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  1121.82. פגישת מעגל ארגון סיכום

  
  נכחו בפגישה

  וערן אורי, דני, עופר, תמר, יעל
  

  :נושאים שנדונו

 .התכנסות אביב .1

 .תכנית ריצה יחפה .2

   . עדכון של עופר– המדריכים הבאהשתלמות  .3
 .הדרכות אש .4

יחת פתקושי ב, ימי הולדת, ביטוח לילדי החינוך הביתי, ערבות הדדית, ליווי מדריכים, מחשוב: נושאים שונים .5
 .פרידה מעוזבים, חוגים

 .המפגשים הבאים .6

  
 :התכנסות אביב

 .תמר הציגה את עיקרי הנושאים וסטטוס התקדמות .1

הכוונה שכל הנושאים יסגרו . קיימים מספר נושאים עקרוניים בהם צוות ההתכנסות צריך לטפל בטווח הקרוב .2
 :תמר תנחה את בעלי התפקידים בהתאם. 6.2.1.2ויוצגו למעגל ארגון בפגישת מעגל ארגון ב 

 . כולל שילוב עם הריצה היחפהאחראית סיפור מסגרת  .א

 .צ"אפשר לשקול גם פעילות ביום הראשון אחה,  הכפר יהיה פעיל בעיקר ביום השני–אחראית על הכפר   .ב

, פחותנ, לבדוק מול סהר,  מוקדים עם משמרת בוקר ומשמרת צהריים 3-4 להכין -ומנויות ימאחראית   .ג
 .בניית טאבון ועוד

 .משחקיםאחראית   .ד

 .אחראית תכנית אומנותית  .ה

 .נושא יוצג למעגל ארגוןהתמר תכין הצעה לחלוקת השכר לפי תפקידים בתאום עם ערן ו .3

+  להרשמה מאוחרת 500 להרשמה מוקדמת ו 450 :תמר תוציא מייל שיפרט את נושא עלות ההתכנסות .4
 . הרשמה מוקדמת וכן הנחיות בנושא הנחות ומקרים מיוחדיםתזכורת למדריכים בדבר הקפדה על נוהל

 . יוקדש להכנות להתכנסות10.3 המדריכים ב מפגש -תזכורת  .5

 

 :ריצה יחפה

איך להערך לנושא החל מ בקרוב ישלח מייל עם הנחיות מפורטות למדריכים –עופר ודני עובדים על הנושא  .1
 . ועד לאירוע עצמוכבר מהזמן הקרוב

 . חניכים כל פעם5לוקח , פעם בשעה, רכב אחד.  שימוש מינימאלי ברכבהתכנית מצריכה .2

הוא רעיון מצויין אולם עדיין מוקדם ) משלחות סיור לארבעת כנפות השמיים(הרעיון של יניב לגבי הריצה  .3
בהמשך נוכל תרכז בריצת שליחים כפתיחה לנושא ונהשנה . מדי מבחינת הבשלות של המדריכים והחניכים

 .וונים מסוג זהלהתפתח לכי

 ."שלל" דני ועופר יתנו הנחיות לחלוקת ה.ג בכמות שתפסיק לכולם"הבאנו עוד משטחי גומי מנתב .4

 

 :השתלמות מדריכים הבאה

 .י עופר"הוצג המתאר הכללי ע .1

 .שתכלול אנשי מקצוע חיצוניים השתלמות בנושא רציני עם הרבה השקעה והכנות .2

עקב כך נדבר טלפונית עם כל המדריכים . באמצע השבועחשש מכך שזו ההשתלמות הראשונה שמבוצעת  .3
אנשי מעגל ארגון ומעגל השתלמויות יתחלקו בנטל (בימים הקרובים על מנת לראות מה מצב ההענות 

 ). מדריכים3-4הטלפונים כך כל אחד יתקשר ל 

  
 :הדרכות אש

 .ווק הנושאהנקודה הפרקטית העיקרית מתוך סיכומי מעגלי הריקוד היא להציע שכר עבור שי .1

למדריך ו  ₪ 100 מתוכם הדרכה אחת של מדריךשעת ל ₪ 130 ההדרכה הוא שכר על פי התמחור המקורי .2
 . הוחלט שהסכום שיועד למעגל ישולם למי שישווק את ההדרכה.  למעגל המדריכים ₪ 30



של מי מוכן בנוסף נכין רשימה . בימים הקרובים ננסה לדבר עם מדריכים שנראה כי מתאימים לנושא השיווק .3
 . כמה פעמים ובאיזה התרעה,להעביר הדרכה זו

 . למדריכיםלאחר שיקבעו מועדים מול בתי ספר נבצע חצי יום הדרכה שבו תודגם ההדרכה .4

 .בשלב זה התכנית מתאימה לבתי ספר יסודיים .5

 .)'הצגה וכו, סרט הדרכה (לקדם רעינות אלולהשקיע ורעיונות נוספים יתקבלו בברכה אולם נדרשת מוכנות  .6

  
  : שוניםנושאים

). 'פייסבוק וכו, אתר( קושי לקבל תשובות משתיל עבור יעוץ בנושא אסטרטגית עבודה באינטרנט – מחשוב .1
 .ימים הקרובים נפנה ליעוץ פרטיבמידה ולא נקבל תשובה ב

 .דפנהף שיטפל בנושא במקום לי נדרש למצוא מח–פייסבוק  .2

 . ה את מעגל ליווי הדרכה כך שנבצע את מרבית הביקורים עד התכנסות האביב יעל תנח–הדרכה יווי ל .3

הוחלט לא .  נשאלה שאלה לגבי גובה השתתפות עצמית במקרה של הפעלת הערבות ההדדית– ערבות הדדית .4
לשם הבהרה יש לשים לב ). על פי הרשום בטופס עליו חתומים המדריכים( עד כה גדרלשנות ממה שהו
 :לנקודות הבאות

 ברב הקבוצות בהם יש שני - ₪ 2000ההגדרה היא כי השתתפות עצמית של המדריך הישיר היא   .א
כי לשני המדריכים יש אחריות לכל מה שקורה  ₪ 4000מדריכים סך כל ההשתפות העצמית תיהיה 

  ). סטאזרים לא נחשבים כבעלי אחריות לענין זה(בקבוצה 
מתוך סכום זה .  10,000₪ת השתתפות עצמית בסך  קיימבמידה ויופעל הביטוח המלא של שומרי הגן  .ב

כ  (ושאר הסכום יחולק בין המדריכים משני המדריכים האחראיים לאירוע י כל אחד"ע ₪ 2000ישולמו 
   ).למדריך ₪ 200

 . הוחלט לא לשנות את גובה הביטוח לילדי החינוך הביתי– ביטוח לילדי החינוך הביתי .5

שימי הולדת  וגדר באופן עקרוני ה -   כפעילות שיווקית לפתחית חוגהועלתה שאלה לגבי ביצוע יום הולדת .6
 בעבר עקב הניסיון בסוג זה של ההחלטה שנקבע(לא תחת שם הארגון וללא ביטוח מצד הארגון שו יבוצע

והחשש הביטוחי מקבוצה גדולה של , הפער הגדול ממה שאנחנו רוצים לעשות במסגרת שומרי הגן, פעילויות
 לשווק את החוג בסוף הפעילותכאשר מדובר בפעילות שיווקית ניתן ). רגלים בפעילות שלנוילדים שאינם מו

חשוב להציג את הקשר לשומרי הגן בסוף הפעילות ולא בתחילתה גם בהיבטי ביטוח וגם על מנת לשמור על (
 ).ההפרדה בין פעילות תחת שם הארגון ופעילות אחרת

ים לב לסוגייה זו בשיחות עם שא הועבר ליעל על מנת שתהנוש. הועלה נושא של קושי בפתיחת חוגים .7
באופן כללי כאשר נתקלים בקושי לפתוח חוגים עדיף לעשות את המאמץ ולפתוח חוג במקום קצת . המדריכים

 .את החוג ודוחפים את הנושא רחוק או פחות נח אבל שיש בו הורה או שניים שרוצים

  מעגל ארגון לא–)  במקרה הזהלעס(ב פרידה מעוזבים וותיקים  הועלה רעיון לבצע מעין ער– פרידה מעוזבים .8
 . זה אולם אם תהיה יוזמה של מדריכים שיקחו זאת על עצמם נשמח לכך,יטפל בנושא

  
  : הבאים ארגוןמעגל מפגשי

 )י צוות הההתכנסות" הצגת התכנית ע– לקראת טו בשבט ( במקום 6.2 .1

 )לקראת מפגש הכנה להתכנסות ( במקום 5.3 .2

  ייתכן שלא נדרש למפגש זה כתלות במפגש הקודם– )לפני התכנסות (19.3 .3

 )לקראת השתלמות וימים פתוחים (23.4 .4

 ) להכין תכנית לשנה הבאה–כשלושה שבועות לפני מפגש מדריכים אחרון לשנה  (14.5 .5

 )סוף שנה (18.6 .6

  
   ...גשם בוא תבברכ

  
  
  

  און-ערן בר
 בשם מעגל ארגון


