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  נכחו בפגישה
  וערן אורי, דני, דליה עופר, יעל
  

  :נושאים שנדונו
 .דיווחי סטטוס עשייה מהמעגלים השונים .1

 .תכנית ריצה יחפה .2

 .תכנית כללית למפגש המדריכים הקרוב .3

 .יך התכנסות אביברת תארסגי .4

 .סגירת מועד למפגש בירושלים .5

הוצאת שומרי ,  סל הטבות של פסטיבל אקטיביזים,פעילות בנושא אש, חוג בעין שמר,  אתר:נושאים שונים .6
 .הגן

 .המפגשים הבאים .7

  
  :דיווחי סטטוס מהמעגלים

 :י יעל" הוצג ע–ליווי הדרכה  .1

 החלה לעסוק בנושא ודיווחה כי נראה ,יעל לקחה על עצמה את תפקיד שמירת הקשר עם כל המדריכים  .א
  .ך גדול באיש קשר כזהשיש חשיבות רבה וצור

 יעל ביקרה בשני חוגים .והוגדרו תכניות להמשך השנה  ליווי הדרכהשל מעגלבוצעו שני מפגשים עד כה   .ב
 .באשתאול

 המדריכים תשי יוצג בפג–י מעגל ליווי הדרכה ובנוסף יקודם נושא ביקור במתנה "יבוצעו ביקורי משוב ע  .ג
 .ההבא

 סדרת שאלות לעבודה עצמית –כלשהו   בין המדריכים של חוגהדדי/ מודל של משוב עצמי  המעגל מפתח  .ד
 .)לא הקרוב אלא הבא אחריו (הנושא יגובש במעגל ויוצג במפגש המדריכים השלישי. בין המדריכים

 :בשיחות עם מדריכים הועלו עד כה שני צרכים עיקריים  .ה

 .4-7חוסר במיומנויות פשוטות שיתאימו לילדים הקטנים גילאי  •

 . תכנית הדרכה בנושא מסויים שמתפתחת ממפגש למפגש לאורך זמן–לטווח ארוך מערכי שיעור  •

  .ותבאנושאים אלו יועברו לטל ויקבלו מענה באחת מההשתלמויות ה
 מדריכה -רה גולן יאיי שימי עם "הוצג בקצרה חוג טיפולי שאינו במסגרת שומרי הגן אבל מבוצע ע  .ו

מעגל . ידיעת המדריכים בפגישת המדריכים הקרובההנושא יוצג בקצרה ל. שאינה קשורה לשומרי הגן
למויות תארגון יבדוק את הנושא ובמידה וימצא מתאים תשקל אפשרות להביא את המדריכה לאחת מההש

 .עופר יתאם מול טל. הבאות

בעקרון זו אינה אפשרות רצוייה ותבוצע רק כאשר . הצטרפות נוער להדרכה במקומות בהם חסר מדריך  .ז
חשוב לתת הנחיות .  באישור מעגל ארגוןהתאם לוותק ויכולת המדריך האחראייש צורך חזק וב

צורת , באילו הכנות הם לוקחים חלק, מה לשתף: למדריכים איך להתנהל מול עוזרי המדריך הצעירים
יעל תנהל את העבודה מול המדריכים שעובדים עם נוער . 'איזה משוב הם צריכים לקבל וכו, חניכה

 .כעוזרי מדריך

 

 :י אורי" הוצג ע–מים פתוחים וטו בשבט י .2

 . עם הרבה השקעה ובצורה טובהאירוע ימים פתוחים הוכן  .א

 . ורובם לא ישנו בשטחהגיעו מעט משתתפיםבתחילת האירוע בגלל הגשם   .ב

 בפעם הבא יש לשים לב למזג האוויר החזוי -  ולהגיע לקהל רחבעל מנת לא לשחוק את המארגנים  .ג
 .חשש לגשםולדחות את האירוע אם יש 

 . אורי יבדוק מול מארגני האירוע מה הרגשתם ומה הלקחים בעקבות האירוע  .ד

 במקרה ויהיה 18.2או  (11.2 אויר יפגש עם המעגל על מנת לקדם את אירוע טו בשבט שמתוכנן ל  .ה
 ).גשום

 



 :י ערן" הוצג ע–שיווק ופרוייקטים  .3

 ,  קביעת תכנית עבודה מבחינת מחשוב-של מעגל זה עקב נסיעה לחול לא התקדמנו הרבה בנושא העיקרי   .א
 .'פייסבוק וכו, אתר

 . עדיין מתקשים לתאם איתם פגישה בנושא–צריכים לקבל יעוץ משתיל בנושא   .ב

 .טיפול בנושא אש יתמקד לקראת האביב  .ג

  
 :התכנסות אביב .4

 .פגישת המעגל הבאה תעסוק בעיקר בהתכנסות אביב ותבוצע יחד עם צוות מעגל ההתכנסות  .א

 )20.12אפשרות נוספת ב  (21.12 בשאיפה ל .מועדערן יתאם   .ב

מה עבד בשנים קודמות ומה לא ולראות מה נכון להשאיר , הכוונה לבחון מחדש כמה נושאים בהתכנסות  .ג
 . לרענן/ כמסורת ומה לחדש 

 .לבחון כיצד ניתן להפוך את המעגל הרחב בהתכנסות למעגל מיומנויות אמיתי  .ד

 .ערן ישלח נושאים לדיון לקראת הפגישה המיועדת  .ה

  
  :תכנית ריצה יחפה

 

 . יום מדוייק וחיבור לנושאי ההתכנסות יסגרו מול תמר–יבוצע במהלך התכנסות אביב  .1

 : הועלו רעיונות שונים הכוללים .2

 . כולל הדרכה מוקדמת למדריכים על הכנת עריסה לנשיאת גחל– העברת גחל בין הרצים  .א

 . 'חיבור לסביבה וכו/  אולי העברת הגחל –להתכנסות כולה ומהות לריצה עצמה מציאת חיבור   .ב

 .הצגת מפת התקדמות נתיב הריצה במרכז ההתכנסות  .ג

  

  :תכנית כללית למפגש המדריכים
 

 .נוסיף זמן לעדכונים שונים בנושא ערבות הדדית וקבוצה טיפולית, הוצגה התכנית .1

כ נתפצל "ערן יציג בתחילה את הנושא ואח. ת לפתח דיון אפקטיביניתוח האירוע יבוצע בקבוצות קטנות על מנ .2
 .לקבוצות

צריך לחבר בין האירוע עצמו לבעיות . ערן ישלח מייל עם הנושאים להצגה וחברי המעגל יוסיפו התייחסותם .3
 . עיקריות כלליות

  

  סגירת תאריך התכנסות אביב
 .התכנסות אביב תוקדם על פי הצעת חגי .1

 .28-30.3 –ש מועד ההתכנסות החד .2

 .' יום ג– 27.3יום הכנה יהיה ב  .3

 מדריכים שיש להם חוג באותו יום –יש לשים לב שיום ההכנה יוצא על יום הלימודים האחרון לפני החופש  .4
 .צריכים להערך בהתאם

 .ההתכנסות עצמה מתחילה ביום הראשון של החופש .5

  

 סגירת מועד למפגש בירושלים
 .וצע בירושלים יב2.6המדריכים שתוכנן ל מפגש  .1

 מתוכננת השתלמות שהוצעהתגובות המדריכים וכן בגלל שבאפשרות השניה רב אפשרות זו נבחרה על סמך  .2
  .בנושא צפרות שצריכה להתבצע באזור חוף הכרמל

  



  :נושאים שונים
 

 . ערן מול דליה– להוסיף פירוט מעגלי שומרי הגן למסמכים בגוגל .1

 . ערן יבדוק מולו– יבצע העדכונים באתר עד להקמת אתר חדש  תבחן אפשרות שאריאל–אתר שומרי הגן  .2

 :חוג בעין שמר .3

 . דני יפתח חוג בעין שמר במקום חוג שהיה והפסיק פעילותו בסוף השנה הקודמת  .א

 וכן את התמיכה של ,מדגישים שוב את החשיבות שלא להפסיק חוג פעיל בלי להעביר מקל למדריך אחר  .ב
 .כולנו בפתיחת כמה שיותר חוגים

טיבל סשמארגן פ" סל הטבות"הועלה רעיון לפרסם הטבות לפעילויות שונות של שומרי הגן במסגרת פרוייקט  .4
של עידוד צרכנות ובהתאם נבחן את שיתוף הפעולה   עופר יבחן הנושא ויראה שלא לוקח לכיוון–אקטיביזים 

 .בנושא

סומים שונים הקשורים לרעיונות נועדה לרכז ספרים ופר ההוצאה – נפתחה הוצאת שומרי הגן הבשעה טוב .5
המטרה הינה ריכוז הספרים תחת קורת גג אחת ולא טיפול  .ולדרך של ארגון שומרי הגן תחת שם אחד

במידה וברצונכם לפרסם ספר או פרסום אחר אפשר להוציאו תחת השם של ושמרי הגן  .בהוצאת הספר לאור
 .בתאום עם עופר וערן

וח האירוע שלו בימים הקרובים לכל המדריכים כפורמט שעל פיו  חגי ישלח את נית–חוברת בטיחות  .6
 .המדריכים יעלו את אירועי הבטיחות שהיו להם ונרכז הכל במסמך אחד

  . לא התקדמנו בנושא זה- חוגי נוער .7

  
  : הבאים מעגל ארגוןמפגשי

מול רן יתאם ע 20.12או ) בעדיפות ראשונה (21.12 – חברי מעגל התכנסות אביב יהיה בשיתוףבא המפגש ה .1
 .תמר

  : הבאיםמפגשי מעגל ארגון .2

 )לקראת טו בשבט (30.1 במקום 6.2 •

 )לקראת מפגש הכנה להתכנסות (20.2 במקום 5.3 •

  ייתכן שלא נדרש למפגש זה כתלות במפגש הקודם– )לפני התכנסות (19.3 •

 )לקראת השתלמות וימים פתוחים (23.4 •

 ) להכין תכנית לשנה הבאה– לשנה כשלושה שבועות לפני מפגש מדריכים אחרון (14.5 •

 )סוף שנה (18.6 •

  
   ...גשם בוא תבברכ
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