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  3.111.91פגישת מעגל ארגון  סיכום
  

  
  נכחו בפגישה

  וערן , עידו ק.אורי ט., עופר, יעל
  

  נושאים שנדונו:
 .סקירה כללית .1
   .תפקידים בארגון .2
 .מפגש מדריכים בדצמבר .3
  חוגי נוער. .4
  .שונות .5
  

  פירוט הנושאים:
 סקירה כללית: .1

אחרונים ובחירת תמונות מתוך בנק תמונות  נותרו תיקוני עיצוב –עיסוק רב של עופר וערן סביב האתר   .א
 גדול שטל גליק צילם עבורנו. תודה לטל. 

 תחושה של ערן שעוד לא נכנסו לקצב של השנה עקב מספר גורמים:  .ב
הטיפול באתר (בנוסף לקריסת המחשב של ערן) גרם לכך שכמה נושאים שוטפים טופלו בצורה  •

 התפקידים במעגל. חלקית בתקופה זו, העיקרי שבהם הוא נושא חלוקת
מפגש המדריכים הראשון היה מצומצם עקב החגים  -עדיין לא היה מפגש מדריכים משמעותי  •

 ות והמפגש הבא המתוכנן לסוף דצמבר יהיה המפגש העיקרי של השנה. חופשוה
 :תפקידים בארגון .2

המדריך יכול  המבנה הארגוני הקיים יוצא מנקודת הנחה שלכל מדריך תפקיד בארגון וע"י כך תשלום דמי  .א
 להיות נמוך באופן משמעותי ביחס לארגונים אחרים.

בפועל מעט מדריכים לוקחים חלק בתפקיד משמעותי בארגון ועוד יותר מעט לוקחים חלק בתפקידים   .ב
 "משרדיים". 

 כרגע זה יוצר עומס גבוה עלי (ערן) כי מבצע תפקידים שונים שלא קשורים ישירות לתפקיד המנהל.  .ג
ר מצב לא יציב שבו הארגון לא מתפקד בצורה עצמאית באמת אלא נשען על תמיכה או בנוסף זה מייצ  .ד

 מאמץ מיוחד של בעל תפקיד כזה או אחר.
על מנת לטפל בנושא ערן יכן רשימת תפקידים נדרשים עם הערכת שעות הנדרשת לכל תפקיד.   .ה

ת לדמי המדריך על המדריכים יתבקשו לבחור האם לאייש את התפקידים הנ"ל או לשלם עבורם בתוספ
 מנת לממן גורם חיצוני שיבצע תפקידים אלו.

 דגש על הבהרת הנושאים הבאים: ןיינת הנושא יוצג בהרחבה במפגש המדריכים הבא.  .ו
 חשיבות / משמעות הנושאים השונים בהם אנחנו עוסקים (אתר, פייסבוק, טבלאות חניכים, וכו') •
הבין שכמו שאנחנו נהנים עכשיו מהפירות של ל .חשיבות ההשקעה שלנו כמדריכים בעתיד הארגון •

 מי שהקימו ודאגו לפתח את הארגון לפנינו כך עלינו לשמר ולפתח את הארגון לשנים הבאות.
 

 :מפגש מדריכים בדצמבר .3
 מתוכנן מפגש עמוס עם נושאים שתוכננו למפגש הראשון והועברו למפגש זה.  .א
 הנושאים למפגש:  .ב

 מעגל / ריקוד לב –פתיחה  •
 למדריכים חדשים טקס קבלה •
 עבודה בקבוצות –מבחן גששות  •
 תפקידים במעגל (פתיחה של עדו) •
 צוות נוער •
 נושאים שונים •

ערן יבדוק מול אופיר אפשרות למיקום טוב במרכז, במידה ולא ימצא מיקום טוב נפגש ביער  –מיקום   .ג
 עופר.

 ר שיועבר ע"י יתיר.כאשר בשישי מתוכנן מפגש ריענון ע" 28.12המפגש מתוכנן לשבת  -תזכורת   .ד
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 חוגי נוער: .4

 . קבוצות הנוער עלתה משמעותית בשנה האחרונהכמות   .א
 יש חשיבות לטיוב מפגשים אלו כדי למנוע עזיבה של בני נוער לחוגים אחרים.  .ב
וכו' על מנת קונספט  ,עקרונות ,הכוונה להקים צוות שיעסוק בנושא פעילות עם בני נוער בהיבט תכנים  .ג

 ער.לשפר את פעילות הנו
 

 :שונות .5
לצד היתרונות יש כמה מגבלות לעבודה עם טפסי וטבלאות ההרשמה שבהם אנחנו  –טבלאות חניכים   .א

משתמשים השנה (ניהול כמות גדולה של טפסים, קושי למחוק ילדים שעזבו). ערן יבחן אפשרות ועלות 
ת באופן להכנת מערכת שתאפשר לשלוח לכל ההורים טופס אחד ותמיין את הנרשמים לפי קבוצו

אוטומטי כך שכל מדריך יקבל רשימה מעודכנת של הקבוצות שלו עם יכולת עדכון ומחיקה של ילדים 
 מהקבוצה.

יש תכנית, שרטוט, נבחר סוג הבד ומוכנים לשלב התפירה. מישל הסכים להיות אחראי על  –אוהל   .ב
 השלמת הפרויקט עד למפגש הקרוב.

 ראי לנושא.ערן יחפש אח –ד למעגל המדריכים וקניית צי  .ג
 לקבוע הנחה לבני זוג ששניהם מדריכים.  נבחנה האפשרות –דמי מדריך לזוגות נשואים   .ד

 מצד אחד יש רצון לעודד מדריכים שני זוג להדריך ולכן הרעיון לתמוך בהם הוא טוב. •
בו אנחנו לא מצליחים לממן את כל המשרות הנדרשות לארגון לא נכון לתת  ימצד שני במצב הנוכח •

 לק מהמדריכים.הנחה לח
 הוחלט לא להגדיר הנחה גורפת אבל לבחון כל מקרה לגופו ולתמוך בהנחה במידת הצורך. •

עקב מיעוט ילדים שומרי שבת בקבוצות אין מניעה לקיים התכנסות  –הזזת התכנסות אביב לסוף השבוע   .ה
 ון בנושא.בשבת. הנושא יוחלט בהתאם לעמדת המדריכים שמתכננים להשתתף בפעילות. ערן יפיץ שאל

" בגזרה של גברים (לא היה ביקוש Mו " ”Lחולצות חדשות בעיקר במידות " 100נרכוש  –חולצות   .ו
 לחולצות בגזרה נשית בפעם הקודמת). החוצות ירכשו ע"י בית הספר. 

 יודפסו חוברות נוספות. –חוברות הדרכה   .ז
  

  
   ... גשם בואבברכת 

  
  

  און-ערן בר
  

  


