
  1.1130. פגישת מעגל ארגון סיכום
  

  נכחו בפגישה
   וערןעמית , תמר, טל ,שירה, דליה, עופר

  
  :נושאים שנדונו

 .השתלמויות .1

 .התכנסות אביב .2

  
  :השתלמויות

 .י מעגל ארגון"יחד עם בקרה ע תיוגובש נוהל עבודה שיאפשר חופש פעולה נרחב למעגל ההשתלמו .1

 . רב שנתית/נתית מעגל ארגון מתווה מסגרת כללית ותכנית ש  .א

התכנית הכללית ומעביר סיכום של הפגישות למעגל בסיס מעגל השתלמויות מכין את ההשתלמויות על   .ב
 .הארגון

 . לסיכום יוצג מתווה ההשתלמות למעגל ארגון או לעופר ויעל כבקרהבנוסףבמידת הצורך   .ג

וזרות כך שכל המדריכים למויות חשתע הוצי ב:ת הכללית של ההשתלמויותונות למתכבחנו מספר אפשרוינ .2
 .יקבלו את התכנים לעומת המצאת השתלמויות חדשות כל פעם על מנת להביא רוח חדשה

בהשתלמות מועברים תכנים חשובים שמטייבים את עבודת המדריכים ולכן קיים רצון שכל המדריכים   .א
יש צורך , ורסיםומצטרפים בוגרי ק, כל עוד לא כל המדריכים מגיעים לכל השתלמות. יקבלו תכנים אלה

 . לחזור על השתלמויות מספר פעמים

 נפגעים מכך אינם השתלמויות בשנה וצריך לראות ש4מנגד יש מדריכים רבים שרוצים לקבל   .ב
 .שההשתלמויות חוזרות על עצמן

 ".לב" מהשתלמויות מקובעות שחוזרות הרבה פעמים ונשארות ללא הרצריך להיזה  .ג

 השתלמויות קבועות שחוזרות על עצמן אחת לכמה זמן –" תו תקן"הפתרון יהיה שילוב בין השתלמויות   .ד
 .לבין השתלמויות חדשות

 .המינון יקבע על פי תכנית שנתית או רב שנתית •

 עבור ההשתלמויות הקבועות יוגדרו מטרות ברורות ומה אמור המדריך לקבל במהלך ההשתלמות •

 רוח חיה בהשתלמויות רתישא מקום לחידוש ורענון בתוך המסגרת של המטרות על מנת שריישא •
 שחוזרות על עצמן 

  :תכנים עיקריים להשתלמויות בשנתיים הקרובות .3
 הדרכה  .א

 .שנתית/ כיצד לבנות תכנית הדרכה תקופתית  •

 .מתודות, בניית הדרכות בנושאים שונים •

 .)'קיוטי וכו(שימוש במיומנויות להעברת רעיונות  •

 עבודה עם קבוצה  .ב

 .מנהיגות מול ילדים •

 .ת והכלהפתרון בעיו •

 .ה רגשיתודעב •

 . ולתת מענהלדעת מה הילד מבקש •

 . ילדים והוריםעםתקשורת  •

 ידע בסיסי הקשור לסביבה הטבעית  .ג

 .גיאולוגיה •

 .מטאורולוגיה •

 .זואולוגיה •

 .ביולוגיה •

 שונות  .ד

 .י עופר" העברת תכנים ע–השראה  •

 .העשרה הדדית •

 .מטאורולוגיה •



 קרובותהלהשתלמויות נושאים נקבעו  .4

  :בחינת אפשרויות למפגש הבא .5
 :  מה עדיף למדריכיםSMSלבחון ב   .א

 . והשתלמות בשישי שבתהצהרייםאחר מפגש בחמישי  •

 .מפגש בשישי בבוקר והשתלמות משישי בצהריים ועד ראשון בצהריים •

  

  :התכנסות אביב

חראים עופר ותמר א. ם או טלפונים לכן כל התפקידים מתמלאים דרך מייליהתחלנו את התהליך מאוחר .1
 פרסום להורים ובדיקות טלפוניות עם מדריכים שאמורים לקחת תפקידים , מיילים למדריכיםלשליחת

 ).'מדריכים למעגל הרחב וכד, משפחות מחנה, אבא ושאר אנשי המנהלב, למשל אמא(מסוימים בהתכנסות 

 :ז להמשך"לו .2

  . פרסום להורים- 10.2 •

 .)כ"אח ₪ 470זה  עד תאריך  400₪(סיום הרשמה מוקדמת  - 10.3 •

 . הצגת ההתכנסות במהלך מפגש המדריכים-  10-12.3 •

 .)יקבע בהמשך( יום הכנה בהשתתפות כל המדריכים - 17.3 או 21.3 •

 .סיום הרשמה-) בערך (5.4 •

  . התכנסות אביב– 12-14.4 •

 .13 לבדוק מי רוצה להשתתף ובנוסף תעביר רשימת משתתפים מקורס 12שירה תשלח מייל לקורס  .3

 .יבדוק הצטרפות מקורס המדריכים באוהלועופר  .4

 :דליה תשלח מייל למסיימי קורס שנתי ובו שתי אפשרויות להשתתפות .5

 .כלשהי להתכנסות" מתנה"השתתפות במעגל הרחב תמורת תשלום על אוכל והבאת  •

 .הדרכה בהתכנסות תמורת תשלום שיקבע בהמשך •

 .תכנית מוגדרת יש לקבוע תכנים ו– בהתכנסות מעגל הרחבשתתפות הלגבי ה .6

  

  :נושאים שלא נדונו ויטופלו במעגל הבא

 .חוברת הדרכה .1

 .הרחבת מעגל מדריכים .2

 .מדריכים מסיימי קורס שעדיין לא מוסמכים להדריך בפועללגבי ת והגדר .3

 . מדריכיםימפגשלמתכונת  .4

  

  :לפגישות הבאותמוצעים תאריכים 

 .' יום א27.2 .1

 .' יום ד23.3 .2

 .' יום א10.4 .3

 .' יום א8.5 .4

  
  ת החלמה מהירה לכל המצוננים רכבב

  
 און-ערן בר


