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9.5.15  

  
  5.150.6פגישת מעגל ארגון  סיכום

  
  וערןאבנר , עידו ק, עופר, יעל -  נכחו בפגישה

  
  נושאים שנדונו:

 .תכנית לתשע"ו .1
  .מפגש מדריכים וותיקים .2
 . שילוב / העסקת נוער בקבוצות .3
  .שונות .4
  

  פירוט הנושאים:
 :תכנית לתשע"ו .1

 נושאים מרכזיים לתשע"ו:  .א
  ם עיקריים (רכז הדרכה, צוות תכנית הדרכה לכל הגילאים, עיסוק מיתחו 3שיפור רמת ההדרכה יבוצע ב

 בנושאי הדרכה הטעונים שיפור ובעיות מהשטח בכל המפגשים)
 (תפקידים ותקציב) התנהלות ארגונית ברת קיימא 

 :11.9.15מפגש תחילת שנה ביום שישי ה   .ב
  צאה למי שירצה לשמוע.הר –אפשרות להרצאה של דני נווה בערב לפני בשטח עם מסך ומקרן מדרור 
 ???? אפשרות לחצי יום בשבת בנושא 
 :המפגש יכלול 

o טקס קבלה למדריכים חדשים  
o  (תכנית, דגשים, בטיחות, התכוונות) כמה דגשים לשנה החדשה 
o איך להנחות סטז'ר, לאן להתפתח, לימוד קיוטי עם ילד, מפגש שלם עם  מפגש בנושא סטז'רים)

 יחסות לסטז'ר)ילד, תהליך לימודי, משוב והתי
  (פחרוט בהמשך) תכנית הדרכה / נוערעבודה בקבוצות לגבי 
 ובעיות מהשטח דגשים בנושא שיפור הדרכה. 

 השתלמות ע"ר להקדים לתחילת שנה, אולי להצמיד לימים הפתוחים.  .ג
 לבדוק באיזה מתכונת ותוכן –השתלמות כלכלה   .ד
  :תקשורת מקרבת  .ה

  .ההשתלמות עם שירה ואור הייתה טובה מאד 
 ולהציע לכל מי שעשה את ההשתלמות בתשע"ד (שהייתה פחות  נובמברלקבוע מועד להשתלמות ב

 מוצלחת) + חובה לכל מי שעדיין לא עשה. 
  ימים, ביום השלישי תהיה הרחבה ליותר תכנים ויוכלו להגיע גם מי שהשתתף השנה. 3לבחון מתכונת של 
 רחבת הקורס.לבחון שילוב בקורס המדריכים יחד עם קורס חינוך וה 

 משחק סיירים בתחילת מרץ  .ו
 השתלמות לצאת לעולם בסוף השנה  .ז
 צור:  .ח

 ?השתלמות עם מורטן בדצמבר 
  שעת סיתות –להביא צור לכל מפגש 

 למצוא אחראי –השתלמות לצאת לעולם למשפחות   .ט
 שבוע נקיון אחרי סוכות ףלהוסי  .י
 ./ נוער טז'רים והכנה לתכנית הדרכהלקבוע מועדים למפגש מדריכים וותיקים ואולי הכנה נוספת למדריכי ס  .יא

 מפגש מדריכים וותיקים: .2
 כדי שהמדריכים יוכלו להתכונןערן ישלח תכנית כללית למפגש   .א
 :דיון סביב תקציב לשנת תשע"ו ואופן הגבייה אחוזים או לפי קבוצותהתפתח   .ב

 משמעות הגדלת התקציב על מדריכים 
  יותר אבל פחות תמריץ לפתוח יותר קבוצות חלוקת נטל שיווינית –משמעות מעבר לגביה באחוזים 
  חשש מהסתבכות עקב מעבר לגביה באחוזים (קושי של מדריכים לדווח על הכנסה בצורה מסודרת, פחד

 מהעיסוק במספרים וכו)
  יתרונות מול חסרונות –אפשרות של דמי מדריך חדשים למדריכים חדשים 
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 1000), תוספת משמעותית לכל קבוצה חדש (כ 7-8%( נציג כמה אפשרויות: תשלום באחוזים – ענייני זוזים  .ג
 פירוט בנספח ג'. ,בשנה) 10%לקבוצה), שילוב בין השניים, תשלום נפרד למדריכים חדשים ( ₪

 :תכנית הדרכה ונוער .3
 .חשיבות העיסוק בנושא עולה בזמן האחרון  .א
 .בנושא הדרכת נוער רו מתחילה עבודה של תשאול ואיסוף חומר ממדריכים  .ב
 בתשע"ו.שנת שירות יומנה צוות לנושא בתכנית הדרכה כללית מילד ועד ישולב   .ג
 כמה נושאים חשובים שעלו:  .ד

 (?וגם דרישות סף מהדרכה) דרישות סף מחניכים 
 (תג אש, מחרוזת עם חרוזים לפי מיומנויות) שלבי התקדמות וציון התקדמות 
 קורס עוזרי מדריך עם דרישות סף להשתתפות בו 
 ושאים שונים כהכנה לקורס עוזרי מדריך.להכין קורסי קיץ בנ 
 תכנית להכשרת הנוער במהלך השנה 
 מתכונת של וועדת קבלה או מיון לנוער שרוצה להיות עוזר מדריך 
 .לבחון הצטרפות חניכים מצטיינים להדרכה בקבוצות לאורך השנה 
קידום הנוער ועזרה דיון סביב הנושא של שילוב נוער כעוזרי מדריך בקבוצות שונות, מצד אחד אפשרות ל  .ה

 למדריך, מצד שני בשומרי הגן יש חשיבות רבה לרוח הדברים ולכן נערים לא יהיו מדריכים כמו בצופים:
  ,אווירה שונההשתוללותבדיחות, שפה, חשוב להבהיר למדריכים כי נער שמביא איתו אנרגיה של ציניות , 

מייל למדריכים כולל שילוב נוער בקבוצה (וכו' עלול לפגוע בכל הקבוצה ולכן יידרש תהליך מיון לפני 
 העסקת נוער בתשלום)

 עם כמה ילדים שהוא  וערר יכול לעזור ב"לוגיסטיקה", הכוונה שלא ניתן להשאיר נבשלב זה מוגדר שנוע
ידריך אותם בנושא כלשהו (הנער/ה יכולים לעזור למדריך כאשר הוא מלמד מיומנות כלשהי אבל כאשר 

 המדריך נוכח במקום)
 נושא יבחן לעומק בעבודת צוות תכנית ההדרכה בהמשך.ה 
  אולי / או בסוכות אבנר יבחן עם רו אפשרות לקיום קורס עוזרי מדריך לנוער כבר בסוף הקיץ הקרוב)

 כפיילוט להמשך).
 :שכר לנוער בחוגי קיץ  .ו

 "הנוער יעזרו בעניני "לוגיסטיקה 
  את התשלום עבור העזרה שלו הוא מקבל  נמצא כחניך בקבוצה (מבחינת ביטוח),–האופציה המועדפת

 כבארטר (תמורת תשלום לפעילות אחרת של שומרי הגן במהלך השנה, ייתכן קיזוז בין מדריכים בנושא)
  הנפקת תלוש משכורת, דמי ביטוח אופציה נוספת העסקה לפי הגדרות החוק ותשלום ישירות לנער (כולל

 ).הביטוח למקרים אלו נצטרך לברר מה משמעות -לאומי רישום שעות וכו'
  על פי הגדרות שכר מינימום. –הוצאות נסיעה ליום  ₪ 25לשעה מינימום + עד  ₪ 20התשלום יהי לפי  

 :ונותש .4
 : תפקיד אחראי הדרכה  .א

 נאווה צריכה לתת תשובה ובנוסף לבדוק עם רננה, בת חן, רו, ואבנר 
 היר את המשך דרכם בארגון.למפגש מעגל על מנת להב לזמן –מדריכים שלא מגיעים לפעילויות   .ב
נציע לרננה את התפקיד, אם לא תרצה נפיץ לכלל טור קבוע בחוברת אדם צעיר, יעל תבדוק האם בשכר ו  .ג

 המדריכים.
  קק"ל פגישה עם דרג גבוה לשיתוף פעולה. לבדוק שיתף פעולה עם מערך ההדרכה להעביר להם ידע באש.  .ד

 :הבאלמפגש  .5
 יכלול את הנושאים הבאים:בעין צור ו 12:30ב  27.5יתקיים ב   .א
 סטטוס מדריכים:   .ב

 עמידה בחובות 
 ) לקחת מאורמי יכול להדריך סטז'ר + משוב מסטז'רים( 

 .סטטוס סטז'רים  .ג
 תפקידים לשנה הבאה, אחראי הדרכה, זוזים שילוב של תמר  .ד
 בשבוע / שבועיים / יום ארוך...) מתכונת קורס חינוך (פעם  .ה
  

  ערן
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  עיקריים בארגוןפירוט תפקידים  - נספח א' 
  

  עופר:
 והתווית כיוונים להמשך ראיה כללית של התפתחות הארגון 
 ואופי הארגון שמירת תדר  
 אירועים בעיות מיוחדותטיפול ב   
 קשר מול בית הספר 

  לחודש ₪ 2000כיום  שכר:
  

 מנהל:
 קביעת תכנית ארוכת טווח ותכנית שנתית  
  טיפול בפרויקטים ואירועים מרכזיים  
 העבודה מעקב על תכנית  
 בקרה ותאום עבודת ממלאי התפקידים  
 (ריענון הגדרות שונות) מיסוד, ארגון והגדרת מסגרת הפעולה של הארגון 

  לחודש אולי ירד אם בעלי התפקידים האחרים יהיו רציניים ₪ 4000כיום  שכר:
  
  

 :/ צוות הדרכה מדריך ראשי
  יבוצע ע"י מספר מדריכים שהמדריך הראשי ירכז אותם, הכוונה לקיים  –ביקורי מדריכים

  ביקורים בתשלום בשנה ובנוסף ביקורים במתנה. 30
ביקורים בתשלום יבוצעו עבור מדריכים צעירים, מדריכים שצריכים עזרה או שיש קושי 

 מסויים לגביהם בהתאם להנחיית מעגל ארגון.
 (בשכר ובמתנה) ריכוז סיכום ביקורים  
  הפקת לקחים בנושאי הדרכה ואיכות מדריכים והטמעה בארגון  
 פיקוח על רמת מדריכים וקבוצות  
 התייעצות ותמיכה ובנושאי הדרכה  
 פתרון קונפליקטים בין מדריכים  
 (או אחראי על אחראי סטז'רים נפרד) טיפול בסטז'רים  
 פיתוח הדרכה 
 :יעדים 

o  ורים בתשלוםביק 10חודשים כולל ביצוע  3דוח משובי ביקורים כל 
o  קביעת תכנית פיתוח הדרכה בחודשיים הראשונים וקביעת יעדים בתחום בהתאם

 לתכנית
o םסטז'רי ?? 
o שכר יינתן בהתאם לעמידה ביעדים 
  לחודש אולי יותר כתלות בתכולה ₪ 2000 שכר:

  לביקור + נסיעות).  ₪ 400ביקורים ( 30עבור  ₪ 15,000-18,000בנוסף הקצאה של          
  

 ים וקבוצות: תאומ
 ריכוז בקשות ופניות לארגון בנושאי פעילויות שונות  
 עדכון פרטי מדריכים וטבלאות קבוצות  
 תמחור פעילויות  
 ניוזלטר ועדכון רשימת דיוור  

  לחודש אולי להפחית ₪ 1000כיום  שכר:
 זוזים:

 גביה ומעקב זוזים  
  לחודש  1000₪ל  500בין  שכר:

 
  

  



 להקים קהילות מקיימות ומחנכות

 4

  בנושא דרכו של ארגון קיםמפגש מדריכים וותי -נספח ב' 
  

  ות המפגש:מטר
 .להציג בפני המדריכים הוותיקים במה מעגל ארגון עוסק ומה האתגרים העיקריים להמשך 
 .(התייחסות לדברים שעלו במעגל ארגון וגם דברים חדשים) לשמוע את דעתם בנושאים שונים 
 עידוד למעורבות 

  
  מהלך הפגישה:

  
  ל שומרי הגןהנחייה של עופר חיבור לוויזיון ש .1
  מעגל מה שומרי הגן בשבילי היום .2

  
  הקדמה של ערן: .3

  הקשבה - פגישה חשובה להמשך הדרך  
  יכול להיות על חשבון המדריך הפרטי –ארגון כהנושא הוא איך להתפתח  
  רות בלי לפגוע באף אחדילומר את הדברים ישורוצה להציג את נקודת מבטי  
  ייפות, ילדים, חוסר מעורבות, הידע שלכם לא מועבר יש ע –מעגל הוותיקים כרגע הוא גורם מעכב

בצורה מסודרת לארגון כולו (תהליך שדורש השקעה) ומצד שני התנגדות לשינויים שפוגעים" בכם 
 .בעיקר בצד הכלכלי

 (צרכי הארגון, הגדרות של עופר כמייסד הארגון, השפעה על בית הספר) מסגרת הדיון  
  
  סקירת מצב במה עסקנו .4

  ות מדריכים, איכות הדרכה, הדרכת סטז'רים ויחס לסטז'רים, קשיים ועימותים בין איכ  –גודל
  מדריכים.

 (מה מתאים לכל גיל) איכות הדרכה ותכני הדרכה 
  איכות הדרכה לא מספיק טובה ומשתנה בין מדריכים, איך לטפל בזה בלי לפגוע –סטז'רים 

  ')'זלסטאול להיות בלי מדריך בסטז'רים (אם נצמצם את כמות המדריכים חלק מהסטז'רים על
  קשה להתקדם ללא ידע וותיקים,  אין לנו חוברת הדרכה  –מיסוד  
  דברים תקועים (נוער בפרט ותכנית מילד לבוגר בשומרי הגן, קורס עוזרי מדריך, קידום נושאים

  מול קק"ל ועוד)
  ימים לראש בד"כ ראש קטן (לאו דווקא מחוסר מוכנות הרבה דברים לא מתא –מילוי תפקידים

  המבולגן שלנו) יוצר עומס מאד גבוה עלי
  קשרים מול קק"ל – פרויקטיםאין כח אדם לפתח תהליכים /  –התפתחות 
  התכנסות לאני הכלכלי של כל אחד –תחושה של חוסר מוטיבציה  
  חוסר כח אדם ניהולי (בשכר כי לא מתנדבים לתפקידים משמעותיים שדורשים  –מבנה אירגוני

ניסיון להעביר את ענייני . שלי מעלה את הצורך במשרה מלאה או פיצול לכמה משרותעומס זמן), 
  לא צלח –הכספים לתפקיד בשכר 

  
 ניהול הפגישה: .5

הסבר על כמה סבבים בהם תהיה התייחסות לנושאים שעלו במעגל ארגון + דברים חדשים שעולים 
  מהמדריכים.

 
  סבב ראשון צרכי הארגון: .6

  גלהצגה שלי והתייחסות במע
  

  סבב שני: כיווני פעולה / פתרונות .7
  הצגה שלי והתייחסות במעגל

  
  סיכום ביניים וסבב התייחסויות פתוח .8
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  זוזים לתשע"ו - נספח ג' 
  
  

  הוצאות:
  [₪]עלות שנתית   [₪]שכר חודשי   מה היה בתשע"ה  תכנית לתשע"ו תפקיד

  24000  24000  2000  עופר
  48000  48000  4000  מנהל

    24000  2000  מדריך ראשי
  12000  12000  או פחות 1000  ריכוז פניות הדרכה

  6000  12000  1000  גביה וזוזים
  3000  3000    התכנסות אביב

 4000 15000    ביקורים
 1000 1000    אבני דרך

 98000 139000   שכר סה"כ

      
 2000    טלפון

 5000    נסיעות ללא שינוי
 25000    משרד

 15000   השתלמויות
     

 145000 186000   שנתי סה"כ
  לשנה ₪ 40,000תוספת של כ 

  
  הכנסות:

  ₪ 100,000מדריכים הכנסות מדמי מדריך כ  63בתשע"ה לפי 
  ₪ 50,000הכנסות מחניכים כ 

  ₪ 150,000סה"כ כ 
  לתשע"ו

  לתכנית של תשע"ו ₪ 40,000עד  30,000חסרים כ 
  

  אפשרויות השלמת הכנסות:
 מההכנסות: העלאת דמי מדריך לאחוז מסוים  

  2,000,000חניכים הכנסות המדריכים הם כ  1000בהנחה של ₪  
  נוספים  ₪ 300,000הכנסות מחוגי קיץ כ  
  2,300,000סה"כ ₪  
  דורש מערכת דיווח ובקרה על הכנסות מדריכים–מההכנסות  7-8%גביה ממדריכים לפי  

 נן ראשונות עבור המדריך צריך קבוצות שאי 60בהנחה של כ  -תוספת תשלום עבור קבוצות  אפשרות נוספת
 לקבוצה נוספת ₪ 1000לגבות כ 

 .אפשרות לבחירה בין האפשרויות 
  ממדריכים חדשים 10%אפשרות לגביית  
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  השתלמויות לתשע"ו -נספח ד' 

  
  השתלמויות "קטנות שיועברו ע"י מדריכים שונים:

  להרשמה הרשימה תשלח למדריכים כדי לבדוק מי מעוניין להעביר ומתי ואח"כ תפתח
  ש"ח 200בתחילת שנה תיסגר הרשמה ומדריכים שיבטלו ישלמו קנס של 

  
  רשימת נושאים:

  צור (+ סדנה של אורח חיצוני)
  הדלקת אש במקדח יד

  המדריך לעצמאי, מונחים שונים וכו' עדו מכיר) –הדרכת רואת חשבון (גיני? 
  אמא של אלומה ? –עבודה עם קול 
  סיפור סיפורים

  (מחסות עם הילדים למשל) ואיך ללמד מיומנויותשיתוף במשחקים 
  עופר? –מיומנויות רוחניות 

  ממדריכים שונים מודלים של פעילויות
  קדרות

  ציד ודיג, רעלים, מלכודות
  גששות
  הסוואה
  פטריות

הדרכה תוך כדי טיול ותנועה, ניווט טופוגרפי ואינדיאני, עבודה עם נקודות עוצמה וחישה  -השתלמות בתנועה 
  אופיר? – .טית של הטבע. אשמח לקחת חלק ולהעביראנרג

  השתלמות במדבר בחורף
  רוח הנדידה עם תמיר יערי

  סימפוזיון
  קליעה

  שפת ציפורים
  דבק שרף

  יישומי מחשב אקסל, פוואר פוינט, מיילים
  
  
  


