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21.04.13  

  
  134.21.פגישת מעגל ארגון  סיכום

  
  

  נכחו בפגישה
  וערן, עידו ק.אורי ט, ופר, ע, דליה

  
  נושאים שנדונו:

  התכנסות, שיווק, שאלון מדריכים –סקירה כללית  .1
 מפגש סוף שנה .2
 .בנושא ובחינות השתלמויות ,דרישות סף .3
 ?.שונות .4
  

  פירוט הנושאים:

  
 

 סקירה כללית .1
 משוב טוב מהמדריכים. .שיגה את המטרות שהוגדרו מראשהתכנסות אביב טובה ה  .א
הרבה משובים עם רצון  בסה"כ תחושה טובה של שביעות רצון ברב התחומים,  –שאלון מדריכים   .ב

להעמקה בתחומים שונים, להתרחבות לכיווני פעילות חדשים וכן רצון לשמור על האופי שלנו על מעגלי 
 הלב והביחד.

 :שיווק  .ג
 .ריכוז מאמץ בנושא •
 השבוע מתוכננות מספר פגישות עם אנשי שיווק כדי לקבוע את צורת הפעולה להמשך. •
מה בעדיפות יקבע  –המטרה הישירה היא לשווק את קורסי המדריכים, קרסי המבוא וסדנאות העומק  •

לאחר היעוץ. באופן עקיף מאמצי השיווק האלו יעלו את התדמית שלנו ואת היקף החשיפה ויעזרו גם 
 בוצות.לשיווק הק

 קורסי המדריכים נותנים כח אדם חדש ומרעננים את הארגון. •
את הנושא  חסר שיתוף פעולה של המדריכים ביומיום בנושא השיווק (פייסבוק וכו'). על מנת לשפר  .ד

 עול בשני כיוונים.פהוחלט ל
לכל המדריכים ובה דגשים לשיווק בכלל והסבר על חשיבות השיווק מצד  סדנה בנושא שיווק •

 כים לכלל הארגוןהמדרי
מצד אחד  –יש כאן בעייה של שני כיוונים מנוגדים לכאורה שקימים היום בארגון  –הגברת המוטיבציה  •

מיסוד דרישות סף וכו שמורידים מתחושת הכיף, ומצד שני רצון להגדיל את המוטיבציה אצל 
 המדריכים על מנת שישתפו פעולה בנושאים ארגוניים

 מה אנחנו עושים, כמה זה טוב וכיף כדי שהנושא ישאר בתודעהלהזכיר  ~
 השתלמות משחק ארוך בשנה הבאה –גיבוש  ~

 
 :דרישות סף .2

 .יופץ למדריכים –עברנו על פירוט הדרישות  –גששות   .א
 .מבחן בתחילת תשע"ד  .ב
 חובה עם חולצה של שומרי הגן. –אפשר בצילום   .ג
מהשתלמות ובה רעיונות לעבודה עם ילדים  להוסיף השנה הבאה השתלמות נוספת בגששות או חלק  .ד

 בתחום
  
 :שונות .3

 לקיים מפגש ארוך בשנה הבאה אם רוצים מעגלי לב  .א
 ערן יפנה למדריכים נוספים לביצוע ביקורים. –להגדיל כמות ביקורים וביקור במתנה   .ב
ם כל מדריך ישלם עבור ביקור במתנה ויקבל תשלו –רעיון של תשלום לביקורים במתנה לשנה הבאה   .ג

כספי אבל עד כה לא החזרה אם ביצע ביקור. כך שמי שיבקר לא יצטרך לשלם. קצת בעייתי בגלל המניע 
 הצלחנו לגרום לכך לצאת אל הפועל.
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 מועדי הפגישות הבאים: .4

 .לפני ימים פתוחים – 21.4.13  .א
 .לפני השתלמות ומפגש אחרונים – 12.5.13  .ב
  לקאת סוף שנה. – 9.6.13  .ג

  
  ...גשם בריאות ועוד קצתבברכת 

  
  
  
  

  און-ערן בר
  

  


