכים בכל קבוצה  •
  
  

  רשימת מדריכים שנכחו בפגישה: .4
דני , גדי פרנק, גדי פור, גדי אבידןאלון גורפיל, בצלאל דרור, , אילן דורון, איילה ידגר, אורי ערד, אופיר שדמי

 יעל פינקרפלד, יערה ,יוני בן דור, טלי לנדא, ל שמשט ,חגי קוט, דרור דרומידליה בלי, דני קסם, , וולפשטיין
סיגלית , סטפן קסטנבוים, נועם נמר, נועה ברוךשחם, יתיר שדה, מיה דיוויס, מיכל צרפתי, מישה פינק, 

(השנה לא מדריך במסגרת  רון מלצרקרן ספיבק, , און- ערן בר, עופר שובלעופר ישראלי, , עופר אתר, רוזנפלד
  , יהודה-שירה בר, שימי רף, רזיאל רוזן יפה, הארגון)

  ו בפגישה:מדריכים שלא נכח
אבנר פיפנברג, אורי טרק ומירי, אלומה פלג, יניב מייזלס, ליאור שבשביץ (כל השנה), : מדריכים בחו"ל

   .משה גרושקה
  , עמית שניידר, ציפי וינקלראריאל אפל חולים ועניני רפואה:

  : נעמה ותמרהריון ולידה -בריאות 

  : נוריה, יובל, עידו קרן, רועי חודורב שונות / לאידוע

  
  
  בברכת שנה טובה
  ערן


