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  126.17. פגישת מעגל ארגון סיכום

  
  נכחו בפגישה

  וערן אורי, דני, עופר , דליה,טל, יעל
  

  :נושאים שנדונו

 שינוי ארגוני .1

 השתלמויות .2

 שונות .3

  
 :שינוי ארגוני

 :בעקבות הצגת השינוי הארגוני למדריכים במפגש האחרון עלו מספר נקודות עיקריות .1

 .גונינראה שיש מוכנות ובשלות לשינוי אר •

הצורך להרגיש ,  מקור פרנסה–ההיבט הכלכלי ,  יציבות:שחשובים למדריכיםהעיקריים  הדברים הוצפו •
 .הצורך במשוב חיובי, מחובר לחזון ולעשייה

 .מצד חלק מהמדריכים עלה רצון לעסוק בתחומים אחרים הקשורים לשומרי הגן ולא רק בחוגים •

 .רצון ולא כחובהפרוייקטים חשובים ועיקריים צריכים להעשות מ •

 . י הארגוני לבחינה מחודשתנומתוך כך עלתה סוגיית השי .2

 . בעקבות הדיון גובש מתווה מתוקן שיתן מענה מיטבי להערכתנו לצרכים השונים .3

 :פירוט המתווה
 : שני התחומים הינם.בשנה הבאה נפעל בשני תחומים הקשורים לחזון אולם תהיה הפרדה בינהם .1

 . המדריכיםהפעילות השוטפת של מעגל •

 .תחום פרוייקטים חדשים •

 : ההפרדה נועדה

לאפשר המשך פעילות של מדריכים בחוגים ולשפר את ההתנהלות הארגונית בתחום זה תוך כדי עליה קטנה  •
 .יחסית בדמי המדריך

 .במקביל לכך לאפשר לארגון להתפתח לכיוונים חדשים בעזרת מי שיהיה מעוניין לעסוק בתחומים אלו •

 . כפי שבוצעה עד כהים והפעילות השוטפת של שומרי הגןפעילות החוג .2

 : השינויים הבאיםכונסובתחום זה י

 .יוגדר מנהל שינהל את כל פעילות מעגל המדריכים בהתאם למה שהוצג במפגש המדריכים האחרון •

 .)היקף של כחצי משרה (י המנהל"כל פעילויות מעגל המדריכים יאורגנו ויוגדרו בצורה ברורה וינוהלו ע •

לחניכים על מנת לשפר ויבוצע תהליך של מיסוד והגדרות שיכלול תכניות הדרכה והתפתחות למדריכים  •
 .) חלק זה בסוףסעיף נפרדראה  (ולהקל על תפקוד המדריכים

 ועמידה בהן  הקרוב גם בקורסכללווי, 13,14 יםנכנסו לקורסאלו דרישות . יוגדרו דרישות סף ממדריך •
  תכנית רב שנתית להשתלמויות בנושאים אלו עבור המדריכים הקיימים תוכן.תהיה תנאי לקבלה כמדריך

 . בסעיף השתלמויות ראו פירוט– מתוך כוונה לישר קו בטווח זמן סביר

מעבר לחוג (לכל חוג נוסף . כמו בשנה זו ₪ 1600תשלום מינימום של : דמי המדריך יעלו באופן הבא •
  .חוג קיץ יחשב כחוג נוסף, ) השנה200במקום  ( 400-500₪התשלום יהיה ) הראשון

  .המנהל ישחרר את עופר מעיסוק יומיומי במעגל המדריכים כדי שיוכל להתרכז בתכניות פיתוח לארגון •

 :התחום השני הוא תחום הפרוייקטים החדשים .3

כלכלי שיאפשר  ולתת לנו כארגון בסיס מטרת הפרוייקטים החדשים הינה להרחיב את השפעתנו על הילדים •
 . ובסיס פיזי לפעילות הארגוןמגוון של פעילויותש בחופ

כל . צגו בפגישת המדריכים וחלקם חדשיםו חלקם מוכרים וה,הוצגו כמה רעיונות לפרוייקטים מסוג זה •
למדריכים לעסוק מימוש פרוייקטים אלו יאפשר . עונים למטרה שנזכרה בסעיף הקודם הרעיונות שנבחנו

 .ים שונות שאינן רק חוגים אשר יתנו גם מענה כלכלי למדריךת של הארגון בדרכיובתחום הפעילו

' צד כלכלי וכו, היקף, תכולה,  הגדרת מטרות–" תיק פרוייקט"במהלך הקיץ יחל תהליך של בניית  •
 מקיף הכולל את האלמנטים האידאולוגיים חינוכיים ואלמנטים כלכליים האמורים לממן את לפרוייקט

 .הכוונה לבנות תכנית מודולרית שניתן יהיה לממש חלקים ממנה בנפרד. השאר



 יוצג הפרוייקט למדריכים ותבחן הענות המדריכים לקחת חלק בפרוייקט )במפגש הפתיחה (בתחילת השנה •
 הצעות נוספות של  לתהליך זה במהלך הפגישה ינתן זמן להעלאת ובחינתבמקביל. או בחלק ממנו

 . שהוגדרההמדריכים שיענו למטרה

 .לאחר בניית הפרוייקט יחל תהליך של גיוס כספים ושיווק הפרוייקט •

 . או בחלקים ממנו ובהמשך יצטרפו מובילים נוספים שיגלו עניין בפרוייקטי עופר"הנושא יובל ע •

 :פורום פיתוח הדרכה
: ם בנושאים כגוןאנשי מקצוע מחוץ לארגון שיוכלו לתרוהכוונה לארגן פורום שיכלול מדריכים משומרי הגן ו .1

 .פסיכולוגיה של חינוך ועוד, שלבי התפתחות הילד

נדאג למקום עם אוכל טוב (למשך מספר ימים ברצף  )כנראה בשבועה השני (באמצע אוגוסטהפורום יתכנס  .2
 .)סוג של נופש יצירתי -   כך שיהיה גם כיף' בריכה וכו/מים 

 : הכולליםבנושאי הדרכה שוניםבמהלך השבוע הפורום יגבש תכניות  .3

הכוונה . הגדרות תכני הדרכה בדגש על תכנית הדרכה המתייחסת להתפתחות התכנים בהתאם לגיל הילדים •
ליצור מצב שבו יש אופק התפתחות לילד בחוגים החל מגיל המינימום ועד להגיעו לגיל בו הוא יכול להפוך 

 .להדריך

 .התייחסות לקבוצות עם גילאים שונים •

 . מה הצרכים והדרישות-תהליך ההתפתחות של המדריך ממדריך צעיר לוותיק במקביל תהיה בחינה של  •

הכוונה לתת כלים למדריכים שיקלו וישפרו את העבודה עם החניכים בכל הרמות וכן יאפשרו לתת לחניכים  .4
 .תכנים שישמרו את החניכים בארגון למשך זמן ארוך יותר

ניתן לשבץ אותו בהתאם בדוק האם  תשובה ונמי שמעוניין לקחת חלק בפעילות זו מוזמן להחזיר לי .5
  .פורוםוגודל אפקטיבי של ה, לאילוצי זמן

  



 :ת יוהשתלמו
 :הבאהפי הטבלה   מועדי השתלמויות על4יקבעו  .1

 הערות/ הסבר / נושא  שם

 כל מי שלא עבר בשנה –השתלמות להכיר את הילד תוגדר כהשתלמות חובה  1השתלמות חובה 
 .נהשעברה יצטרך להשתלם הש

  .כהשתלמות חובה) יקבע בהמשך(תוגדר השתלמות נוספת בנושא אחר  2השתלמות חובה 
ג "על מנת לאפשר לכל המדריכים לעבור השתלמות זו יוגדר מועד אחד בתשע

 ד"ומועד נוסף בתשע

 1השתלמות דרישות סף 

 2השתלמות דרישות סף 

 . שתי השתלמויות בתחום דרישות הסף

 :ילהחומר בהשתלמויות אלו יועבר בכמה רמות במקב

 .רמה בסיסית למי שצריך השלמה לדרישות הסף •

 . רמה מתקדמת  למי שעומד בדרישות הסף ורוצה לקבל העשרה בתחום •

  תכני ההשתלמויות יקבעו בהמשך לאחר הגדרת תנאי הסף למדריכים •
 כנראה השתלמות חד יומית

  
 

 )למויות העשרה חד יומיותבשאיפה שניים יוצמדו להשת( בשנה 4 –מפגשי מדריכים  .2

 )תבחן אפשרות למועד אחד באמצע שבוע( בסופי שבוע - מפגשיםל להשתלמויות ויםמועד .3

  
 :שונות 

 לפי החלק היחסי של השנה כאשר הסכום המנימאלי הוא רבע מדמי –דמי מדריך למדריך שמצטרף מאוחר  .1
 .מדריך לשנה שלמה

 זה יוצא ב"לתשע(תוספת עבור חוג קיץ + מדריך לשנה למי שמצטרף רק לחוג קיץ הסכום יהיה רבע מדמי  .2
 ). 600₪כ " סה200 + 400

  
  

  תכינו את המעילים, תיכף ירד גשם תבברכ

  
  
  

  און-ערן בר
  בשם מעגל ארגון

  


