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30.01.12  

  
  2.11 .20פגישת מעגל ארגון  סיכום

  
  

  נכחו בפגישה
  וערן עידו ק.אורי ט, עופר, יעל, דליה, 

  
  נושאים שנדונו:

  סקירה כללית .1
  טו בשבט .2
  .התכנסות אביב .3
  .דרישות סף והשתלמויות בנושא .4
 .שאלון להורים .5
  

  פירוט הנושאים:

 רה כלליתיסק .1
 הצגת חלוקת עבודה בין עופר וערן.   .א
 

 ט:טו בשב .2
 עברנו על התכנית.   .א
  

 התכנסות אביב: .3
 וות מובילציש   .א
 : עלו שאלות לגבי התייחסות מדריכים להתכנסות  .ב

 האם מבינים את החשיבות לחניכים? •
 קושי כלכלי מעדיפים לעשות "חוג פסח"?מדריכים שעקב האם יש  •
  האם יש רבים שההתכנסות יוצרת עבורם קושי פיזי/נפשי ולכן מעדיפים לא להשתתף? •

להסביר  :לעשות ערן ישלח מייל וימפה את תגובות המדריכים ובהתאם נחליט מה –ושא חשוב הנ  .ג
 ., להזיז התכנסות, לבטלה או משהו אחרלמדריכים חדשים

 :דגשים להתכנסות  .ד
 ריצה יחפה  •
 יום מרכזי ובו החניכים יוצאים מהקבוצה ועוברים בכל מיני פעילויות. •
 פעילויות בין קבוצות •

 פח א'המייל מצורף בנס  .ה
 

 :בנושא גששות ת סףיוהשתלמודרישות סף ו .4
 תתחיל השנה ותמשך לשנה הבאה –דרישת סף בנושא גששות   .א
 עופר ינסח את הדרישה בצורה ברורה.  .ב
 בדרכים הבאות: המדריכים יוכלו להשלים את החומר  .ג

 השתלמות סף בסוף מאי. •
 .1קורס גששות שלב  •
 התמקדות. – 2קורס גששות שלב  •

 ברבע הראשון של השנה הבאהיה בחינה על החומר תה  .ד
 רעיון לשלב נושאי גששות במפגשים השונים במהלך השנה  .ה
 

 שאלון להורים: .5
 איך הם רואים את ההתנהלות שלנו –על מנת לקבל משוב מההורים  םשאלון להורייש כוונה להכין   .א
 :(לא בסדר חשיבות) הנושאים / שאלות שישאלו  .ב

 באים לקבוצות הלמ •
 תה רוצה לראותמה היי –הצעות לשיפור  •
 ם אחרים ולתמורה המתקבלת (גבוה, ממוצע, נמוך)ביחס לחוגימחיר  •
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 האם מרוצים מרמת הבטיחות •
 מה מקבל הילד •
 האם הקבוצה משפיע על הילד, על הבית •
 להשתתף האם רוצים –האם מכירים פעילויות נוספות של הארגון  •
 האם מקבלים ניוזלטר והאם מרוצים ממנו •

 ערן יבנה שאלון על בסיססם עם עזרה של יועצת ארגונית – אלו רעיונות ראשוניים  .ג
  

  
 מועדי הפגישות הבאים: .6

 .לפני הכנה להתכנסות – 17.2.13  .א
 .לפני התכנסות - 10.3.13  .ב
 .לפני ימים פתוחים – 21.4.13  .ג
 .לפני השתלמות ומפגש אחרונים – 12.5.13  .ד
  לקאת סוף שנה. – 9.6.13  .ה

  
  ...ממשיך לבואתודה שגשם בברכת 

  
  
  
  

  און-רן ברע
  

  בעמוד הבאים נספח
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  מייל בנושא התכנסות אביב –נספח א' 

  
 שלום למדריכים

   
בקשר להתכנסות אביב (גם לתכלס וגם למהות ולבעיות  שנוגע לכל המדריכיםמייל קצת מורכב 

  הקשורות בהתכנסות)
  לבול. התייחסויות נפרדות לאותו נושא ובד"כ זה גורם לב שתי כי דורש - למה המייל מורכב? 

  ועיברו בעיון אז קחו את הזמן (אבל עכשיו ולא בעוד שבוע)
   

  אנחנו עוברים שני תהליכים במקביל בנושא ההתכנסות:
  אנחנו עוברים שני תהליכים במקביל בנושא ההתכנסות:

  אנחנו עוברים שני ... (אופס רק שניים)
   

   התהליך הראשון:
  נתחיל במה שפשוט

לקביעת המתווה.  1.2מתוכננת פגישה ביום שישי ה  להתכנסות, הכנותהצוות בראשות אופיר ממשיך ב
כדי שיהיה זמן לעבור על  29.1שכל מי שעדיין לא מילא את השאלון שיעשה זאת עד ה  לכן חשוב

  הנתונים ולהכין את הפגישה.
   הקישור לשאלון. בסוף המייל מצורף

  כמה דגשים של אופיר לגבי ההתכנסות:

  ופחות "עבודת פרך"  "ידידותית למדריך" הכוונה שתהיה התכנסות יותר •
הכוונה להכין מערכת כלכלית פשוטה ומתגמלת יותר מבשנים קודמות (השכר שהמדריכים  •

  יעלה)  יקבלו
יחשב כמי שאינו מגיע להתכנסות בתכנון הראשוני (יוכל  29.1מי שלא ימלא את השאלון עד ל  •

  ום פנוי ורצון טוב של צוות ההתכנסות)להצטרף בהמשך על בסיס מק

   התהליך השני:
  התהליך השני קשור למשמעות של התכנסות האביב בעיני המדריכים, ילדים, הורים ושלנו כארגון

  מצד אחד התכנסות אביב אינה מוגדרת כחובה
  יחד עם זאת להתכנסות חשיבות רבה מכמה בחינות:

  רגון זהו האירוע השבטי העיקרי והמרכזי שלנו כא •
(וברב המקרים  זה אירוע שתורם רבות לילדים באופן שאין לו תחליף בפעילות הרגילה בחוגים •

  בית, בית ספר וכו')   -תחליף באף מסגרת אחרת שבה נמצאים הילדים  אין לא
בהצגה של פעילות הארגון (כלפי ההורים, באתר וכו') אנחנו מדברים על ההתכנסות כאירוע  •

  בו חלק מרכזי שהילדים לוקחים

  / קשיים שיש למדריכים ביחס להתכנסות אביב:  בישיבת מעגל ארגון האחרונה עלו כמה בעיות

  העדפה לעשות חוג פסח במקום להוציא חניכים להתכנסות עקב כדאיות כלכלית  - קושי כלכלי  •
עומס ולחץ של המדריכים בזמן ההתכנסות שגורם לכך שלא רוצים להוציא  -קושי פיזי/נפשי  •

  םחניכי

חשוב מאד שנבין מה היקף הקשיים האלה, ואיך אנחנו כמדריכים תופסים את החשיבות של ההתכנסות: 
האם לא הסברנו את חשיבות   האם מדובר על בעיה של מדריך אחד או שניים או של קבוצה גדולה?,

  ההתכנסות לדור המדריכים הצעיר ? האם חשיבות ההתכנסות נשחקה בעיני המדריכים הוותיקים?
מה צריך לתקן על מנת לתת מענה בטווח הקצר (הזזת ההתכנסות? / ביטולה? שינוי  -אם יש בעייה 

ובטווח הארוך (איך לעזור למדריכים לצאת להתכנסות בלב שלם) ועוד שאלות  מתכונת? רעיון אחר?)
  מהסוג הנ"ל
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  לנושאים הבאים: ןבמייל או בטלפולמילוי השאלון מבקש התייחסות מכם  בנוסףבנוסף, לכן בנוסף, 

  קושי כלכלי / פיזי ביציאה להתכנסות  •
  ההתכנסות בעיני  משמעות וחשיבות •
  האם בא בכיף או מוציא חניכים כי צריך אבל עובד קשה וסובל כל ההתכנסות •

פרטו, נמקו,  -לנושא (או להבין שאין בעייה) חשוב לקבל תשובות כנות מכולכם  כדי שנוכל לתת מענה
  והסבירו הדגימו

   
  עניתם על השאלות? יפה, תודה 

   השאלון כעת לא לשכוח את
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?fromEmail=true&

y1ON2JjZDE1OV9tNG9TTXNfREE6MQformkey=dE9ya  
   

  יופי אפשר לתרגל מקדח קשת...... -סיימתם הכל ונשאר קצת זמן 
   

  שבוע טוב
  נפגש בטו בשבט

  ערן
  


