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01.07.13  

  30.6.13החלטות ועדכונים ממפגש מעגל ארגון 
  
 נושאים עיקריים לשנה הבאה מבחינת ניהול: .1

חלוקת התפקידים לחלקים קטנים יותר על מנת לשלב את כולם בעשייה, חשוב  –שילוב מדריכים בשוטף   .א
קוראים לכל  גם בהיבט הורדת עומס מהמנהל ובעיקר מבחינת תרבות ארגונית ותחושת שייכות לארגון.

 .מתוך כוונה לקדם את הארגון המוצעים המדריכים לקחת השנה חלק פעיל באחד מהתפקידים
הכוונה להרחיב את החשיפה שלנו לאוכלוסיות שונות  ,תכנית שנתית מול יעוץ שיווקיקביעת  –שיווק   .ב

 .ילדים ובנוסף להגיע ליותרמתוך מטרה להגדיל את כמות המדריכים ובכך להקל על תפקוד הארגון 
   לעתיד. מסגרת תקציבית של האופציות השונות ובהתאם קביעתבחינה  –גיוס כספים   .ג

 
 :פורום הדרכת משפחות .2

 עולות דרישות שונות להדרכת משפחות:  .א
 .הדרכת המשפחות עולה בהיקפה ומצטרפים מדריכים חדשים •
 יש רצון להרחיב הפעילות ליותר מפעמיים בשנה. •
 השנייה קבוצת אבות ובנים נכנסת לשנה •
 צורך בהרחבת קהל היעד מבחינה שיווקית ומתן אפשרויות מפגש פשוטות יותר מקורס מבוא. •

, )הורים וילדים(של קושי בהדרכת קבוצות מעורבות  –אל מול דרישות אלו עולות נקודות לתשומת לב   .ב
 .התאמת מדריכים לעבודה מול מבוגרים, פגיעה בתכני קורס מדריכים וכו'

שאים אלו ולגבש תכנית מתאימה וגם להגדיר בצורה טובה את הגבולות בתחום זה נכנס על מנת לדון בנו  .ג
 ספטמבר פורום שיעסוק בנושא זה. -במהלך אוגוסט

בתחום  ןהפורום יהיה פתוח לכל המדריכים עם כוונה לשתף בו כמה שיותר מדריכים וותיקים עם ניסיו  .ד
 המבוגרים.

  קשה.פנו אלי בב –להשתתף  םמדריכים שמעונייני  .ה
 

 :עדכונים לטופס הרשמה .3
הועלתה הצעה להוסיף לטופס הרשמה פרטים שונים לגבי מצב הילד, בעיות מיוחדות מצב השפחה וכו',   .א

 על מנת שהמדריך יכיר יותר טוב את הילד כבר מתחילת השנה.
, רשמה עלול ליצור תחושות שליליות מצד ההורים (חדירה לפרטיותההרעיון טוב אולם היישום בטופס ה  .ב

 חטטנות וכו')
כנס משפט כללי שמעודד את ההורים לכתוב או לדבר עם המדריך על דברים וטופס הרשמה ילהוחלט ש  .ג

 מיוחדים הקשורים בילד בעיקר עקב אופי הפעילות שלנו בשטח.
שמומלץ למדריכים לשאול את ההורים בטלפון או בשיחה  ילדהלגבי מצב בסעיף זה פירוט שאלות   .ד

מומלץ להכין את ההורים לשאלות אלו במהלך מפגש תחילת שנה שהמדריך ייזום  בתחילת השנה. אישית
 עם ההורים. 

מכיוון שבשומרי הגן אנחנו עוברים תהליך חינוכי רחב עם הילדים : מומלץ להתחיל את השיחה עם הסבר כגון
ולתת לו את (כפרטים וכקבוצה), חשוב לנו לקבל מכם מידע שיאפשר למדריך לעזור לילד להשתלב בקבוצה 

  התמיכה המרבית. אינכם חייבים לענות על השאלות אולם נשמח לשיתוף פעולה מצדכם, 

  מצב משפחתי של הילד •

בבקשה ציינו כמות אחים ואחיות, מקומו של הילד בין האחרים (בכור, בן זקונים באמצע וכו') וכל דבר 
  שנראה חשוב בקשר לתא המשפחתי.

  מצד הילד בכיתה / סביבה קרובה •
  נא ציינו כל דבר משמעותי מבחינת מצב הילד בית הספר / בין החברים הקרובים וכו'א

  אירועים חריגים בעת האחרונה •
במידה והיו אירועים חריגים משמעותיים ציינו אותם (כגון, מעבר אזור מגורים, בעיה כלשהי בבית הספר, 

  שינויים במשפחה וכו')

 לב המדריך בהקשר לילדיכם ציינו כל דבר נוסף שדורש לדעתכם את תשומת •

  
 :15תשלומים למדריכים בהרצה מקורס  .4

 כבר בתחילת תשע"ד. ךמדריעוזרי יבצעו את בלוק ההדרכה בספטמבר ויהיו זמינים כ 15קורס   .א
 שמות והגדרות:  .ב

 .כסטז'רעד לסיום קורס המדריכים מדריך כזה יהיה מוגדר  •
 .כמדריך בהרצה סיום קורס המדריכים ועד סוף השנה המדריך יהיה מוגדרמ •
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מבחינת יחס חניך מדריך (על פי  -מדריך בהרצה כמדריך נוסף בקבוצה בו סטז'רבניתן להתחשב  •
שיקול דעת המדריך הראשי בקבוצה ובהתאם ליכולת העוזר) אולם יש לזכור שהם מדריכים בשלבי 

 .ומלוא האחריות היא על המדריכים המוסמכים שבקבוצההכשרה 
בטבלה מופיעים שלהם זכויות החובות ופירוט הו(לא משמעותי) ך בהרצה ר למדרי'זההבדל בין סט •

 .למטה
בתקן של מדריך  רבסיום השנה המדריך יכול להתקבל למעגל המדריכים כמדריך מלא או להישא •

 בהרצה עפ"י היכולת האישית.
כחלק מחובותיו  תצפית מפגשי 6 . מוגדריםעוזר מדריך יבצע במקביל מפגשי תצפית בקבוצות אחרות •

 בלוק ההדרכה).לפני מפגשים בחוגי קיץ  2-3, (מתוכם ניתן יהיה לבצע ס המדריכיםורבק
א ניתן להעסיק מדריכים אלו כעוזרים אלא רק כצופים שאינם נושאים לעד להשתתפותם בבלוק ההדרכה   .ג

 .)2013 (הנ"ל נכון כמובן גם לחוגי קיץ ב באחריות ולא ניתן להתחשב בהם ביחס מדריך חניך
הגדרה זו מהווה מסגרת כללית  –עד חצי משכר של מדריך רגיל  1/3מדריך בהרצה יקבל כ סטז'ר /   .ד

להתייחסות והמחיר הסופי יקבע בין המדריך למדריך בהרצה בהתאם לצורך ולמידת מעורבות המדריך 
 .וצה כו')בהרצה (ייתכן מצב שמדריך בהרצה יקבל שכר מלא בהתאם לכישוריו, ולתפקיד שלוקח בקב

וישמר  לקופת הארגון ₪ 1000-1500יועבר סכום של כ  ל"בהרצה"מתוך הסכום שהוסכם בין המדריך   .ה
ע"י המדריך הראשי בקבוצה ולא לארגון . סכום זה יועבר ישירות למדריך בהרצה לכיסוי קורס החינוך

במקרים  למעט דרך המדריך בהרצה. במידה והמדריך לא ישתתף בקורס חינוך לא יוחזר לו סכום זה
 במסגרת אחרת בעבר וכו'). ים (למשל מדריך שכבר למד חינוך אנתרופוסופחריגי

שהיו מדריכים בהרצה במהלך השנה זכאים לזכויות של מדריך מלא בזמן חוגי הקיץ.  14בוגרי קורס   .ו
וס ברור סטט שרק עשו סטאז בתשע"ג יכולים להיות מדריכים בהרצה במהלך חוגי הקיץ. 14בוגרי קורס 

 הבוגרים מול עמית.
  הגדרות עבור סטז'ר, מדריך בהרצה ומדריכים עוזרים:  .ז

  הגדרת מצב הדרכה  שם
תשלום שיקבל על 

  הדרכה
תשלום 
  לארגון

חובות לארגון מעגלים 
  וכו'

 -סטאזר 
חניך בקורס 

מדריכים 
(לאחר בלוק 

  הדרכה)

 3מפגשי תצפית ב  6
  קבוצות שונות

מפגשים יכולים להיות  2-3
קיץ לפני בלוק בחופשת ה

  ההדרכה
  מבוטח ע"י הקורס 

 לא מקבל תשלום 
  

  תשלום לבי"ס
חובות של קורס 

  מדריכים לבית הספר

לאחר בלוק ההדרכה יכול 
להצטרף לקבוצה כסטאזר 

  המשמש כעוזר מדריך.
  לא יכול לפתוח קבוצה לבד 

מחיר מומלץ כחצי עד 
 –משכר מדריך  1/3

מתואם אישית עם 
  המדריך

יועבר חלק מהסכום 
ישירות לארגון לכיסוי 

  קורס חינוך

  תשלום לבי"ס

חובות של קורס 
  מדריכים.

יוזמן להשתלמויות 
הקשורות לקורס 

  החינוך וכו'

מדריך 
- בהרצה 

מסיום קורס 
מדריכים 
ועד סוף 
  השנה 

בסיום קורס המדריכים 
מדריך יכול להצטרף 

  לקבוצה כמדריך בהרצה.
נשאר מדריך בהרצה עד 

  סוף השנה.  
  יכול לפתוח קבוצה לבד  לא

מחיר מומלץ כחצי עד 
 –משכר מדריך  1/3

מתואם אישית עם 
  המדריך

חלק מהסכום יועבר 
ישירות לארגון לכיסוי 

  קורס חינוך

תשלום למעגל 
חצי מתשלום 

של מדריך 
מוסמך עפ"י 

חלק השנה בה 
  הוא מדריך

חובות אתיקה של 
  המעגל. 

לא  מחויבים לתפקיד 
 במעגל. חובת השתתפות

במפגש מדריכים 
  האחרון בשנה.

יוזמנו לחלק 
מההשתלמויות עפ"י 

  תכני ההשתלמות.

מדריך 
בהרצה 

מעבר לשנת 
  סיום הקורס

סיים קורס מדריכים 
ולאחר תקופת "הרצה" 

רגילה עדיין מוסמך להיות 
 –אחראי על קבוצה בעצמו 
  ידריך עם מדריך מוסמך

מחיר מומלץ כחצי עד 
 –משכר מדריך  1/3

ית עם מתואם איש
  המדריך

במידה ולא שימש 
כמדריך בהרצה בעבר 

יועבר חלק מהשכר 
שלו ישירות לארגון 
  לכיסוי קורס חינוך

חצי מתשלום 
של מדריך 

  מוסמך
  כמו מדריך רגיל

עוזר מדריך 
  צעיר

היה בקבוצות שומרי הגן 
במשך לפחות שנתיים החל 

  14מגיל  
  ללא  ללא  ללא שכר

תפקד לפחות שנתיים 
שאינו מקבל  כמדריך צעיר

  שכר

משכר  1/3כחצי עד 
  מדריך

ישלם שליש 
מתשלום של 

  מדריך מוסמך

  ללא
  (לא מגיע להשתלמויות)
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 רכישת ציוד להשתלמויות: .5

 תבוצע רכישה של אוהל גשם ורשת צל שישמשו אותנו ובהשתלמויות ומפגשים.  .א
  

 רכת קיץ בטוח.בב .6


