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  :מפגש המדריכים הקרוב
 :לול את הנושאים הבאיםהמפגש יכ .1

 . ובמה הוא צריך תמיכהנמצא בחיים ובהדרכההוא  היכןפתיחה ומעגל לב שבו כל מדריך ישתף   .א

 .י תמר" תועבר ע–הכנה להתכנסות אביב   .ב

 .בחוגים ומשחק אינטואיטיבי הקשור בכך" ביקורי בית"הצגת נושא   .ג

 .הודעות נוספות,  דליה–ימים פתוחים : הודעות שונות  .ד

 .טל וערן, עבר בהנחיית יעלהמפגש יו .2

תזכורת שההגעה הינה חובה ותזכורת לפנות למעגל ארגון במידה ורוצים , שלח מייל נוסף לגבי זמני המפגשי .3

 . באחריות ערן-להעלות נושאים נוספים למפגש

 .יעל תרכז את דפי ההנחיה והמשוב עבור ביקורי הבית וכן את העברת הנשוא בפגישה .4

 . באחריות ערן–עזרה במציאת אחראי לוגיסטיקה למפגש ולהשתלמות הקרובים תבוצע בחינה מול טל ו .5

  
  :הרחבת מעגל מדריכים

עברנו על ההתייחסויות שקיבלנו מאנשי המעגל הרחב אליהם פנינו לבדוק את הרעיון של הרחבת מעגל  .1

 .9.1.11המדריכים כפי שהוצג בסיכום מפגש מעגל ארגון מה 

נוצר רושם כי רצוי . נראה כי חלק מאנשי המעגל הרחב מעוניין באפשרות זועל סמך ההתייחסויות שקיבלנו  .2

 .להוזיל מעט את העלות

 :התפתח דיון סביב השאלה מה מקבל מי שמצטרף והובהר כי .3

ההצטרפות הינה בעיקר עבור מי שמרגיש שרוצה לקחת יותר חלק פעיל ומסיבות שונות אינו מדריך   .א

  . בכמה או מה אני מקבל עבור התשלום ההצטרפות אינה נמדדתעקב כך. כרגע

לא אמור לשנה  ₪ 200תשלום של . התשלום הינו סמלי עבור הארגון על מנת לעזור במאמץ הניהולי  .ב

 .להוות מכשול למי שרוצה להצטרף

החשש . לגבי החשש שידע שמועבר שהשתלמויות ישמש את המצטרפים להדרכות מחוץ לשומרי הגן  .ג

כבר בקורס המדריכים ולכן התוספת של ההשתלמויות הינה שולית יחסית קיים אולם עיקר הידע הועבר 

מעגל ארגון יעריך לגבי כל בנושא זה . ובנוסף לכך יש גם צדדים חיובים בכך שידע יתפשט לעוד כיוונים

שישתמש בידע באופן שמתאים לרוח של שומרי הגן ושישמש כשגריר של האם צפוי  שמצטרף מי

 .רגוןאה

 ₪ 100כתב לאנשי המעגל הרחב ולהזמינם להצטרף כאשר עבור השנה הנכחית ישלמו הוחלט להוציא מ .4

 .לכל השתלמות ₪ 200ובנוסף תשלום של  ₪ 200במקום 

  
  :12הגדרות לגבי מדריכים מסיימי קורס 

בוגרי הקורס שממשיכים להדרכה ישתלבו במעגל המדריכים הקרוב החל ממפגש המדריכים ובהמשך ישתתפו  .1

 .בטקס קבלה שיערך בהשתלמות הקרובה

 ,  וכן במכתב יעודי משירה להסבר על השתלבותם במעגל המדריכים במהלך הקורסבוגרי הקורס קיבלו .2

 הקבלה  המדריכים לבוגרי הקורס ובו הזמנה לטקסמעגל ארגון יוציא מכתב הזמנה מטעם מעגלבנוסף לכך  .3

 . באחריות ערן–הנחות וחובת השתתפות במפגשי מדריכים ובהשתלמויות ,  ופירוט לגבי תשלומיםשלהם

 .10.3 למפגש הקרוב ב ךיש להוציא מכתב זה במהלך השבוע הנכחי על מנת שיוכלו להיער .4



  :אופן עצמאימסיימי קורס מדריכים שעדיין לא מוסמכים להדריך ב
הגדרות לגבי מצב מסיימי הקורס שאינם מוסמכים להדריך יועלה שוב בפגישה הבאה על מנת לקבל עדכון  .1

 . מעופר בנושא

 .'תשלום וכו, השתלמויות, השתתפות במפגשים, הנושא כולל הגדרת חובות וזכויות .2

  
  

  :)י דני"הוצג ע (חוברת הדרכה
 .הטיוטה תועבר לבדיקה ואישור של יעל לפני הדפסה.  ודניגדי ,י טל"יוטה להגהה סופית שעוצבה עקיימת ט .1

 עותקים פעם 60-80 בערך ובהתאם לכך להדפיס שלוש-שנתייםהכוונה להוציא חוברת מעודכנת כל  .2

 .בשנתיים

, ערן ויעל יבחנו אפשרויות להדפסה כולל עלויות. הוצע לנסות להדפיס את החוברת לפני ההשתלמות הקרובה .3

 .  על נייר ממחוזרכמויות והדפסה

 .יעל תבחן מול חן אפשרות להוסיף איורים לחוברת .4

חוברת חוגי קיץ ,  חוברת הדרכה: הכוונה להתייצב על שלוש חוברות.בשלב זה החוברת הינה ללא סיפורים .5

 .וחוברת סיפורים ושירים

 ת ערן באחריו– לנושא זה יהייעודיש לבדוק את הטיפול בחוברת הסיפורים והשירים מול הצוות  .6

  
  :פרסום

דני ושירה העלו את היתרונות של שימוש בפייסבוק כדרך , המעגל דן בנושא דרכי פרסום אפקטיביות .1

 .אפקטיבית לפרסום ונתנו מספר דוגמאות בנושא

הטיפול בפייסבוק דורש השקעת זמן על מנת ליצור עניין ותנועה רצופים מעבר לכך לא נדרשת השקעה  .2

 .'כספית בתשתיות וכו

 . הסכמה כי הטיפול בנושא הפייסבוק חשוב יותר מחידוש האתרהייתה .3

הוחלט כי יעל תבדוק מול דפנה לוריא אפשרות שתיקח על עצמה את הטיפול השוטף בפייסבוק ומה התשלום  .4

 .הנדרש עבור כך

  
  :שונות

 . ייבדק מול טל– לכלל המדריכים במהלך ההשתלמות הקרובה  פעילות הנוערהועלה רעיון להצגת .1

  
  :ישה הבאההפג
 .' יום ד23.3 .1

  

   המשך גשמים ברוכיםת בברכ
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