
  115.8. פגישת מעגל ארגון סיכום
  

  נכחו בפגישה
   וערן דני, דליה עופר, טל ,שירה, יעל
   
  

  :נושאים שנדונו
 .תכנית זוזים לשנה הבאה .1

 .והשתלמויות מדריכים ימפגש .2

 .נושאי אתיקה שונים .3

 .נושאים שונים .4

  
  :ב"תכנית זוזים לתשע

 .הוצגה תכנית לשנה הבאה .1

 .א"תשעהתכנית דומה בעקרון לתכנית של שנת  .2

 נרצה את ם נושאים עיקריים בה- תופץ לכל המדריכים להתייחסות לקראת מפגש המדריכים הקרוב  .3
 . שכר דיפרנציאלי ומדיניות הנחות–התייחסות כלל המדריכים 

  
  :שתלמויותהו מדריכים שימפג
 :תכנית לשנה הבאה .1

 . נבחנה שובתכנית ההשתלמויות ומפגשי המדריכים לשנה הבאה  .א

כל מפגש יארך יום .  לקראת ההתכנסות וקיץ–אביב , סתיו, תחילת שנה: מדריכים בשנה מפגשי 4יהיו   .ב
אים שונים של מעגל המדריכים כפי שהיה עד כה מפגשים אלו יכללו נושאים ושנב בנוסף לדיון .שלם
 .שיתוף בנושאים שונים, עדכונים הדדיים בנושאי הדרכה, Study caseכגון 

 . גמה למתכונת החדשהמפגש המדריכים במאי יהיה דו  .ג

אורך .  במפגשי המדריכים מבחינת תאריכיםבשנה ללא תלותארוכות  השתלמויות 2בנוסף יהיו   .ד
 .)יהיה זמן לסייסטה ועוד( ימים 3-4השתלמות 

 .בנוסף יוצעו סדנאות עומק בנושאים שונים  .ה

בחינת תאריכים מיעל וטל יכינו תכנית . השתלמויות יהיו בשבת וחלק באמצע השבוע/ חלק מהמפגשים   .ו
 .לקראת מפגש המדריכים הקרוב

 :חובת השתתפות  .ז

 .4 מ 3כ " סה,מבין השתיים הנותרות אחת חובה, שתי פגישות המדריכים בתחילת וסוף שנה הינן חובה •

 .חובת השתתפות בשתי ההשתלמויות •

 ראו טבלה מצורפתמדריכים המבחינת עומס על   .ח

 

  תכנית לשנה הבאה  שנה קודמת  נושא

  --  חצי יום  ת שנהמפגש תחיל
  --  יום  מפגש לקראת התכנסות אביב

  ) חובה3( ימים שלמים 4  )חובה( חצאי ימים 4  מפגשי מדריכים
  ) חובה2( ימים 3-4 של 2  ) חובה2( של יומיים 4  השתלמויות

      
  )  חובה9-11( ימים 12  ) חובה7( ימים 12  כ ימים"סה
 הנושא יוצג בפגישת המדריכים הקרובה  .ט

 

 :ריכים קרובמפגש מד .2

 .טל תפיץ מייל בנושא בקרוב, הוגדרה המתכונת  .א

 .יהיה דוגמה למתכונת החדשההמפגש   .ב

נושאי ,  לפעילויות שונות בנושאי הדרכה נדבר על תכנית זוזים ותכנית השתלמויות לשנה הבאהבנוסף  .ג
 .ועוד בחוף הכרמלהתנדבותית למניעת שריפות לפעילות תכנית להדרכה בבתי ספר בנושא אש ו ,אתיקה

 .ההשתלמות תהיה ללא שי אור  .ד



 

  
  )בעיקר חידוד ורענון של דברים שכבר הוגדרו בעבר (אתיקה

 :חוגי קיץ ופעילויות עם מדריכים מתחום אחר או עבור תכנים שאינם של שומרי הגן .1

 :פעילויות מסוג זה יבוצעו תחת ההגדרות הבאות  .א

, ההנחה שכל מדריך יביא לכל מקום שהוא נמצא בו את עצמו ובתוך כך גם את מה שלמד בשומרי הגן •
יחד עם זאת יש לשים לב להגדרת המסגרת והתנאים כפי . אין בעיה עם זה ויש בכך נתינה טובה לעולם

 .שיפורטו בהמשך

 .לא תוגדר כפעילות של שומרי הגן •

 .ביטוח שומרי הגן לא יכסה פעילות זו •

אם נלמד הכל בפעילות אחרת לא תשמר היחודיות של ש  מתוך ראיה–לשים לב לתכנים שמועברים  •
 .על פי שיקול דעתו של כל מדריך. חוגי הארגון

 במסגרת קבוצה ביום אחר באופן קבוע אותהמדריך שיש לו קבוצה של שומרי הגן לא יכול להדריך את   .ב
 .פעילות תחת שם אחר

 :דריך במהלך השנההדרכת חוגי קיץ למי שלא ה .2

לכן בשאיפה יבוצע עבור חניכים . במצב האידאלי חוג קיץ מהווה שיא שנובע מהמשכיות של כל השנה  .א
גם אם אנחנו חורגים בקצת מהנחה זו צריך להכיר . י המדריכים שלהם"שהיו בחוג במהלך השנה וע

 .ולזכור אותה על מנת שלא נחרוג יותר מדי

 מעודכן במה שעברנו והתפתחנו כארגון ולכן לא רצוי שיעביר חוגי מדריך שלא הדריך כל השנה אינו  .ב
 ).ומדריך(מקרים חריגים ישקלו לגופו של עניין . קיץ

 .במצב זה המדריך ישלם דמי מדריך ביחס המתאים לחצי שנה  .ג

 .) 70₪(להתכנסות אביב כמו דמי הרשמה שנתיים ,  30₪ –דמי הרשמה לחוגי קיץ  .3

 :חות הבאות יבוצעו תחת ההנימי הולדת .4

 .לא תחת שם שומרי הגן  .א

 .ביטוח שומרי הגן לא יכסה פעילות זו  .ב

עבור ילד שמשתתף בחוג של שומרי הגן ניתן לבצע פעילות יום הולדת אולם צריך להבהיר להורים שזו   .ג
 .אינה פעילות של שומרי הגן והיא תבוצע ללא ביטוח של שומרי הגן

שמה בהתייעצות עם מעגל ארגון ולהעבירם לקופת המדריכים  צריך לקבוע דמי הר–פעילות חד פעמית אחרת  .5
 ). מחניך שלא היה רשום קודם לכן ₪ 10 ימים בחופש פסח חגי גבה 4של " קייטנת אביב"לדוגמה עבור (

  
  :נושאים שונים

 למי שמתעניין זמיןמה של חוגי קיץ באתר שומרי הגן על מנת שיהיה שי דליה תפרסם בהקדם ר–חוג קיץ  .1
 .יץ הקרובבחוג לק

 –בסדנת בוטמר גימנסטיק על מנת שייעביר משחקים חדשים לכל המעגל . הוחלט לממן השתתפות של אורי ט .2
 .)עדיין לא ברור אם יצא לפועל מבחינת זמינות לתאריך זה ( 300₪עלות של 

ריים לדון בנושאים עיק/ יעל תעביר שאלון משוב לשנה זו במייל מתוך כוונה לקבל התייחסויות ולהציג  .3
 .בפגישת המדריכים הקרובה

  
  . בנושאים דחופים אפשר לפנות לחברי מעגל ארגון– 20.5 עד ל 15.5אני בחול מה 

  
  ימים טובים תבברכ

  
  
  

 און-ערן בר


