
  113.30. פגישת מעגל ארגון סיכום
  

  נכחו בפגישה
   בהמשך הוצגו הנושאים גם לעופר בפגישה נוספתוערן טל ,שירה, יעל
   
  

  :נושאים שנדונו
 .להמשךמיקוד מצב כללי ו .1

 .והשתלמויות מדריכים ימפגש .2

 .12הגדרות לגבי מדריכים מסיימי קורס  .3

 איוש מעגל ארגון .4

  
  : להמשךומיקודמצב כללי 

  .לאחר ההשתלמות האחרונה" ביחד"חיבור לארגון והחיזוק התחושה של מצד אחד  .1

מצד שני להרבה מדריכים קשה להפנים את הרעיון שהם יכולים להשפיע על הארגון גם אם אינם מקבלי  .2
צריך כנראה עוד זמן והרבה השקעה בחיזוק ותמיכה באנשים עד שהנושא ישתרש . ההחלטות הסופיות

  .איםוירגישו שהם שותפים מל

. בעיות ומציאת פתרונותההתעמק בבחינת ל עדיף בשלב זה להתמקד בצד החיובי ולחזק אותו מאשר וחלט כיה .3
 .לקבל את המצב כפי שהוא בשלב זה ולעבוד על חיזוק המגמות החיוביות

 .עליהם דיברנו במפגש הקרוב" ביקורי הבית"תפנה למדריכים להשלים את לאחר התכנסות האביב יעל  .4

  
  :שתלמויותהומדריכים  שימפג
 :עד לקיץ .1

 . בהתאםך זמן לאנשים להגיב ולהיערהבמפגש מדריכים הבא נציג את התקציב לשנה הבאה על מנת שיהי  .א

 .לצורך כך ערן ישלח כמה אפשרויות לתקציב וכדי שנוכל לקבל החלטה בנושא בהקדם  .ב

 עם התעמקות באבחון הכוונה שההשתלמות הקרובה תהיה המשך של הקודמת בהיבט של מנהיגות והפעם  .ג
 דורש –הכוונה להזמין את שי אור להעביר יום אחד בהשתלמות . מצב הקבוצה ומה הצורך של הילדים

 .אישור של עופר בימים הקרובים כי צריך להתחיל בתאומים ובבניית ההשתלמות

 .מ"ח כולל מע" ש1800 שעות הינה 6-8עלות של שי אור ליום מלא   .ד

 .ם להשתלמויות בשנה הבאה עד למפגש המדריכים הקרובנדרש לסגור תכנית תאריכי  .ה

 :תכנית לשנה הבאה .2

בזמן האחרון מפגשי המדריכים קצרים והרבה תכנים . עסקנו בהבדל בין מפגש מדריכים והשתלמות  .א
עדכונים הדדיים , Study case: שצריכים להיות שייכים למפגשי מדריכים מועברים להשתלמויות כגון

 . שיתוף בנושאים שונים, בנושאי הדרכה

 . על מנת לאפשר לקיים מפגשי מדריכים מלאים נדרש יום שלם לכל מפגש  .ב

 :הוחלט לשנות את מתכונת ההתכנסויות ומפגשי המדריכים באופן הבאעקב כך   .ג

ל מפגש יארך יום כ.  לקראת ההתכנסות וקיץ–אביב , סתיו, תחילת שנה:  מפגשי מדריכים בשנה4יהיו   .ד
 .שלם

 עדיין נדרש – השתלמויות בשנה ללא תלות במפגשי המדריכים מבחינת תאריכים 2-4בנוסף יהיו   .ה
 .?להגדיר את תכן ההשתלמויות ואת משכן אולי פחות השתלמויות אבל ארוכות יותר

נדרש לבצע מחשבה על המתווה כללי מבחינת משך זמן ומה חובות המדריכים ביחס למפגשים   .ו
 .השתלמויות ולהציגם במפגש המדריכים במאיול

 .ל נראה שכדאי לחזור לתשלום נפרד להשתלמויות על בסיס מי שמגיע משלם"במתכונת הנ  .ז

  

  :12מדריכים מסיימי קורס 
 .א" התשלום הינו עבור החלק שנותר מתשע-12 מדריכים מסיימי קורסתשלום דמי מדריך לנבחן נושא  .1

נוספים במידה  ₪ 400 עד לקיץ ו ₪ 600ישלמו מדריכים בפועל רכה ו אשר הוסמכו להד12מסיימי קורס  .2
 .ויפתחו חוג קיץ



+ דמי חבר  ₪ 100 שאינם מדריכים השנה ומעונינים להיות חלק ממעגל המדריכים ישלמו 12מסיימי קורס  .3
כמו תשלום של חברי המעגל  ( כולל השתלמות האביב שהיתה במרץלכל השתלמות שבה ישתתפו ₪ 200

 ).המצטרפים למעגל המדריכיםהרחב 

הועלתה הבעיה  .בעקרון מי שסיים קורס והוסמך כמדריך זכאי מרגע זה לקבל תשלום כמו מדריך רגיל :הבהרה
 מצב זה .שלם להם יותר באמצע השנהנערכו לעוזרי מדריך לא  כ12חניכי קורס  עם עבדודריכים שמהמשחלק 

  .אם כבר בתחילת השנה על מנת להמנע ממצב לא נעיםקורה בכל שנה ולכן מומלץ למדריכים לתכנן בהת

  

  :איוש מעגל ארגון
 .שירה רוצה לעבור למעגל השתלמויות ולכן בדקנו אפשרויות למחליף עבורה .1

  
  

  :הפגישה הבאה
 '  יום א8.5 .1

  
   עוד קצת גשם אם אפשרבברכת 

  
  
  

 און-ערן בר


