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6.5.14  
  

  4.150.4פגישת מעגל ארגון  סיכום
  

  וערן טל, עידו ק, עופר, יעל -  נכחו בפגישה
  

  נושאים שנדונו:
 .מפגש סיום תשע"ד .1
   .תכנית לתשע"ה .2
 ./ שירות לאומי שנת שרות .3
 קק"ל .4
  .שונות .5
  

  פירוט הנושאים:
 :דמפגש סיום תשע" .1

 ד:שינוי מתכונת למפגש הסיום בעיקר "חגיגה" של סוף שנה פחות כב  .א
 .יתחילו בזמן שהוגדר לתחילת היום, מי שמאחר לא יוכל לקטר – לתשבחותשעה לקיטורים ושעה   .ב
 :פעילויות שונות באווירה משמחתרעיונות ל  .ג

  .מדריכים יציגו דברים שלמדו / עשו כדי שכל המדריכים יוכלו ללמוד •
  .ילמדו שירים חדשים •
 .זמן למפגש חברים •
 ?טבוןפעילות משותפת כגון בניית  •
 או משהו שקשור להשתלמות סף בשנה הבאה?לימוד הכנת דבק  •

 .ערן ימצא מדריך שירצה לרכז את זה  .ד
  קריאה למדריכים להציג רעיונות.תצא   .ה

 :תכנית לתשע"ה .2
 השתלמויות:  .א

איך  :השתלמות שעוסקת בדרך בה אנחנו כמדריכים יוצאים החוצה לעולם – השתלמות לצאת לעולם •
סמכות מול הורים וילדים, איך לשלוח את צות את המתנה שיש לנו לתת, אנחנו גורמים לעולם לראות ולר

(במידה  השתלמות חדשה שתבנה ע"י עופר בשיתוף עם גד אנדריי ושימי .הקול שלנו החוצה, שיווק וכו'
  . תוגדר כהשתלמות חובה ותבוצע פעם נוספת בתשע"ה.וירצה)
 השתלמות.על השפעת שפת הגוף לפני ה TEDלשלוח הרצאות ב  אפשרות

תבוצע באמצע השנה כך שיהיה זמן להכין קשתות  -  השתלמות סף בנושא קשת, חץ וסיתות צור •
שיתאימו  עם הצעה לאסוף ולהכין עצים תשע"דמפגש סוף הנושא יוצג כבר ב. תשע"הוחיצים עד סוף 

  .בהשתלמות בתשע"ה קשת ארוכהלבניית 
  יש למצוא מוביל להשתלמות הזו.

 ר על בניית קשתות עם ילדיםלשלב גם הסבאפשרות 
(טל  ננסה לתאם מועד עם ארנינה שתעביר את ההשתלמות יחד עם שירה – השתלמות תקשורת מקרבת •

  .)אם מוכנה להיות אשת הקשר עם ארנינה מול שירהתבדוק 
 : מפגשי מדריכים  .ב

 ., לימוד וכו'יני ארגון וחצי לנושאי העשרה, שיתוףיהכוונה שבכל מפגש מדריכים חצי מהזמן יוקדש לענ •
לפני כן נבצע פגישה של מעגל ארגון ובה נדון על  –נדבר על זה במפגש הראשון  –הכשרת סטז'רים  •

(הגדרות בנושאים  הנושאים השונים הקרושים להכשרת סטז'רים ונשלח את ההגדרות לכל המדריכים
 .טכניים כגון תשלומים וכו' וכן בנושאי חניכה ודיווח על הסטז'רים)

 ערן יבדוק אם מתאים לחצי יום. –הצעה של נעמה  – ושא המצאת סיפור בהתאם לצורך שעולהבנהדרכה  •
 .הכנה להתכנסות אביב •
 .מפגש חגיגה בסוף שנה •
 נושאים שונים לשיתוף מדריכים. •

 פעילויות נוספות :   .ג
 לתכנן לפברואר. –משחק סיירים  •
לבדוק תמחור  ותר להעביר את החומר.יום שלם אולי בתוך כיתה כדי שיהיה קל י – ריענון עזרה ראשונה •

 למדריכים.
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 קק"ל .3
בעקבות פגישה עם מיכה (יערן קק"ל באזור הכרמל) יש רצון שלו לשיתוף פעולה איתנו. עלה רעיון להקים   .א

 מעין מרכז במתחם קק"ל (סמוך לכביש בין עופר לכרם מהר"ל).
  .הנושא יוצג דרגים בכירים יותר בקק"ל ונראה לאן יתפתח  .ב

  
 :שירות לאומישנת שירות /  .4

 לוט בנושא.יבודקים אפשרות לפי  .א
 להתפתחות בתוך שומרי הגן לנערים שבגרו והגיעו לגיל גיוס. אופקהמטרה לתת   .ב
 נוכל לקבל מכך גם עזרה בשרותי משרד.   .ג
קבוצות וכן תעסוק  2-3ז'רית ב שבה תהיה סט קסםורלי הכוונה להתחיל בתשע"ה עם שנת שירות של א  .ד

 שרדיות.בעבודות מ
 יש למצוא משרד שבו תוכל לעבוד / אולי לשלב עם דירת מגורים (נושא חשוב מבחינת אורלי).  .ה
 שנת שירות מול שירות לאומי –אם יצליח יבחנו אפשרויות נוספות לשנים הבאות   .ו
 
 

 :שונות .5
 .ממשאפשר לממנה להכין תכנית ולראות מה הוצע לה  ,תאימהוהדרכת רעיון של טל ל  .א
  : פחותשילוב בעלי מש  .ב

על מנת לשלב משפחות בצורה אפקטיבית בהשתלמויות נדרש יהיה לשנות את מסגרת ההשתלמויות לחצאי 
  המשמעות יותר מפגשים למדריכים ולכן בשלב זה לא נשנה את המתכונת הקיימת. – ימים

מדריכים עם משפחות יזמו מפגשים כפיים למשפחות כך שבני הזוג ירגישו "בבית" בחברת הוצע ש
ריכים ובני זוגם וירצו לבוא לאירועים של שומרי הגן כולל ל"כפר" שיוקם במקביל להשתלמויות המד

 בעתיד.
 מסתמן כקורס חשוב ומומלץ לכל מדריך: –קורס חינוך   .ג

  ולהציע להם להשתתף (יועלה בפגישת המדריכים היתרונותלהסביר את  –ישווק למדריכים וותיקים  •
 האחרונה לתשע"ד)

משמעותי למי  יתרון ןהשתתפות תיתאו לפחות להגדיר ש –חובה את הקורס ללהפוך  – חניכי בית הספר •
 שרוצה להגיע להדרכה.

 עופר יבדוק מול עמית האם לבקש תשלום מהמדריך שמעסיק את הסטז'ר או ישירות מהסטז'ר. •
 עומס חתונות. –לג בעומר  ילא לקבוע השתלמויות ומפגשים אחר להשתדל  .ד
מחסן  -, מבקשים ממדריכים להשתתף בחיפוש: דרישותפש מקומות פוטנציאלייםנח –מחסן לשומר יהגן   .ה

 סגור שניתן לנעול, בחינם או בשכ"ד נמוך באזור חוף הכרמל
  

  המשך שנה מוצלח
  ערן

  
  לתכנית:ראשונית טיוטה 
  הערות  נושא  יום / תאריך  חודש
  20.9שבת   ספטמבר

  להחליט מבין אפשרויות אלו  ? 1 מפגש מדריכים
  ובראוקט

  18.10שבת 
  25.10שבת 

  נובמבר
  לשלב בין אוקטובר לנובמבר יחד עם פשוט  ימים פתוחים  ??

  28-29.11ש' -ו'
השתלמות לצאת 

  לעולם
  תהיה נוספת בשנה הבאה –השתלמות חובה 

    2מפגש מדריכים   13.12שבת   דצמבר
  מחפשים מוביל –קשת, חץ וסיתות   השתלמות סף  9-10.1ש' -ו'  ינואר

  פברואר
  7.2שבת 

  טו בשבט
  

  אלטרנטיבה למקרה גשם  14.2שבת 
    משחק סיירים  27-28.2ש' -ו'

  כולל חצי יום הכנה להתכנסות  3 מדריכים מפגש  14.3שבת   מרץ
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    הכנה להתכנסות  30.3שני   
  בשישי ערב פסח לכן לסיים בחמישי  התכנסות אביב  31.3-2.4ה' -ג'  אפריל

  ות חובההשתלמ  1-2.5ו' ש'   מאי
תקשורת מקרבת השלמה למי שלא היה בשנה 

  קודמת
    מפגש סיום  20.6שבת   יוני

   


