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21.10.12  

  
  תקציר למדריכים – 2.101.14פגישת מעגל ארגון  סיכום

  
  

  וערן , עידו ק., דליה עופר, דנייעל:  נכחו בפגישה
  

  נושאים שנדונו:

 .סקירה כללית .1
   .מדריכים הצגת הנושא ומעבר על התייחסויות קורס חינוך, -נושא עיקרי  .2
  .הגדרות סטאזרים .3
  .שיתוף פעולה עם קק"ל .4
  הרצאות העשרה. .5
 . מחירי קבוצות .6
  

  פירוט הנושאים:

 סקירה כללית: .1
שינוי המשובים שמתקבלים הם שהמדריכים החלו להדריך השנה (ועוד שניים בסימן שאלה),  41  .א

 . ע"י המדריכים בברכהמתקבל הארגוני 
לשגרת  יםאת השינוילהכניס לשגרת עבודה אחרי החגים ואיך  להכנס  -הנושא העיקרי בשלב זה   .ב

 כארגון. ההתנהלות שלנו
במקביל הרבה פרוייקטים חדשים שרצים בשלבים שונים: בית ספר, מרכז אזורי, יעוץ בנושא אינטרנט   .ג

 וגיוס כספים.
 :קורס חינוך .2

קורס החינוך עלה כחלק מהעיסוק בשאלות איך אנחנו מבינים ומיישמים את העמקת העבודה החינוכית   .א
משיך לעסוק בהם כל הזמן. ובהתאם יהיו נשנושאים רחבים ומורכבים אלו המתבקשת של הארגון. 

 שינויים והתאמות. 
אנחנו מתחילים עכשיו תהליך חדש שהינו עדיין בשלבי התהוות, והוא יבחן   -לגבי קורס החינוך בפרט   .ב

 הצורך. לאורך כל הדרך ויתוקן על פי
 עלה מכל משתתפי פורום הדרכה.כך  -קייםבקורס החינוך הצורך   .ג
והעמקה בתכני חינוך מעבר לבסיס הקיים שהוא המהות והרוח של שומרי הגן מטרת הקורס היא העשרה   .ד

  ושאותו לא נקבל בשום מקום חיצוני.
על מנת לשמור על  בלמידה אישית מספרים,רק שומרי הגן ולא  חשוב שקורס כזה יתקיים בקבוצה של  .ה

 לרוח שלנו וללמוד אחד מהשני. ,הקשר לדברים שאנחנו עושים
, איזה פורמט הכי מתאים ? כמה להעמיס עליהם –עם מדריכים שכבר סיימו קורס  הקושי העיקרי הוא  .ו

 וכו'. ? למי שכבר עובד
 מתוך ראייה לטווח ארוך הכוונה לטפל בנושא בכמה רבדים:  .ז

 המטרה העיקרית היא שכל המדריכים החדשים שבקורסים יקבלו תכנים אלו. •
 ו את קורס החינוך.מטרה משנית היא שמרבית המדריכים הוותיקים גם יעבר •

מפגשים של חצאי ימים. התכנית תוצע  20במתכונת של  14בשלב ראשון תוגדר התכנית כפיילוט לקורס   .ח
 למדריכים הוותיקים בשנה הראשונה במחיר מוזל בגלל שזה פיילוט.

השנים הבאות התכנית תהיה חובה לכל המדריכים עם אפשרות ל"וועדת חריגים"  3יוגדר שבמהלך   .ט
 וותיקים. למדריכים

האם להשאיר כחצאי ימים או לשנות למתכונת של ימים  ,בעקבות לקחי השנה הזו נבחן את המתכונת  .י
 .או מסגרת אחרת ימים 4-5מרוכזים / השתלמויות / ריכוז סמינר של 

 סטאזר לא יקבל תשלום עבור סטאז אבל יקבל את קורס –הסטאז יממן את קורס החינוך  15החל מקורס   .יא
 .3בשנה. פירוט נוסף בסעיף  ₪ 2000ה. מדריך עם סטאזר ישלם לארגון סכום של כ החינוך כתמור

 נושאים נוספים שעלו בהקשר זה:  .יב
לא נוכל לקבל קרדיט או המוצעת עלתה הצעה לבחון אפשרות לקבל קרדיט על קורס כזה, במתכונת  •

להרחיב ולהגדיל את הכרה (כפי שגם חינוך וולדורף עדיין לא מקבלים הכרה) אולם במקום זאת הוצע 
 ס המדריכים כלפי חוץ. הוצע לשנות את השם לקורס מחנכים של שומרי הגן.ורהשם והתדמית של ק
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שונים ובהתאם לבחון  כיםלמדרי שנבחן שוב את רעיון המדרוג בין מדריכים מבחינת ידע ויכולות שי •
 תמריצים שונים כגון הקלה בתשלומים וכו'. מדרוג בין סטאזר, מדריך ומחנך.

 
 הגדרות עבור סטאזרים: .3

פשט את נושא העסקת הסטאזרים בקבוצות ואת המורכבות במעברים מזמן אימון, לסטאז על מנת ל  .א
 ק ההדרכה במתכונת הבאה:תוגדר שנת סטאז שתתחיל מסיום בלו 15הוחלט שהחל מקורס ולמדריך מלא 

 בתחילת שנת העבודה. –תתחיל עם סיום בלוק ההדרכה  שנת הסטאז •
 נוספות. לקבוצה קבועה ויחד עם זאת יבקר במספר קבוצות ףבמהלך השנה הזו הסטאזר יצטר •
 המדריך בקבוצה הקבועה אחראי על קידומו והעברת משובים לפי המתכונת שנקבעה בתחילת השנה. •
 ₪ 2000ל הסטאזר יקבל מהמדריך הוצאות נסיעה בלבד. המדריך ישלם לארגון כ במהלך השנה הנ" •

 (יקבע בהמשך) לשנה עבור הסטאזר. סכום זה ישמש לתשלום עבור קורס ההדרכה לסטאזר.
במהלך  -ס מן המפגשים של "זמן אימון" יבוצעו לקראת סוף השנה הראשונה של הקור 2בשאיפה כ  •

 צת את אופי הפעילות לפני בלוק ההדרכה.רו קיכהקיץ על מנת שיתנסו וי
יוגדר זמן מינימום לסטאז (חצי שנה?) כך שסטאזר יוכל להתחיל בלוק זה באמצע השנה ולהיות מדריך  •

 מלא בתחילת השנה הבאה.
נמצאת כל הזמן בהתפתחות החדשה חינוכית  קורס המחנכים כי אנחנו תנועהבחשוב להבהיר לחניכים   .ב

 הן בהיבט שינויים שחלים כל הזמן והן בהיבט יכולתם להשפיע. ו מוכניםישיה –והשתנות 
החל מהשנה הבאה בחירת סטאזרים ע"י מדריכים תהיה לאחר התייעצות עם עופר או מי שאחראי על   .ג

 קורס המחנכים.
 

 :שיתוף פעולה עם קק"ל .4
 חליף את יעקב).מנפגש עם נציג קק"ל בחוף הכרמל (מיכה סילקו שש הנושא הוצג ע"י עידו  .א
 היתה פגישה טובה עם נכונות מצד קק"ל לשיתופי פעולה. הועלו מספר הצעות:  .ב

בקנה מידה גדול, פחות  וכו' גיזום, פתיחת שבילים –הצורך העיקרי שלהם הוא במניעת שריפות  •
 .מתאים לנו

אפשרות לשיתוף פעולה בשילוב הדרכות שלנו באירועי קק"ל מרכזיים (למשל הדרכות שלנו בנושא  •
 אש).שמירה על 

ור מסויים ולהיות אחראים על הנטיעות זלקחת א – שלנו במסגרת אירועי טו בשבטאפשרות להדרכה  •
 .בו

אימוץ חלקת יער על ידינו, טיפול ותחזוקה שלה וכן אפשרות לנטיעת יער חדש על ידנו וגדילה יחד  •
 איתו.

מדריכי הנוער ושל  ו בשבטשל צוות ט, עידו יתאם המשך פגישות שלו -כיוון מעניין עם פוטנציאל גדול   .ג
 מול קק"ל.  

 
 :הרצאות העשרה .5

ות ואפשרות נדליה תבחן משמעות הרצאה של דני נווה על תרבויות ציידים לקטים מבחינת עלות, זמי  .א
 לבארטר מול קורס מבוא או השתתפות בהשתלמות שלנו.

 השתלמות בנושא אש בנובמבר.התבחן אפשרות להרצאה בערב שלאחר   .ב
 .ת לקבל הרצאה מעמיעד לפידותערן יבחן אפשרו  .ג
  

 :מחירי קבוצות .6
חשוב לנו לשמור על רמת מחירים שתאפשר לכמה  - חשש מהתייקרות גדולה מדי בחלק מהקבוצות  .א

 שיותר ילדים להשתתף בפעילות.
אמנם ביחס לשעת פעילות העלות שלנו זולה אבל הרבה הורים משווים זאת לחוג אחר בלי קשר לכמות   .ב

 .קרים יחסיתהשעות ושם אנחנו י
חשוב להקפיד עליהם ולהזכירם לקראת כל  –לנושא תאום מחירים והעלאת מחירים כללים בעבר הוגדרו   .ג

 שנה.
 יכים ולאפשר הנחות למי שזקוק להן.חנחשוב להזכיר את רצון שלנו לאפשר פעילות לכמה שיותר   .ד
 בשלב זה לא נשנה את ההגדרות הקיימות.  .ה

  
  ... גשם בואבברכת 

  
  און-ערן בר


