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15.01.14  
  

  4.110.51פגישת מעגל ארגון  סיכום
  

  וערןעופר א.  , עידו ק.אורי ט., עופר, יעל -  נכחו בפגישה
  ברכות לעופר אתר על הצטרפותו למעגל

  
  נושאים שנדונו:

 .זוזים ורכש -סקירה כללית .1
   .מפגש / חגיגת סוף שנה .2
 .אביב התכנסות .3
 חוגי קיץ / פסח / סוכות .4
  .פעילות למבוגרים .5
  .שונות .6
  

  פירוט הנושאים:
 :בנושא זוזים ורכש סקירה כללית .1

פעילות רבה בתחום התשתית: אתר, רכישת ציוד חדש, אוהל (בוצעה הזמנה), נשארו לקראת סיום אנחנו   .א
 .עוד כמה נושאים שנעלה בהמשך

 :הוצגה תחזית הזוזים לשנה זו  .ב
ות נוספות עבור תשלומי (ייתכנו הכנס ₪ 126,000 כ צפי הכנסות (מה שהתקבל וגם מה שעדיין לא) •

  חניכים וחוגי קיץ).
  .₪ 122,000הוצאות כ צפי  •
 .בסה"כ בקופת המדריכים ש"ח 20,000משנה זו ועודף מצטבר של כ  ₪ 5000הצפי הוא לעודף של כ  •

 חלק מסכום זה ינוצל לרכישת ציוד נוסף כפי שיפורט להלן.   .ג
 שתאפשר:יש כוונה לקראת השנה הבאה להכין מערכת רישום חניכים   .ד

 רישום פשוט ע"י ההורים בטופס אחד שיהיה באתר או ישלח אליהם. •
 כל מדריך יוכל לצפות בחניכים שלו, לערוך לעדכן אותם. •
מנהל יוכל לצפות בכל החניכים ולקבל נתונים שונים (כגון: כמה שומרי שבת או מי רוצה להצטרף  •

 קבצים שונים. 60לניוזלטר) בלי צורך לפתוח 
, קיבלנו הערכה כללית של כ יות למימוש מערכת כזו מבחינת עלות ואיכות המוצרושרנבדוק כמה אפ  .ה

 מדי וננסה למצוא פתרון זול יותר. השנראית גבוה ₪ 3000-5000
ר בהעקב התעקשותו של ערן לא להשתמש בטלפון יויותקן קו טלפון חדש לערן שישמש כקו למנהל.   .ו

 למדריכים כי במקרה חרום אפשר להתקשר לעופר.
 טל גליק השקיע שעות רבות בעזרה לאתר תבחן אפשרות לתגמל אותו בצורה כזו או אחרת.  .ז

 :חגיגת סוף שנה/ מפגש  .2
 עלה רעיון לשנות קצת את פורמט מפגש סוף השנה.  .א
 לייצר מעין מפגש חגיגה שבו :  .ב

 .מדריכים ישתפו ויציגו דברים שלמדו וששאר המדריכים יכולים ללמוד מכך •
 .ירה משמחת ומקרבתפעילויות שונות באוו •
 לימוד שירים שהוכנו ע"י מעגל השירים. •
 .זמן למפגשי חברים •
יצומצמו (שעה לקיטורים ושעה לתשבחות) ויהיו בתחילת היום על מנת לסיים  "כבדים"החלקים ה •

 באווירה חגיגית.
 .כולם מוזמנים להציע רעיונות •
 

 :התכנסות אביב .3
 .ם ללא שינוישנה זו המועדילההצעה של רזי תבחן לשנה הבאה,   .א
אורי יפנה להורים ה"טריים" עם הצעה לגבש כפר שבו יהיו תומכים בנושאים כגון: בישול, שמירה על   .ב

זוג יוכלו להגיע ליער ולחוות חוויה טובה. חלק מהתקציב ימומן ע"י קופת העל מנת שבני  ,הילדים וכו'
  ההתכנסות.
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 חוגי קיץ / פסח / סוכות .4
 חוגי פסח    .א

 . ₪ 35תשלום לחניכים חדשים שמגיעים רק לפעילות זו יהיה  ,ניתן לפרסם באתר •
שמבדילים אותנו אחד הדברים  –לגבי חניכים חדשים בחוגי קיץ / סוכות / פסח הערה / תזכורת: 

לפעילות שמתרחשת כל השנה. לכן כמות הילדים החדשים  מקייטנות היא ההגדרה שזו פעילות המשך
  ך כל הילדים בפעילות.מס 30%-20%צריכה להיות לא יותר מ 

ג' בבתי הספר בחודש יולי -עקב תכנית משרד החינוך להקים מעין קייטנות בעלות נמוכה לילדי כיתות א'  .ב
קיים חשש שהנושא יפגע בחוגי הקיץ. עופר אתר יבדוק מה התכנית של משרד החינוך ובמקביל נעלה דיון 

מי שרוצה לקחת חלק בנושא זה  ערך בהתאם., על מנת שנוכל להיכהקדמה לישיבה בנושא אינטרנטי בנושא
 מוזמן לפנות אלי.

בכל מקרה מומלץ לפרסם את חוגי הקיץ מיד בסוף פסח על מנת להימנע ממצב שבו ההורים כבר רשמו את   .ג
  ילדיהם לקייטנות אחרות.

  
 :פעילויות מבוגרים .5

אופן מתון יותר ביחס הגן אבל ב יגרים לקחת חלק בפעילויות של שומרעם השנים קיימת דרישה מצד מבו  .א
 לסדנת המבוא.

אנשים שלא קשורים לשומרי  ייחד עם זאת קיים היצע הולך וגובר של פעילויות למבוגרים שמבוצעות ע"  .ב
 הגן (אם כי חלקם למדו את החומר בשומרי הגן).

עד כה נמנענו מלייצר פעילויות למבוגרים חוץ מסדנת מבוא וקורס המדריכים עקב חוסר במדריכים   .ג
לים ללמד מיומנות יחד עם העומק והרבדים הנוספים מעבר לחלק הטכני של המיומנות עצמה. החשש שיכו

שמבוגר שיקבל רק את הצד הטכני של המיומנות לא ייחשף לכל עומק התכנים של שומרי הגן ולא יראה 
 צורך להגיע לסדנאות המבוא ולקורס המדריכים בהמשך.

ת מבוא של שלושה ימים, ואין כמעט מענה למי שרוצה להתחיל (או סדנ -נוצר מצב שבו יש רף גבוה יחסית   .ד
 להישאר) במשהו פשוט יותר (מדרגת ביניים).  

בינתיים הקהל פונה לערוצים אחרים ואנחנו עלולים לאבד מדריכים פוטנציאלים ולא לתת את הידע העמוק   .ה
 .)לרצונם לעסוק בהדרכהבלי קשר (בו שלנו לאנשים נוספים שהיו יכולים להיעזר 

 מצב מחייב מחשבה מחודשת על הנושא. ה  .ו
 

 :אבני דרך .6
רך שיווקית לאירוע על מנת שנוכל להעביר את המסרים שלנו ולהסביר מה ניתן לקבל בשומרי יעחשוב לה  .א

 ומנויות.יהגן מעבר לתכני המ
 . 16.1.14פגישה בנושא עם יועצת השיווק תערך ב   .ב
 חשוב לרתום את המדריכים שיהיו באירוע לנושא.  .ג
 חודיות שלנו בדרכים שונות כגון:יהבליט את שומרי הגן ואת האווירה והיכדאי ל  .ד

 .מתחם שומרי הגן שבו ירוכזו הפעילות של מדריכי שומרי הגן •
 .ארוחות משותפות של המדריכים •
 הוספת התיאור "מדריך בשומרי הגן" במקומות בהם מופיע רשימת המדריכים באירוע. •

 
 :שונות .7

 . תודה ליתיר. ריענון עזרה ראשונה היה מצוין  .א
עלה רעיון לאפשר יותר זמן לריענון מתוגבר (מעבר לדרישות המינימום) שייתן למדריכים שליטה טובה  •

להצליח לכסות יותר ועל מנת ליעל  )לא בחוץ(יותר ובטחון בחומר. נראה כי כדאי להקדיש לכך יום שלם 
 חומר. 

מאבד" הכנסה בריענון כזה בעתיד הקורס הוגדר כהתנדבות של יתיר למעגל אולם עקב כך שיתר " •
 פעילות כזו תהיה בתשלום חלקי. 

 ערן יבחן מול יתיר מה עמדתו בנושא באופן כללי ולגבי שנה זו בפרט.  •
וכמות נדרשת  )15(אולי יחד עם השתלמות פתיחת חוגים לקורס  בנוסף נבדוק מועד לריענון נוסף השנה •

 לשנה הבאה.
  

   ... גשם בואבברכת 
  בשבט שמח וטו'

  
  ןאו-ערן בר


