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13.4.15  

  
  5.140.21פגישת מעגל ארגון  סיכום

  
  וערן, עידו ק, עופר, יעל -  נכחו בפגישה

  
  נושאים שנדונו:

 .בעקבות התכנסות אביב .1
 התכנסות אבני דרך. .2
 תפקידים עיקריים בארגון. -צרכי הארגון  .3
 מפגש מדריכים וותיקים.  .4
 תכנית שנתית. .5
  .שונות .6
  

  פירוט הנושאים:
 :בעקבות התכנסות אביב .1

 כנסות באווירה טובה למרות חבלי הלידה.הת  .א
(משחקים, חלוקת מתנות במקום התגנבות, שינוי זמנים ביום השני, זאב הוביל הכנסת שינויים משמעותיים   .ב

ביום האחרון, משחק התגנבות בלילה השני ביוזמת עדו ורזי  םהקדמת ההצגות, החלפת הפיתות בסנדוויצ'י
 ועוד).

 רבה בקרב המדריכים בעיקר בשלבי ההכנה. השינויים גרמו גם לאי וודאות  .ג
 מסורת וניסיון בהתכנסויות מצד אחד עזרו ל"החזיק" את ההתכנסות ומצד שני מקשים על הכנסת שינויים.  .ד
בשנה הבאה עדו קרן יהיה מעורב בהכנת ההתכנסות כבר מתחילת השנה, בנוסף עידו פוקס הביע נכונות להיות   .ה

 חלק מצוות ההפקה.
 תכנסותהריות שעלו מהכמה נקודות עיק  .ו

  לטפל לקראת ההתכנסות הבאה ולהתייחס לנקודות הבאות:  –עומס על המדריכים 
o  ערבוב קבוצות עלול ליצור עומס 
o  לגבש צוותים כבר מאמצע השנה שיהיה להם זמן  מומלץ - מאורגן חשוב להורדת העומסצוות

  פגישת המדריכים של אמצע שנה ולהתכונןב להיפגש בנחת
o תר טוב בקורס המדריכים להסביר את הרווח שלהם מהעניין ואולי גם הוספת "גזר" שיווק יו

 .עם עופר אחרי ההתכנסות "עיבוד" תבפגיש
o "ע בכלים שלנו הוספת הורים אינה נכונה עקב כך שלרב ההורים אין הבנה ויד יהורדת עומס ע

 והם עלולים להביא יותר נזק מתועלת.
  כולל  .בעיני המדריכים בעיקר למול שכר גבוה יותר ב"חוג פסח"שכר נמוך  איך להתמודד עם –שכר

, יצירת תרבות אחרת ואלטרנטיבה של המעגל לתחושת הסבר על היחסים בין שכר, התנדבות, צורך כלכלי
 .וכו' (דיברנו על סדנה ייעודית בנושא פירוט בפרק תכנית לתשע"ו) מחסור כלכלי

  ההתכנסות היא גורם חשוב מאד בארגון שלכולנו יש אינטרס איך לייצר / לשמר את ההבנה ש –התנדבות
שיקרה, אירוע שמחבר ונותן לנו הרבה ובשביל זה אפשר לוותר על שכר גבוה ולהסתפק בשכר של כ 

 שהוא סביר בהתחשב בנסיבות. ₪ 2000
יוכלו  להציג שוב למדריכים את ההתכנסות כפעילות שיא, להגדיר נושא מרכזי בתחילת השנה כך שהמדריכים  .ז

 להתכונן אליו ולעבוד בקבוצות במשך כל השנה.
 .כדי שהורים עם קושי כלכלי יוכלו להיערך בהתאם להורים להודיע מראש בתחילת שנה על עלות ההתכנסות  .ח

 :אבני דרך .2
 .הרבה הערכה –ה את תפקידה בצורה טובה מאד תרו עש  .א
ומכאן יוכלו לייצג אותנו נאמנה ולא  חשוב שמדריכים באבני דרך יגיעו לאירוע בהכרת תודה לשומרי הגן  .ב

 מתוך הכרח.
להכווין את המדריכים שיעבירו הלאה ששומרי הגן עוסק בחיבור וחינוך ולא רק מיומנויות. יש חזון ומטרה   .ג

 .פת, מי שמגיע אלינו מצטרף לקהילה ולדרך חיים, להדגיש את זה ולא "להשטיח" את המיומנויותתמשו
 קהילתיות, ילדים, עשייה משותפת וכו' שיציגו את החוזק הזה שלנו.תמונות של לאבני דרך להכין   .ד
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מעגל  –לקיים מפגש במתחם שומרי הגן של כל המדריכים שמשתתפים באירוע בערב לפני שכל הקהל מגיע   .ה
מה נשמע. ולהוסיף טקס כלשהו באחד הבקרים או בזמן אחר יחד עם שתית תה עם שוקולד איכותי או משהו 

 שומרי הגן.  דומה רק למדריכי
  : כמה אתגרים באבני דרך מצי  .ו

  עלול לפגוע בבית הספר. –כולם מלמדים מיומנויות שבעבר שימשו כתמריץ לאנשים לבוא לקורס מבוא 
 .מקשה על אכיפת ההגדרות שמדריכים לא מלמדים מבוגרים 
 וכו') כי הן  בהמשך נצטרך לשווק את סדנת המבוא וקורס המדריכים ללא המיומנויות האטרקטיביות (אש

 תהליך, קהילה וכו'  הופכות להיות יותר ויותר נחלת הכלל. לשווק

 תפקידים עיקריים בארגון: –צרכי הארגון  .3
 תפקידים עיקריים בשכר: עופר, מנהל, אחראי הדרכה + מבקרים, תאום פניות הדרכה, זוזים.    .א
 .פירוט תפקידים בנספח א'  .ב
 עם המדריכים הוותיקים. א כולל משמעויות תקציב יועלה בפגישהשהנו  .ג

 מפגש מדריכים וותיקים: .4
 עופר ינחה –תזכורת לוויזון בתחילת המפגש   .א
 'בתכנית למפגש בנספח   .ב
 לקראת המפגש ערן ישלח מייל הכנה למדריכים המשתתפים.  .ג
 1000), תוספת משמעותית לכל קבוצה חדש (כ 7-8%נציג כמה אפשרויות: תשלום באחוזים ( – ענייני זוזים  .ד

 פירוט בנספח ג'. ,בשנה) 10%ה), שילוב בין השניים, תשלום נפרד למדריכים חדשים (לקבוצ ₪

 תכנית שנתית: .5
 מפגש סוף תשע"ה:  .א

  .לבדוק אם יש הורה שרוצה לדבר ולספר על החוויה שלו או של ילדיו. ערן יבדוק מול מדריכים באזור 
 השלמויות עיקריות:  .ב

 .השלמת השתלמות לצאת אל העולם 
 בהנחה שתהיה טובה ויהיה ביקוש יותר ממה שניתן לספק. –תקשורת מקרבת  הוספת השתלמות 
  שילוב בין חזון לפרקטיקה: טיפים, הנחיות לגביה נכונה, והתנהלות כלכלית וגם  –השתלמות כלכלית

שלב גם רואה חשבון או כהשתלמות למתודעת ה "אין לי". האם  עאידיאולוגיה כלכלית ואיך להימנ
 שרות שחגי ודרור צחורי יעבירו את זה.אפ קדת?. לבדורנפ

 ?? משחק 
 מגוון השתלמויות:  .ג

 "מדריכים שונים בנושאים שונים  יהוספת הרבה השתלמויות בחירה חלקם של חצי יום שיועברו ע– 
 .ד'פירוט בטבלה המצורפת בנספח 

 .הרשמה להשתלמויות תהיה בתחילת שנה ויוטל קנס כספי על מי שמבטל 
 ימת משתתפים. שמות יעביר למנהל רכל מדריך שינחה השתל 

לקבוע הרבה במהלך השנה ולהגדיר שצריך להשתתף בכמות  –לשלב מעגלים אזוריים של כיף ולמידה   .ד
 אולי זה במקביל להשתלמויות "הקטנות". –?) 3בשנה ( מסוימת

 ולמנות אחראי (אולי אור).  –להוסיף השתלמות לבעלי משפחות   .ה
כות שבוע שבו כל מדריך יכין פעילות שכוללת ניקוי האזור שבו מבוצעת שבוע "ניקיון" אחרי סו יסלהכנ  .ו

 הפעילות שלו. 
   הגדרת נושא מרכזי לשנה (משולב או בנפרד בנושא ההתכנסות).  .ז
 מפגש תחילת שנה:  .ח

  .להציע אופציה להגיע בערב ולהכין הרצאה (דני נווה?) או לימוד מיומנויות מעניינת 
  או יום מלא.לחצי יום  11.9.2014עצמו יהיה בשיש ה המפגש 

 שעובד עם נוער להשתתף במפגשי פיתוח הדרכת נוער בתחילת שנה?. לא דיברנו אבל אולי לחייב כל מי  .ט
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 :שונות .6
 חשוב לעסוק בהסברה באופן שוטף בנושאים שונים:   .א

 האידיאולוגיה של הארגון, הדרך, איזון מול צרכי העולם המודרני 
 ספר למדריכים ובמה עוסקים.מה קורה במעגל ארגון ובבית ה 
 .למה לא להדריך מבוגרים  

לזכור שרב המדריכים "נשאבים" לחיי היום יום ומטרת ההסברה היא לחזק ולחדש את הקשר בין כולנו, 
 וההסברה מיותרת אולם היא נחוצה. יםלמי שעוסק בניהול הארגון הדברים נראים טריוויאלי

 להכניס חיבור לוויזון בכל מפגש 
ערן יכין רשימה ונזמן אותם למפגש מעגל על מנת להבהיר את המשך  –שלא מגיעים לפעילויות מדריכים   .ב

 דרכם בארגון.
נציע לרננה את התפקיד, אם לא תרצה הצעה לכתוב טור קבוע בחוברת אדם צעיר, יעל תבדוק האם בשכר ו  .ג

 נפיץ לכלל המדריכים.
פעולה כפי שיזמנו בעבר. לבדוק שיתף פעולה  קק"ל חשוב לקדם פגישה עם דרג גבוה בקק"ל לנושאי שיתוף  .ד

 עם מערך ההדרכה להעביר להם ידע בנושא אש.
  

  בברכת גשמי אביב עד לאביב הבא
  ערן
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  פירוט תפקידים עיקריים בארגון - 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  
 מעקב על תכנית העבודה  
 בקרה ותאום עבודת ממלאי התפקידים  
 מיסוד, ארגון והגדרת מסגרת הפעולה של הארגון (ריענון הגדרות שונות( 

  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
צעירים, מדריכים שצריכים עזרה או שיש קושי ביקורים בתשלום יבוצעו עבור מדריכים 

 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  ביקורים בתשלום 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 
  ודש אולי יותר כתלות בתכולהלח ₪ 2000 שכר:

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

 תאומים וקבוצות: 
 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:
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  בנושא דרכו של ארגון מפגש מדריכים וותיקים -נספח ב' 
  

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

  
  מהלך הפגישה:

  
  הנחייה של עופר חיבור לוויזיון של שומרי הגן .1
  מעגל מה שומרי הגן בשבילי היום .2

  
  הקדמה של ערן: .3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  
 ניהול הפגישה: .5

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

 
  סבב ראשון צרכי הארגון: .6

  הצגה שלי והתייחסות במעגל
  

  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  ת לתשע"ותכני 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 

  ₪ 150,000כ כ סה"
  לתשע"ו

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

  אפשרויות השלמת הכנסות:
 :העלאת דמי מדריך לאחוז מסוים מההכנסות  

  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  

 קבוצות שאינן ראשונות עבור המדריך צריך  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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  תשע"והשתלמויות ל -נספח ד' 

  
  השתלמויות "קטנות שיועברו ע"י מדריכים שונים:

  הרשימה תשלח למדריכים כדי לבדוק מי מעוניין להעביר ומתי ואח"כ תפתח להרשמה
  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) –שבון (גיני? הדרכת רואת ח
  אמא של אלומה ? –עבודה עם קול 
  סיפור סיפורים

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

  ממדריכים שונים מודלים של פעילויות
  קדרות

  ציד ודיג, רעלים, מלכודות
  גששות

  סוואהה
  פטריות

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

  השתלמות במדבר בחורף
  רוח הנדידה עם תמיר יערי

  סימפוזיון
  קליעה

  שפת ציפורים
  דבק שרף

  , פוואר פוינט, מייליםיישומי מחשב אקסל
  
  
  


