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  6.2.12 פגישת מעגל ארגון סיכום

  
  נכחו בפגישה

  וערן אורי, דני, עופר , דליה,תמר, יעל
  

  :נושאים שנדונו

 .התכנסות אביב .1

 .השלמת השתלמויות .2

  
 :התכנסות אביב

 .תמר הציגה את עיקרי הנושאים וסטטוס התקדמות .1

מבקשים .  שרצינו להיות בהבשלב זה התכנית אינה מגובשת ברמה, למרות השקעת עבודה רבה מצד תמר .2
 הדגש הוא –מכל בעלי התפקידים הקשורים בהכנות להתכנסות לסיים את חחלק התכנוני עד אמצע פברואר 

 :על

 .סיפור המסגרת •

 .תכנית שלדית לערב השבטי •

 .תכנית משחקים •

 .שיבוץ אנשים להצגת מיומנויות שונות במתחם המשותף •

זהו מרחק סביר לריצה עבור הילדים בתנאי . מ כל אחד" ק1 המסלול יחולק למקטעים בני –ריצה יחפה  .3
 : המדריכים מתבקשים לתרגל הנושא בשבועות הקרובים–שעברו הכנה מתאימה 

 .גדי פרנק וערן, . אופיר ש- לקחת חומר לסנדלים יש חומר אצל  •

 ).לא חייב להיות מגומי אפשר גם מחבל לפי ראות עינכם(להכין סנדלי ריצה עם הילדים  •

 .גל ריצה למרחקים שונים לפי היכולתלתר •

 . במידה וישאם אזור המחנה בוצי אפשר לתרגל על שביל עפר באזור •

 :הרשמה וזוזים .4

 .21.3הרשמה אחרונה ב , 8.3הרשמה מוקדמת עד ה  •

 .סטאזרים יקבלו חצי משכר מדריך •

שעשויים לרצות להצטרף לפעילות באחת בהזמנה יוסבר לאנשי מחנה המשפחות כי במידה ויש להם ילדים  •
  נדרש לתאם זאת מראש עם תמר ולדעת שיתבקשו לשלם על כך–הקבוצות 

 .מחנה הלשחובש ה אן יוכל להיותיתיר תבדוק מול דליה  .5

 .תמר תוציא מייל מייד לאחר טו בשבט ובו פירוט הנושאים והזמנה לחניכים ואנשי המעגל הרחב .6

 . יוקדש להכנות להתכנסות10.3 המדריכים ב מפגש -תזכורת  .7

 

 :"להכיר את הילד"השתלמות 

לאור חשיבות ההשתלמות והעובדה שחלק משמעותי מהמדריכים לא הצליח להגיע אליה הוחלט לארגן  .1
 .השתלמות נוספת באותו נושא

 .באחד מסופי השבועבשאיפה  מועד חדש  שמשערן יתאם מול טל .2

 

 :השלמת יום השתלמות למדריכים

 .חרונה קוצרה ביום ולכן הוחלט להשלים יום השתלמות לכלל המדריכיםההשתלמות הא .1

 .י עופר ואולי גם מירי"ההשתלמות תהיה בנושא משחקי תנועה ולוחמת סיירים הנושאים יועברו ע .2

  . שמשיתואם מועד מול טל .3

  
  

  )כמעט חרוז(ואר כמו בינואר רבפבגשם  תבברכ

  
  
  

  און-ערן בר
 בשם מעגל ארגון


