
  9.1.11 פגישת מעגל ארגון סיכום
  

  נכחו בפגישה
   שימי וערן,דני, דליה, יעל
  

  :נושאים שנדונו .1
 .הרחבת מעגל מדריכים  .א

 . אתיקה ומעגל תמיכה במדריכים– מעגלים ססטאטו  .ב

    . חברי שומרי הגן–גיוס כספים   .ג

 .תשלומים והנחות, חברות במעגל, סטאטוס מדריכים  .ד

 ז למעגל הבא"לו  .ה

  
  :יכיםהרחבת מעגל מדר .2

 .דיון על בסיס ההצעה שהופצה לכולם  .א

 .הסכמה כי היתרונות בצירוף מי שאינו מדריך למעגל עולים על החסרונות ההייתבאופן כללי   .ב

 ולא להוסיף אנשים  ולהיות מעורבהשרוצה לתרום לעשיייחד עם זאת יש לשים לב שמצטרף מי   .ג
 .שיסרבלו ויאטו את המעגל

 : מדריך בפועל היאהרציונאל מאחורי צירוף מי שאינו  .ד

 .היכולת לעזור בתחומים מסוימים של אנשים אלווהידע , הארגון נתרם מהניסיון •

עוזר להשאיר אותם מחוברים לארגון ויכול , מהדרכה" חופש"שמירת קשר עם מדריכים שלקחו  •
 .לעזור ברצון לחדש את פעילותם כמדריכים

עגל מדריכים ומעגל רחב וכעת מתכנסים שוב התהליך מהווה מעין סגירת מעגל שהחל בפירוק המעגל למ  .ה
 .למעגל אחד לאחר שנוכחנו לדעת כי המעגל הרחב לא מצליח לתפקד

 .לכל השתלמות ₪ 200ותשלום נפרד של כ למעגל להצטרפות  ₪ 300 של סמלי תשלום הוחלט על  .ו

 :זכויות המצטרפים  .ז

עדיפות  ( פנוי על בסיס מקום)בתשלום כפי שרשום למעלה(השתתף בהשתלמויות אפשרות ל •
 .)למדריכים פעילים

 .הזמנה למפגשי מדריכים •

 :חובות  .ח

יוזמה ,  אחד ממעגלי העשייה–תרומה לעשייה בארגון בדרך כלשהיא ובהתאם ליכולת המצטרף  •
 . 'עזרת לנושאי התפקידים וכו, קידום אירוע כלשהו, פרטית

 .תשלום כפי שיקבע •

 :ווים המנחים הבאיםקבלת חברים תותנה באישור מעגל ארגון על סמך הק  .ט

 לארגון" מחובר"יכולת ורצון להיות  •

 התרומה שיכול להביא לארגון •

 רעיון או נושא מסוים שרוצה לקדם  •

 כוונה להדריך קבוצות בעתיד •

 וותק בהדרכה ובפעילות בארגון •

 הכרות מהעבר •

 מה ,בשלב ראשון הוחלט לבצע סקר בין מועמדים פוטנציאלים ולבדוק כיצד מרגישים ביחס לנושא  .י
 .על סמך בדיקה זו נגבש החלטה סופית. 'משמעות כספית וכו,  לתרוםםיכולים ומעונייני

 ".סקר"ערן יפרסם חלוקה טלפונית לביצוע ה  .יא

  
  : אתיקה ומעגל תמיכה במדריכים– מעגלים ססטאטו .3

 .מאוישיםיכה במדריכים אינם מבשלב זה שני מעגלים חשובים אתיקה ות  .א

 .דריכים מתוך הבנה שזה צורך חשוב של הארגוןהוחלט להתמקד במעגל התמיכה במ  .ב

י מדריכים וותיקים שבמהלכם יינתן משוב "ע" ביקורי בית"הכוונה בשלב הראשון לבצע מספר   .ג
הכוונה שהביקורים הראשונים והמשובים שיפורסמו ישמשו דוגמה לתהליך . למדריכים שאצלם ביקרו
 . הנדרש שיתרחב בהמשך



סח דפי לנאופן הביקור ואת ע  לקבו,)ואולי טל(ליך יחד עם דליה לקחה על עצמה להתחיל התהיעל   .ד
 .משוב

 מדריכים שיוכלו 2-3הכוונה ל , נדרש לבדוק מול המדריכים מי יכול לעזור במעקב אחרי ביקורי הבית  .ה
מועמדים של ערן יבדוק מוכנות . םולוודא שמתקיימיא "כ ביקורים 5 כ )לא לבקר בעצמם (לתאם

 . מבקר וגם לתפקיד מתאם לתפקידפוטנציאלים

 לקחת חלק םשימצאו מדריכים שמעונייני על עצמו הטיפול בנושאי מעגל האתיקה עד חייקמעגל ארגון   .ו
 .בעשייה זו

  
  : חברי שומרי הגן-גיוס כספים  .4

 הינה פתיחת השונות" תרומה"האופציה הריאלית לגיוס כספים מבין אפשרויות הנראה כי בשלב זה   .א
עורבים בעשייה בארגון להיות שייכים לקבוצת חברי שומרי הגן תמורת תשלום אפשרות לאנשים שלא מ

 .שנתי סמלי

 .י כולם שיש להתחיל טיפול באופציה זו"הוסכם ע  .ב

 . תודה לעידו–  שהתנדב לקחת עצמו את הפעילות בתחום זה קרןמוביל הנושא יהיה עידו  .ג

 ):י עידו"וט הנחיות אלו יבוצע עעיבוד ופיר(מספר רעיונות וקווים מנחים לפעילות שעלו בדיון   .ד

 .צריך להיות פתוח ומשווק למעגל רחב ככל שניתן ולא להסתפק בקרובים ומכרים •

המניע העיקרי לתורם הוא האפשרות לתמוך בנושא של חינוך ברוח שומרי הגן אך מבלי להיות  •
 . לחבריםבנוסף לכך יינתנו מספר הטבות כגון הנחות וסדנאות ייעודיות במחיר מוזל . מעורב

 . צריך לראות שההטבות לא יעלו על ההכנסות שמתקבלות מהנושא •

 . עלות מול תועלת-להכניס מנגנון כך שבעוד זמן מה נוכל לבדוק את יעלות התהליך  •

 . על מנת לפתוח ערוץ לתרומות נוספות46השגת טופס ואפשרויות למשמעות שוב לבדוק   .ה

  
  :סטאטוס מדריכים .5

 י ליצור איתם קשר כל מי שלא היה במפגש המדריכים האחרון הודיע לתיחלמעט שני מדריכים שלא הצל  .א
 .בטלפון או במייל שנשאר השנה במעגל

 ).משפחה, לימודים(אישי צפוי מקצת המדריכים שוקלים לפרוש בסוף השנה עקב עומס   .ב

 .שילמו את כל דמי החבר או למעלה מחצי) 35 מתוך 24( מהמדריכים 70%עד כה כ   .ג

 . מתוכם לא יצרתי קשר עם שניים והשאר הודיעו לי שישלמו בקרוב.ין לא שילמו כלל מדריכים עדי5  .ד

 מדריכים שיקבלו הנחה של 2לכולם למעט  ₪ 500 הוחלט לתת הנחה של .מדריכים ביקשו הנחות 7  .ה
 ). מסך ההכנסות ממדריכים7%כ ( ₪ 4500כ הנחות בסך "סה.  1000₪

הנחה יפעיל חוג קיץ הוא יחזיר את סכום ההנחה מתוך ן על תנאי שבמידה ומקבל התינחלק מההנחות   .ו
 .פעילות זו

 .ערן ידבר עם מקבלי ההנחות ויעביר להם את ההחלטה  .ז

  
  : הבאהמעגל ארגוןפגישת  .6

 . לבדוק מול עופר שמסתדר עם פעילות בסוף השבוע שלפני–'  יום א30.1.11  .א

 .סיכום נושא הרחבת המעגל,  השתלמויות–נושאים לפגישה   .ב

 .להעלות נושאים נוספיםמוזמנים   .ג

  
  

 ימשיך להיות גשום בחוץ וחם בלבבברכה שבפגישה הבאה 

  
 און-ערן בר


