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10.03.13  

  
  133.10.פגישת מעגל ארגון  סיכום

  
  

  נכחו בפגישה
  וערן, עידו ק.אורי ט, ופר, עיעל, 

  
  נושאים שנדונו:

 .התכנסות אביב .1
  אמצע שנה –סקירה כללית  .2
 .דרישות סף והשתלמויות בנושא .3
 .שונות .4
  

  פירוט הנושאים:

  
 התכנסות אביב: .1

ל הארגון בהתכנסות עקב משוב שהנושא לא במעגל הקודם עסקנו בין היתר בנושא השתתפות כספית ש  .א
 :הוצג בצורה הוא הועלה שוב

לויות יאחת מפע חלק מהוצאות ההתכנסות ע"י קופת מעגל המדריכים מתוך הכרה שזוהי הכוונה לשלם •
 הדגל של הארגון. 

 (אחראי ההתכנסות ולסבסוד הסעות). ₪ 2500השנה ישולם תשלום בסך של כ  •
) . ₪ 2500ם לאחראי התכנסות שישולם ע"י הארגון (סדר גודל של כ בשנה הבאה יוגדר מראש תשלו •

 כך שיהיה אחראי מוגדר בשכר מתחילת השנה. 
 ריצת שועל:   .ב

 -אדישות וישיבה מול מחשב, הגרסה החדשה  -יש שתי וורסיות ל"מחלה": המקורית  –סיפור הריצה  •
 לקחת יותר ממה שצריך. 

 לפי תחושתו בתור מי שמוביל את הנושא. עלו דברים בעד ונגד כל גרסה יניב יקבע •
לא להתמקד יותר מדי בנושא מחלה כדי לא לגרום לילדים להרגיש מנותקים  -נקודות לתשומת לב  •

להעביר  –מהסיפור (כי הם החולים), חשוב שיהיה המשך לנושא של הסיפור גם בפעילויות בקבוצות 
 למדריכים.

את הפעילות לפרק זמן של כשעה. טקס הסיום יהיה בערב כולם ירוצו ביחד או בשני מקצים כדי למקד  •
 השבטי (בסוף הריצה יהיה הסבר סמכינים את התרופה והיא תהיה מוכנה בערב)

 .ערן יסגור מול יניב את נושא כוח האדם ומתי מכינים את התחנות •
שהי, במקביל לריצה או אחריה לפי החלטה של כל מי שעוסק במיומנות כל יקרו –מיומנויות בכפר  •

 המנהלב יודיעו לקבוצות מה מתרחש ומתי והילדים שמעונינים יוכלו לבוא ולהשתתף בעשיה.
 לבדוק מול מישה פעילות ביום רביעי בזמן התחנות. –טוטם  •
 

 סיכום אמצע שנה .2
זאת כהקדמה לשאלון למדריכים  –(סליחה הארגון)  באמצע השנה  –עברנו על תחושות למצב האומה   .א

  לך חודש מרץ.ולהורים שיוכן במה
 נושאים שעלו:  .ב

. (בהקשר לזה מורגשת ירידה ות לא מספקת עם מדריכים חדשים וחניכים בקורס מדריכיםרהכ •
 משתתפים בכמות מועטה בהתכנסות. 15ו 14בביקורי מדריכים בקורס המדריכים), קורס 

, פחות תחושת תחושה של ירידה בקשר בין המדריכים לעצמם ולהנהלה: קשר רופף, נתק מההנהלה •
תחושת השייכות מתחזקת באירועים מרכזיים משותפים אך ביום יום אין מוטיבציה  –שייכות לארגון 

לעשות ביחד, פחות תחושת חלוציות, התרגשות, תשוקה. תחושה שקשור גם לגידול בכמות המדריכים, 
הסדר בארגון אולי בעיסוק בדברים נוספים, בקושי להפגש עקב עלויות נסיעה. מינוי מנהל והגדלת 

 גורמים לתחושה שפחות צריכים אותי והדברים יסתדרו בלעדי.
 חשיבות למשוב ממדריכים ומהורים על מנת לראות לאן להתקדם בהמשך. •
תחושה שהתפקוד השוטף של הארגון מתנהל כרגיל אולם מעורבות המדריכים לא עולה ראינו השנה  •

 בנושאים כמו (התכנסות אביב וצוות בית ספר).
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  בין מעגל המדריכים לבית הספר ופרוייקטים אחריםבציפיות  חשוב להפריד •
 

 :דרישות סף .3
הדגמות הדלקת אש התקדמו בקצב נמוך מהצפוי עקב עומס במפגשים האחרונים ותכנון לא טוב. עקב כך   .א

הוחלט להקצות מעט יותר זמן במפגש האחרון השנה ובו לרכזהדגמות הדלקת אש של מספר רב של 
 .מדריכים

 למדריכים שלא יספיקו להדגים בפגישה זו תנתן הזדמנות נוספת להדגים במפגש תחילת השנה הבאה.  .ב
  
 :שונות .4

להכניסו למפגשי מדריכים ולקורס חינוך במינונים  הנושא עלה שוב ונדרש –עמידת מדריכים מול הורים   .א
 שונים

 צוע ביקורים.ערן יפנה למדריכים נוספים לבי –להגדיל כמות ביקורים וביקור במתנה   .ב
כל מדריך ישלם עבור ביקור במתנה ויקבל תשלום  –רעיון של תשלום לביקורים במתנה לשנה הבאה   .ג

כספי אבל עד כה לא החזרה אם ביצע ביקור. כך שמי שיבקר לא יצטרך לשלם. קצת בעייתי בגלל המניע 
 הצלחנו לגרום לכך לצאת אל הפועל.

  
 מועדי הפגישות הבאים: .5

 .ימים פתוחיםלפני  – 21.4.13  .א
 .לפני השתלמות ומפגש אחרונים – 12.5.13  .ב
  לקאת סוף שנה. – 9.6.13  .ג

  
  ...בריאות ועוד קצת גשםבברכת 

  
  
  
  

  און-ערן בר
  

  


