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  4.112.31פגישת מעגל ארגון  סיכום

  
  וערןאבנר , עידו ק, עופר, יעל -  נכחו בפגישה

  
  נושאים שנדונו:

 .ברובו מחשבות על לאן פנינו מועדות ופחות דברים פרקטיים לטווח הקצר ,מפגש "תיאורטי"–תכניות לעתיד  .1
 נושאים חמים. .2
 השתלמויות לשנה הבאה. .3
  קבוצות.גודל  .4
  .שונות .5
  

  וט הנושאים:פיר
  
 :לעתידת ותכני .1

 גון.רעם הגודל עולות מחשבות לגבי עתיד הא  .א
מצד אחד עולה צורך להגדיל את הבחינה השוטפת / בקרה על מה שנעשה בקבוצות השונות, (ע"י קשר עם   .ב

  ביקורים וכו'). ,המדריכים
שא בצורה ברורה מהצד השני הגודל מביא גיוון ויש לחשוב על אופק התפתחות המדריך ולהגדיר את הנו  .ג

 כדי שיהיה ברור לכל המדריכים.
 שלי ) בנספח א'.עידו הציע הצעה שמפורטת (עם תוספות   .ד
 התפתחות המדריך מעלה תמיד כמה שאלות עקרוניות:  .ה

  הדרכת מבוגרים או העמקה בחינוך? –מה כיוון ההתפתחות 
 באילו נושאים / תחומים חדשים ניתן לשלב מדריכים. 
 דיאולוגיה. רצון לעבוד בקבוצות קטנות מבחינת איכות ההדרכה לעומת רצון איזון בין פרנסה לאי

 להתפרנס יותר.
  ,קושי לעבוד בהדרכת ילדים לאורך זמן 
  רצון לפתח אפשרויות פרנסה בנוסף לקבוצות הרגילות, רצוי לנו כארגון לאפשר מגוון אפשרויות תחת

 הארגון כדי לשמור על קשר חזק בין המדריכים לארגון.
 ועלתה הנקודה שהדרכת מבוגרים אינה קשה יותר או פחות המדרכת ילדים אלה שונה במהותה.ה 
  קיים אינטרס משותף לארגון ולמדריך לעשות פעילויות שונות דרך הארגון (כגון סדנאות ליקוט, קליעה

ש מת למוכו' או רעיונות חדשים שעדיין בוצעו). המדריך יכול לקבל ביטוח, קשר לארגון, שיווק, אפשרו
את החיבור שלו לערכי הארגון וכו', הארגון מקבל קשר חזק עם המדריכים, אפשרות להציע מגוון 

ידע וניסיון שלא הולכים לאיבוד  –פעילויות למדריכים וקהל היעד. שמירה על מדריכים וותיקים בארגון 
 ועוד.

  יהיו חברים בארגון רק  והאם לכיוון מצומצם מבחינת כמות מדריכים שב - החלטה לאן הולך הארגון
מדריכים שרוצים לעסוק בחינוך ובקידום הארגון ב"משרה מלאה" או לכיוון רחב יותר בו חברים 

 .מדריכים רבים ברמת מעורבות משתנה מקצה אל קצה
הגודל דורש יותר תשומת לב ניהולית ובהתאם תקצוב לבעלי  - סוגיה נוספת הקשורה לגודל הארגון   .ו

  בר על הנושא ונדון בו במפגשים הבאים התפקידים. התחלנו לד
 –(בפגישה נוספת שלי עם עופר עלתה האפשרות של תשלום דמי מדריך כאחוז מסוים ממה שמדריך מקבל 
חלוקת נטל שווה יותר על חשבון פגיעה בעידוד לריבוי קבוצות כפי שקיים היום,. יש כאן מספר נושאים 

, מה גובה התשלום, האם להגדיל את הכנסות הארגון לטובת לדיון, יתרונות וחסרונות, איך יבוצע טכנית
 הוספת תפקיד ניהולי / הדרכתי ? וכו') 

   
  נושאים חמים: .2

 ראש ציפור:  .א
 משיכו להדליק אש, כנראה עקב תלונות של שכן שהעשן ימדריכים קיבלו התראה על קנסות במידה ו

 הפריע לו.
 בל אישור. התארגנות של המדריכים וההורים לפנות לעירייה לק 
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 לא עבר מידע בין הקבוצות לגבי תלונות השכן נראה שאין שיתוף פעולה מספיק טוב בין המדריכים ,
ופקחים שבאו להתריע, כרגע נראה שיש התארגנות (רובה במיילים) אולם לא ברור אם לכולם ברור מה 

 . )קורה (בבדיקה לאחר הפגישה נראה שהדברים נכנסים לתלם
 כים שבאזור עם פעולות של כמה קבוצות חייבת להיות תקשורת רצופה בין חשוב להדגיש למדרי

  שים פרטיים או פקחי רשויות וכו'.המדריכים, החל מחיה שעברה במחנה וכלה בבעיות שונות מול אנ
 :פירוק מחסות  .ב

  הצטברות של מספר מקרים של פירוק מחסות שהוקמו ביערות קק"ל: מחסה עתיק של רזי ומחסה חדש
 ל מתן. יחסית ש

 .לשים לב היכן מקימים מחסות ואם מקימים מומלץ לעשות במקום מוסתר ולא לארגן בו אירועים גדולים 
  להכיר שמחסה בשטח קק"ל מועד להריסה ולשקול אם רוצים להשקיע את האנרגיה בזה או להיעזר

 בניילון שניתן לפריסה והסרה בכל פעילות.
טב ש"יכינו את השטח" מראש ע"י תאום עם הפקח / יערן קבוצות בשטחי קק"ל מו שמפעיליםמדריכים   .ג

 מראש לגבי הפעילות כדי לא להיתקל בצווי הריסה או איסורים שונים.
מעגל ארגון יבחן אפשרויות ומשמעויות לקבלת אישורים מקק"ל או גורמים אחרים לגבי הדלקת אש או   .ד

ועים אין לנו יכולת להמשיך ולעשות לא בטוח שנקבל אישורים אלו אולם לפי כמות האיר -הקמת מחסות 
 את הפעילות בשקט

 
 

 השתלמויות לשנה הבאה: .3
מתוכן  2השתלמויות לשנה הבאה וכל מדריך יבחר להשתתף בלפחות  5נקדם את הרעיון של יעל להגדיר כ   .א

 על פי הצרכים שלו.
שתתף באחת מכל סוג יתכן שנחלק למיומנויות פיזיות לעומת מיומנויות הדרכה / רוחניות ומדריך יצטרך לה  .ב

 לפחות.
אשלח מייל למדריכים עם שאלון לגבי אילו השתלמויות היו רוצים לראות בשנה הבאה בשאלון לכוון   .ג

 רתית כדי לקבל מגוון רעיונות, מתוכם נבחר את מה שאפשרי ומתאים.ילמחשבה יצ
"ו עקב כמות במקביל תישאר השתלמות לצאת לעולם כהשתלמות חובה, אולי להגדיר אחת נוספת בתשע  .ד

 המדריכים הגדולה.
בגדר של "הגדלת ראש" ותוספת למי שמעוניין להעמיק ולא נכון להגדיר אותן  –פעילויות השנה השלישית   .ה

 כאחת מההשתלמויות שיוצעו.
 להוסיף לשאלון למדריכים –לבחון אפשרות לקיים השתלמות (אחת או יותר) במקום קורס חינוך   .ו

 
 

 גודל הקבוצות .4
 ב לאחר השיחה עם המדריכים בנושא.הנושא עלה שו  .א
 ב טלפונים בעלי הקבוצות הגדולות.בערן צריך להשלים ס  .ב
עופר  –חניכים  20ול מידי הן אלו שכללו מדריך + סטז'ר עם כ ים נראה כי הקבוצות בהן נדרש טיפנתייב  .ג

  ההרכב. תם ישנו אהנ"ל וה תדיבר עם בעלי הקבוצו
לשנה הבאה תהיה הגדרה מהו גודל קבוצה סטנדרטי וכל הרוצה לחרוג מכך יצטרך לקבל אישור מפורש.   .ד

 ההגדרות בנספח ב'.פירוט 
בינתיים נראה כי השיחה העלתה את המודעות לנושא ההדר וראיית החניכים, מספר מדריכים שדיברתי   .ה

 עילות.איתם אמרו לי כי הוסיפו מעבר על מצב החניכים בקבוצה בסוף הפ
 

 :שונות .5
נפתח פתח לעבודה בשיתוף עם "למטייל", נוצר קשר דרך עופר שובל ובפגישה ראשונה הועלה רעיון   .א

סדנאות למטיילים  ,ששומרי הגן יארגנו פעילויות ו"למטייל" ישווקו אותן. מדובר על פעילויות למשפחה
 בכלל ומטיילי שביל ישראל בפרט. עופר ימשיך לקדם את הנושא.

  אירוע חץ וקשת בהתכנסות.יום קלבחון   .ב
ערן יבדוק מדריכים שיכולים להוביל  –נדרש להמשיך את העבודה שעשינו בסוף השנה שעברה  – נוער  .ג

 הנושא.
 לא לבשל פטריות עם ילדים גם כאלו שמוכרות עקב רגישות גבוהה של ילדים. –לשלוח תזכורת למדריכים   .ד

  
  גשמי ברכהבברכת 

  ערן
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  תחות המדריךכיוון התפ –נספח א' 

  
  הצעה של עידו מפעם עם מעט תיקונים

  להתרשמות כללית תוסיפו הערותיכם ונדון בזה בפגישה הבאה
  
  

  שנה סטאז' .1

  הדרכת ילדים .2

ביקורים  Xתנאי מקדים:  - לאחר שנתיים של הדרכת ילדים, ניתן להמשיך להדרכת נוער .3

יותר עם נוער וכאלו שיותר  לא בטוח שצריך הנחייה כזו, יש מדריכים שנוח להם בחוגי נוער.

עם ילדים. הקורס צריך לכוון שלני התחומים. אולי לומר שלא להדריך לבד נוער אלא עם 

  מדריך בוותק של שנתיים לפחות

  עבודה עם מבוגרים או חד פעמית או משהו אחר: .4

  צופה להדרכת  שנות ניסיון בהדרכה בשומרי הגן, ניתן להצטרף כסטאזר 2-3לאחר /

  שומרי הגן (משפחות, ליקוט, קליעה, מבוא, קורס)מבוגרים ב

  אחר כך יכול המדריך להגיש בקשה לאישורו התאורטי כמדריך שיכול לעבוד עם מבוגרים

הדרכת נשים, מחנות, הדרכת  :דרך שומרי הגןאו בפעילות חריגות עם ילדים ונוער 

מרפא, סיפור קבוצות כושר של ריצה יחפה והליכת קורה, טיפול אישי בשיטת סגולות 

   סיפורים בגני ילדים וכל דבר!

 ים המכילה:רלאחר מכן יציע תכנית הדרכה למבוג  

  מה אני רוצה לעשות, איך זה פוגש את היעוד שלי ולא סותר את הדרך של שומרי הגן.

  צטרף למדריך נציג שכבר עובד עם מבוגרים על ילאחר אישור מתאים בפעם הראשונה

  הפעילות,מנת להשקיף ולתת פידבק על 

o  ,הוא ימלא טופס שהוכן מראש במיוחד ועוסק בשאלות התאמת המדריך לעבודה זו

ובשאלות התאמת העבודה לדרך של שומרי הגן, והאם עבודה זו תומכת בארגון או 

  באה על חשבון דברים אחרים.

o  בהתאם למילוי הטופס וחוות דעת הצופה יוחלט האם לאפשר, לבדוק שוב או לשקול

  ר הפעילות.שוב את אפשו

  לאחר מכן המדריך יסדיר מול שומרי הגן את התשלום עבור הארגון פר פעילות או פר

שנה ויוודא שהביטוח יכול להכיל את פעילותו ואם לא ימצא פתרון מתאים דרך חברת 

   ביטוח כזו או אחרת. 

  האם המדריך מתאים להדרכת מבוגרים והאם התכנית מתאימה יאושר ע"י מעגל ארגון

 פשרות וטו של עופר (כמוביל הדרך של שומרי הגן)אם א

נראה לי שצריך להציע "מסלול" או הגדרה נפרדת לכמה תחומים ולבנות תהליך התפתחות 

  מדרוג יותר למשל: 

 ?הדרכת פעילויות חד פעמיות בבתי ספר /קבוצות נוער וכו' ממתי אפשר 

 ?כמות חניכים / גודל קבוצה משתנה בהתאם לוותק 

 כת נוער האם דורש משהו בנוסף לסטז' רגיל? אולי כמה שעות עיוניות הכשרה להדר

  מי יעביר את זה?על עבודה עם נוער?  
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  גודל קבוצות לתשע"ו –' בנספח 

  
  

  קשהבב רעיון כללי תחשבו על המשמעויות ותגיבו

  

המדריכים שבו עלו נקודות ביחס חניך מדריך בוצעה חשיבה בנושא וכן מפגש עם ובעקבות גידול בכמות הילדים בקבוצות 

  שונות. 

שמור על ה"תדר" שלנו בקבוצה גדולה, יכולת קיימים גורמים שונים הקשורים לנושא זה: רצון להתפרנס מהקבוצה, יכולת ל

  .הילדים בקבוצה, מצב הקבוצה ועוד לראות את הילד, יכולת לחנוך סטז'ר, בטיחות, משך הפעילות, וותק

ת אך יחד עם זאת יש צורך לומר מה הכיוון ומה נחשב לסטנדרט ולמצב האידיאלי מבחינת עימשמקשה להגדיר הגדרה חד 

  הדרכה.

  ל קבוצות ויחס חניך מדריך רצויים.הגדרות לגודבהתאם לכך נקבעו ה

  .מדריכים שרוצים לחרוג מהמוגדר כאן מתבקשים לפנות למעגל ארגון ולבקש אישור לכךהחל מתשע"ו 

ל מפגש או שניים ראשונים עם יותר ילדים מהרשום כאן אולם לומר להורים שחלק מהילדים מבחינה טכנית אפשר להתחי

  הם ברשימת המתנה ואולי לא יהיה להם מקום בקבוצה.

  

 ןיינתבשאיפה ידריך בזוג ולא לבד, במקרים חריגים (מדריך באזור מרוחק וכו')  – 'הסטאזלאחר  :מדריך בשנה הראשונה

  . 'והסטאזהמדריך במהלך הקורס מתרשמות אישור להדריך לבד לפי הה

  

  חניכים לשני מדריכים.  20או  חניכים למדריך 10עד : )למדריך "רגיל"(יחס חניך מדריך 

  ?מיוחד) אישור תדורשחניכים  24מדריכים ו  3האם קבוצה כזו ( - חניכים למדריך 8מדריכים עד  3בקבוצה עם 

  

  בהתאם ליכולות הסטז'ר). 1:8ע השנה ניתן יהיה להוסיף חניכים עד ליחס של חניכים לסטז'ר (באמצ 5עד  יחס חניך סטז'ר:

  

  )???עם שלושה מדריכים? 24(או  חניכים  20בשאיפה לא לעבור גודל של  – גודל קבוצה מרבי

תר יש יותר זמן להתבונן על החניכים ולכן ניתן להגיע לגודל קבוצות גדול יו ומעלהשעות  24בחוגי קיץ או מפגשים של 

 ???? (בלי לעבור את יחס חניך מדריך שציון למעלה)

  
 

  

  


