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8.12.14  

  
  4.112.7פגישת מעגל ארגון  סיכום

  
  וערן, עידו ק, עופר, יעל -  נכחו בפגישה

  
  נושאים שנדונו:

 .אמצע שנהמפגש מדריכים  .1
  קבוצות.גודל  .2
 .גודל הארגון .3
  .שונות .4
  

  פירוט הנושאים:
  
 תכנית למפגש אמצע שנה: .1

 שעה  -ים ומקרים שניתן ללמוד מהם ליהמפגש יכלול עדכונים כל  .א
  שעה –חניכים  20להם קבוצות מעל  שפגישה עם מדריכים שי -  וצותגודל קב  .ב

 עלה בעקבות מיפוי קבוצות  ,זה נושא חשוב שיפורט בהמשך הערה:
 במקביל שאר המדריכים מעגלי הקשבה  .ג
 )13:00עד  11:30הפסקת צהריים מוקדמת (  .ד
 סיפור סיפורים נעמה 17:00עד  13:00 מ  .ה
 17:00-17:30סיום וקיפול   .ו
 ח א' תכנית מפגשפירוט בנספ  .ז

 
 גודל הקבוצות .2

 בעקבות מיפוי הקבוצות עלו כמה נושאים:  .א
  ההנחה היא שזה גודל שלא מאפשר העברת התכנים  –חניכים השנה)  20ריבוי קבוצות גדולות (מעל

 לילדים בצורה טובה. בעיקר לא לנוער שדורש יותר תשומת לב אישית.
  חניכים למדריך ומדריך וותיק /  8פה שהיחס הוא כ  הוגדר בעבר במעין תורה שבעל -יחס מדריך חניך

זה לא אותו  –חניכים  22תה כוונה ששני מדריכים יחזיקו יחניכים. לא הי 10-11טוב יכול להחזיק גם 
 דבר.

  הגדרנו שסטז'ר נחשב כמדריך מבחינת יחס החניכים כדי מדריכים יוכלו להעסיק  –יחס סטז'ר חניך
כי יש חניכים לקבוצה יוצא שכמעט אין אפשרות לחנוך אותו ולפקח עליו  8סטז'רים, אם סטז'ר מוסיף 

 .1:5עלה מספר של  – לכן יש צורך להגדיר מספר קטן יותר. ר'תעסוקה מלאה למדריך ולסטז
 נקודות למחשבה :  .ב

 רוח שלנואפשרית בצורה שתתאים לקבוצות גדולות עבודה בהאם ייתכן ש  ?  
  ?באילו תנאים 
 ביקורים בקבוצות ? - ?  איך בודקים את זה 
  איך מחליטים? 1:10, 1:8יחס חניך מדריך אולי להגדיר יחסים שונים לפי וותק ויכולת המדריך 
  .הגדרת קבוצה סטנדרטית וכל מה שמעבר לזה ידרוש אישור ממעגל ארגון, יצריך ביקור בדיקה בתשלום

 חניכים. 21לסטז'ר עד  5חניכים למדריך,  8 –כיוון כללי לקבוצה סטנדרטית 
 דברים שעלו מהמדריכים שלהם קבוצות גדולות:  .ג

 ,נעשה בהדרגה בהתאם לוותק החניכים, יכולת הקבוצה ויכולות המדריכים והסטז'רים 
 .מאפשר ליותר מדריכים להיות בקשר עם הקבוצה ולהביא איכויות שונות 
  חלק מהעבודה נעשית בקבוצות קטנות 
 לא מגיעים אבל כן תומכים כלכלית 10% כמות גדולה רשומה בפועל לכל פעילות כ 
 לראות שהילד מתאים לקבוצה –סיון יהצטרפות לקבוצה מוגדרת כנ 
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 גודל הארגון: .3
 עות של הגדילה שלנו.מבמפגש הבא לחשוב על מה המש  .א
בהם צריך  2השתלמויות שונות כל מדריך בוחר  5למשל  –רעיון של יעל לשנות מתכונת השתלמויות   .ב

חילת שנה). בנוסף לחשוב על כמה פעמים כל השתלמות חוזרת כיום מוגדר פעמיים תגבור (הרשמה בת
 שנים + שאר ההשתלמויות) 3. (תוספת שלי אולי השתלמות חובה אחת כל 3אולי צריך 

 
 :שונות .4

 ., לבדוק אפשרויות נוספות למנחההשתלמות תקשורת מקרבת  .א
קום לשקול לפצל לשני אירועים. בכל טו בשבט אם תהיה בקשה רצינית למפגש באשתאול לנטיעות שי  .ב

 .כמות האנשים גדולה מאד ונוצר בלגן גדולמקרה תשומת לב לשלב הנטיעות 
 .להציג סטטיסטיקות למפגש סוף שנה –עדו   .ג
תהיה הדרגתית מבחינת שכר בהתאם להיקף העבודה, תוזמן למפגש המדריכים  –כניסת סוקי לעבודה   .ד

 .יכולה עקב אירוע משפחתי) לצורך הכירות (בדקתי ולא
 לעבור איתם על אפשרויות כדי שלא "ידעכו" –סטז'רים / מדריכים שלא מצאו עדיין קבוצה   .ה
יש זמנים בהם נדרש ריכוז ויש לקחת את הילדים הצידה. הכי טוב שיהיה "מחנה"  -ילדים בזמן מעגל   .ו

 משפחות בנפרד ויהיה שיתוף בזמן הארוחות. 
  

  בברכת מפגש מוצלח
  ערן
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  2014דצמבר  תכנית מפגש מדריכים –נספח א' 

 

09:00  
  התכנסות ופתיחה:

  כמה מילים על היום, עמידה בזמנים 
  הכנה מוקדמת, רוח והווי, ציוד, עזרה בקיפול, כונני גשם. - זמנים, כיבוד ושתיה חמה, ארוחת צהריים  –חלוקת תפקידים 

09:30 
עד 

10:30  

  מעבר שמות
  מעניינים: עדכונים כלליים ומקרים

  זוזים ופרויקטים, טלפון ומייל בדף קשר מדריכים –סוקי 
  לסטז'ר + משובים בקרוב (לסטז'ר ולמדריך) ₪ 1000תשלום 

  אפשרות לעשייה בשומרי הגן (עדו, לשאול אם מתלבטים)
  מומלץ גם למדריכים וותיקים. 11.1 קורס חינוך מתחיל ב

  סיגלית
  הדרכה לפתיחת חוגי קיץ

  אחריות מדריכים, חשיבות מפגשי מדריכים (אי אפשר להעביר הכל במיילים. ניהול,–גודל 
  :כמה נושאים הקשורים לחינוך בייתי ולעבודה מול הורים

  (השתלמות לצאת לעולם)
  ח.ב. עם יוני: 

  התארגנות להקמת הקבוצה כאשר הוא בחו"ל לפני שרצה להתחיל, אין רצף תקשורת וכו'
  תיפוף)תאום ציפיות עם הורים (סדנת 
  הורסים את החוויה של הילדים –שילוב הורים בפעילות ראשונה 

  אשתאול
  חפיפה לא טובה מי שעוזב תפקיד למצוא מחליף ואם אין אז להציף למעלה

  לבנות שלד קבוצות כבר בסוף השנה לקראת השנה הבאה –הרשמה והתארגנות מאוחרת 
  ת בצורך החברתי של ההורים פוגעת במה שהילדים מקבלים)תפסת מרובה לא תפסת (התחשבו  -פורמט שבוע / שבועיים 

החלפת מדריך בקבוצה וותיקה איננה פשוטה וצריך להתייחס אילה ברצינות. לא לשנות בבת אחת  –חפיפה לקבוצת הנוער 
  יותר מדי גורם לפרוק הקבוצה

  מעורבות הורים – ח.ב. טבעון משנה קודמת
  בת שלמה

  בוקרים והשתלטות על שטחים
  עדיין לא פתור, עד עכשיו לא נכנסו לעימות לבקשת המדריכים) –נה משפחות בעופר (מח

  :מאפיינים משותפים
  .מעורבות יתר –תשומת לב להורי ח.ב  
 לא להיגרר לרצונות הורים כאשר לא מתאימים לגבולות ולרוח שלנו 
  אם ההורים לא מסכימים לתנאים  –להיזהר ב"צורך" להקים קבוצה ולגייס מספיק חניכים שגורם להתגמשות בערכים

 אז שלא ישלחו את הילדים –
  השתלמות לצאת לעולם –איך לעמוס מול הורים 
ערן, לנסות לפתור באישור בע"פ כי אישור רשמי בלתי י(יעל וזהר בקיץ) נדרש אישור מה – פעילות ביערות קק"ל

  אפשרי (טפסים וביטוחים)
  עדו והנחיות כלליות למערות –קרציות 
  מי קיבל מי ביקר רושם כללי –מביקורי הדרכה  רשמים

  לא טוב - מים רותחים בכוסות פלסטיק  - "הכי חשוב" 
  

  אבדן ילדים בקבוצה גדולה, לקחים חלוקת הקבוצה, הודעה מוקדמת להורים – מעבר לחלק השני
10:30  
עד 

11:30  

  דיון קבוצות גדולות (פתיחה שלי)
  מעגלי הקשבה

  
11:30 
עד 

13:00  

  פסקת צהרייםאוכל וה

13:00 
עד 

17:00  

  נעמה סיפור סיפורים

17:00 
עד 

17:30  

  סיכום וקיפול

  


