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27.5.15  

  
  5.150.27פגישת מעגל ארגון  סיכום

  
  וערןאבנר , עידו ק, עופר, יעל -  נכחו בפגישה

  
  נושאים שנדונו:

 .תכנית לתשע"וסגירת (כמעט)  .1
  .תפקידים לשנה הבאה .2
 סטז'רים .3
 .מפגש סוף שנה .4
  .שונות .5
  

  פירוט הנושאים:
 :תכנית לתשע"ו .1

 מפגשים והשתלמויות:  .א
  10.9לאפשר ההרצאה של דני נווה בחמישי בערב (על מנת  11.9ב מפגש תחילת שנה.( 
  "יעוץ מדריכים וותיקים  / סדנה בנושא פתיחת קבוצות –בשבת לאחר המפגש אופציה להשתלמות "קצרה 
  17-19.9ב סדנת מבוא. 
  8-10.10סדנת מבוא שניה ב. 
  30-31.10ב ימים פתוחים. 
 להוסיף יום הכנה להתכנסות אביב בתחילת אפריל 
  תהיה השתלמות קטנה –כלכלה תרד מהתכנית השתלמות 

 התכנסות אביב:   .ב
 נוסיף יום הדרכה כפי שנכתב 
  על מנת שתהיה התכנסות מתגמלת.  1:7להנחות את צוות ההתכנסות ליצור יחס מדריך חניך של 
  להסביר את חשיבות המפגש בצוותים לפני ההתכנסות ולא בטלפון או ביום האחרון (יום המפגש אמור

 צי יום לשם כך).לאפשר כח
 .לנסח רשימת נושאים למפגש הצוותים כדי שיהיה קל לעבור על הדברים החשובים 
  למצוא מישהו שייקח על עצמו את כתיבת התיק. –תיק התכנסות 

 :תפקידים לשנה הבאה .2
 שמחה גדולה. –רננה תהיה רכזת הדרכה   .א
 ה שלאחר הלידה.במעגל המדריכים עם גיבוי של זהר בתקופ יהנוכחתמר תמשיך בתפקידה   .ב
 קח גם את התפקיד הזה.יערן יציג לתמר את תפקיד אחראי זוזים והאם יתאים היא ת  .ג
 ויגדיר לה דרישות ברורות. עופר יתאם מולה את המשך הפעילות –לגבי התפקיד שלה מול בית הספר   .ד
ה ברור מה עופר וערן יגדירו הנחיות ברורות עבור תפקידי ה"שיווק" השונים (תמר / אריאל) כדי שיהי  .ה

לשלוח את בעלי התפקיד הרלוונטי נשקול במידת הצורך  .הכוונה שתהיה אפקטיביות בפרסום הדרישה מהם.
 להכשרה כלשהיא.

יעבוד גם מול רננה, להגדיר לו מראש את התפקיד, כולל מעקבים באמצע שנה (כפי שרצינו  –אחראי סטז'רים   .ו
 לעשות השנה ולא יצא)

 :סטז'רים .3
 –את קורס המדריכים הבא כקורס של שנתיים ובו יכללו גם קורס החינוך ומעקב על הסטז' יש כוונה להגדיר   .א

 רלוונטי לתשע"ז.
 לשנה הבאה אחראי סטז'רים יהיה יותר מעורב ודומיננטי.  .ב
 .הסטז'רים יזומנו למפגש תחילת שנה  .ג
(קצת  המדריכים ס (ינואר) עם ערן/רננה על מנת להסביר קצת על מעגלורהק ףסו תשיחה איתם לקראנוסיף   .ד

 היסטוריה והתפתחות המעגל, מה האתגרים עכשיו ואיך מתנהל ביומיום)
 הקפדה על מעקבי אמצע שנה  .ה
 לבחינת מצבם והתקדמותם עד כה. נתכנן מפגש סטז'רים במרץ  .ו
 בתחילת השנה יהיה מעקב של מעגל ארגון על "הסכמי השכר" בין מדריכים לסטז'רים לראות שאין ניצול.  .ז
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 .דריכים והגדרנו מי לא יוכל לקחת סטז'ר בשנה הבאהעברנו על המ  .ח
 .ערן יבדוק מול אור מי מהסטז'רים לא מילא משוב ומי לא עשה תצפיות  .ט

 :מפגש סוף שנה .4
 היכרות כל אחד אומר מה עשה השנה בשני משפטים –מעגל גדול בפתיחה   .א
 מספרים גודל וכו'. –סיכום שנה   .ב
    או לקחת ציטוטים מאתר.– ה מיליםאולי הורה שיגיד כמ רועים חשובים מהשנהיא  .ג
 ודברים עיקריים לשנה הבאה כיוונים   .ד
מדריכים למשך כשעה (דברים מעצימים, בעיות וכו'), בסוף כל מעגל מביא  10מעגלים של  :סבב התייחסויות  .ה

  נקודות למעגל כללי (אם יש דברים חשובים נוספים להעביר לי בנפרד). 2-3
 ים עבור השנה הבאה (וחוגי קיץ)מפגש מדריכים לפי אזורים לתאומ  .ו
 .יכן עומדים עד כההתקציר של רו  –מפגש לגבי הדרכת נוער   .ז
 עופר יעלה כמה נקודות בנושא חינוך שעלו השנה   .ח
   תחרות חץ וקשתלא דיברנו אבל אפשר לעשות   .ט
    שעה סיתות -אפשר להביא אבני צור ולהתחיל עם מה שדיברנו לשנה הבאה   .י
 'רים לטוב ולרעלהביא דוגמאות ממשוב סטז  .יא
 משהו שעידו ידבר עליו  .יב
 הצעה לסדר יום (עמוס) בנספח א'  .יג

 :ונותש .5
תשלום למיה דיוויס מההתכנסות יועברו לתדהר, נציע לו להשתמש בזה למלגות להתכנסות אביב  ₪ 2500  .א

 יחליט מה לעשות עם הסכום הזה. אבלבד הוצעה ה –עבור ילדים עם קשיים 
 : ת, בעקבות בקשות ושאלות שונות בחנו שוב את הנושאפעילויות חד פעמיו  .ב

 היתרון הכלכלי, החסרונות העיקריים בפעילויות חד פעמיות הם: לצד 
o  קשה להעביר תוכן חינוכי וערכי במפגש אחד במיוחד עם ילדים שלא מכירים את ההתנהלות

 שלנו. 
o .הגדלת הסיכון על ביטוח מעגל המדריכים 

 מוד באחת מהמטרות הבאות: פעילות חד פעמית צריכה לע 
o (למשל הדרכת אש או רעיון אחר שיובא לאישור מעגל ארגון) ערך חינוכי כלשהו 
o גיוס חניכים לקבוצה 

 .נרענן את המדריכים בהגדרות אלו 
מבני שנת  60%לאחר פגישה של עופר עם איציק התברר שיש הגדרות (חדשות?) לפיהן  –שנת שירות   .ג

ים, זה לא מאפשר לחווה לפתוח מקומות לנערים משומרי הגן (אלא אם הם השירות צריכים להיות מקיבוצ
 אנשי קיבוץ), ערן יעדכן את יונתן בנושא.

 תם.והצגנו משוב על מדריכים שרצינו לעקוב אחר התקדמ  .ד
 גור את נושא אבני דרך.הוא צריך לדבר עם עופר ולס –הצגתי פניות שונות של אורי ערד   .ה
 מעורבותו בארגון. עופר ידבר עם תמיר יערי על  .ו
 לגבי קורס חינוך.פז ר ידבר עם ערן פעו  .ז
עקב הניסיון שלהם וותק  םעיקריימדריכים  3ו  חניכים 40 לחריג אישור  –חוג קיץ של שירה, אופיר ובתחן   .ח

 רק בענייני לוגיסטיקה ולא כסטז'ר שיכול לקחת חניכים תחת אחריותו. 17החניכים, העסקה של עודד מקורס 
 ות:ענייני בטיח  .ט

  סכנות עיקריות ולנתח אותן. 5לחדד נושאי בטיחות בהכנה להתכנסות, להגדיר 
  לארגן מכשיר טלפון לאיש הרפואה בהתכנסות, טלפון נפרד פשוט ללא פונקציות נוספות כך שיהיה טעון

 כל ההתכנסות ויהיה מיועד רק להתכנסות כטלפון חירום.
  ול רפואה קונבנציונלית וצמחים.שתכל לקבל הצעה לתיק מיתיר –תיק עזרה ראשונה 
  מכלי מים לרענן למדריכים להשתמש בג'ריקנים שמתאימים למים ולא כאלו שהכילו בתוכם חומרים

אינה גבוהה). בנוסף לחדד את  ןבמקום הזה לוותר על שימוש חוזר לטובת מטיחות (עלות ג'ריק –רעילים 
 ץ להורים להביא כוסות מתכת.  להמלי –הבעייתיות בשתיית משקאות חמים מכוסות פלסטיק 

ההצעה הינה ללא תשלום, ערן יבדוק מול רננה אם רלוונטי (אולי לקחת את טור קבוע בחוברת אדם צעיר,   .י
 .סיכומי סוף השבוע שהם מוציאים עם תיקונים קלים). אם לא מתאים לרננה נציע למישהו אחר
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 למפגש הבא: .6
 הנושאים הבאים:בעין צור ויכלול את  13:30ב  17.6יתקיים ב   .א
 סיכום בעקבות מפגש מדריכים וותיקים  .ב
 מפגש סוף שנה  .ג
 : השלמות - סטטוס מדריכים וסטז'רים   .ד

  
  שבוע טוב

   ערן
  

  
  סדר יום למפגש סוף שנה: –נספח א' 

  
  מפגש סיום תשע"ה

  
  

 

09:00-10:00  

  פתיחה:
  כמה מילים על היום 

  , רוח והווי, ציוד עזרה בקיפול.זמנים, כיבוד ושתיה חמה, ארוחת צהריים –חלוקת תפקידים 
  היכרות כל אחד אומר מה עשה השנה בשני משפטים –מעגל גדול בפתיחה 

 מספרים גודל וכו'. (להתחיל בהקראת משוב של יהודית שפמן) –סיכום שנה   10:00-10:30
    או לקחת ציטוטים מאתר.– אולי הורה שיגיד כמה מילים רועים חשובים מהשנהיא

  + רשימת השתלמויות קטנות ודברים עיקריים לשנה הבאהכיוונים   10:45-11:15

11:30-13:00  

מה אני מדריכים למשך כשעה (דברים מעצימים,  10מעגלים של  (שעה): סבב התייחסויות
  וכו') רוצה לשפר

נקודות למעגל כללי (אם יש דברים חשובים נוספים להעביר לי  2-3בסוף (חצי שעה) כל מעגל מביא 
  בנפרד).

  מפגש מדריכים לפי אזורים לתאומים עבור השנה הבאה (וחוגי קיץ)

  הפסקה  13:00-15:00
  + תחרות קליעה למטרה בחץ וקשת

  שעת סיתות  15:00-16:00

16:00-17:00  

 תקציר של רו היכן עומדים עד כה. –מפגש לגבי הדרכת נוער 
 עופר יעלה כמה נקודות בנושא חינוך שעלו השנה 

 ממשוב סטז'רים לטוב ולרעלהביא דוגמאות 
  משהו שעידו ידבר עליו

17:00-18:00  

  
 

 מפגש מדריכים לפי אזורים לתאומים עבור השנה הבאה (וחוגי קיץ)
  
  

  וקיפול סיום (שיר)  18:00-19:00
  

  


