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  119.72. פגישת מעגל ארגון סיכום

  
  

  נכחו בפגישה
  וערן אורי, דני, דליה עופר, יעל

  עשיה פוריה ושנהנה כולנו מתרומתו בברכה ל–אורי טרק הצטרף השנה למעגל ארגון 
  

  :נושאים שנדונו
 . ויוזמותקידום פרוייקטיםעשיה ו .1

 .' בקרה וכו, סטטוס–מעגלי שומרי הגן ופרוייקטים נוספים  .2

 .הגדרות חובות וזכויות לסטאזרים ומדריכים .3

 .תמיכה במדריכים חדשים וותיקים .4

 .חוגי נוער .5

 . והנחותביטוח, זוזים .6

 .המפגשים הבאים .7

  
  : ויוזמותעשיה וקידום פרוייקטים

כגון היוזמות של הקיץ (הוצפה הבעייה שקשה לקדם פרוייקטים ולרתום את המדריכים לנושאים שונים  .1
  ).'כוו בנושא אש

 .חשוב לציין כי גם לנושאים עבורם מוצעת תמורה כספית ההענות נמוכה .2

במקרים רבים מדריכים שמובילים נושא מסויים נדרשים להשקיע הרבה מאד מאמץ על מנת לגייס את שאר  .3
 . הדבר גורם לשחיקה ולאחר מכן לא רוצים להוביל תחומים אחרים, המדריכים לפעילות

קיימת מגמת שיפור אך עדיין יש  .ות לשאלות ממעגל ארגון שנשלחות במיילשיתוף הפעולה מתבטא גם בתגוב .4
מבקשים . זוהי הדרך שלנו לגרום לכולם להיות מעורבים ולהשפיע על תהליך קבלת ההחלטות - לאן להתקדם

 בהמשך נארגן הכל .)לא יודע, לא, כן(גם אם במילה אחת למיילים אלו מכל המדריכים לראות חובה לענות 
 . גוגל עם אפשרות לענות בצורה שכולם יראו את התגובותבטפסי

נשמח לרעיונות מכל הפורום כיצד להגדיל את . לא מצאנו פתרון מלא לבעיההועלו כמה רעיונות אך  .5
 . של כולנו לעשיה בארגוןשוטפתהמחויבות ה

  

  :שומרי הגן ופרוייקטים נוספים מעגלי
המלווה . י אחד מאנשי מעגל ארגון"ילווה באופן שוטף עעל מנת לתמוך בפעולת המעגלים הוחלט שכל מעגל  .1

והצפת בעיות , עזרה בפתרון בעיות ובתכנון קדימה, יתעדכן אצל רכז המעגל במצב במעגל ויתמוך בהכוונה
 .למעגל ארגון

  :פירוט המלווים .2
 

  הערות  מלווה  מעגל

    טל עובדת באופן שוטף מול עופר  השתלמויות 
    ל עופרמורכז המעגל   ליווי הדרכה

    .אורי ט  ימים פתוחים וטו בשבט

    דני  תרבות
    דליה  התכנסות אביב

  ערן   שיווק ופרוייקטים
  הדרכות אש בבתי ספרעופר בנושא 

  

 

בנוסף יינון יכין בתאום . נבדוק יכולת לתגבר את יניב בעזרה של נוריה וטלי לנדא –בבתי ספר ש הדרכות א .3
 . רבותרכז פעילות עכשיו כדי שלקראת האביב נהיה מוכנים להדרכותהכוונה ל. עם עופר סרט הדרכה בנושא



נבנה . )'פייסבוק וכו, אתר( לגבי אופן הפעולה שלנו ברשת ,"שתיל"זרת יעוץ מארגון עב ,השנה –מחשוב  .4
 :נשאים נוספים לטיפול בתחום המחשוב. י אריאל אפל"הנושא יובל ע). ונתחיל ליישמה(תכנית כללית 

 .Googleי הקמת קבוצה ב "במיילים עשיפור התקשורת  •

חומר , כולל ידע בנושאי בטיחות -  Google docks ב ותארגון כל הידע שלנו בתיקיות מסודרות ונגיש •
י " יטופל ע.'חומר בנושא החלטות והתנהלות ארגונית וכו, ריכוז סיפורים ושירים, תיאורטי בתחומים שונים

 .דליה ואריאל

 .עדכון האתראל אם יוכל לקחת על עצמו את לטווח הקצר לבדוק מול ארי •

כ נוסיף עוד אירועים שקרו על פי " חגי יכין את סיפור ההכשה שלו כפורמט לחוברת ואח–חוברת בטיחות  .5
 .פורמט זה

  עופר ודני מובילים–אולטרא מרתון  .6

חן אפשרות  נב–) 'עונות שנה וכו, טקסים ליום הקצר וארוך( בזמן האחרון נושא הטקסים הוזנח –טקסים  .7
 . דני יבדוק מול אבנר.להוסיף התכולה למעגל תרבות

  במהלך סוכות ביער קבוצות שיסתובבו10 ננסה לארגן –סיירת אש  .8

  
 :הגדרות חובות וזכויות לסטאזרים ומדריכים

 טבלה... מקבל שכר, י הקורס"מבוטח ע,  חניך במהלך קורס המדריכים–ר 'סטאז .1
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  כמו מדרי� רגיל

אם מתכוון .  יכול להחליף מדריך באופן חד פעמי,סיים קורס מדריכים ונחשב כמדריך כשירשחבר שאינו מדריך * 

  . הסכום יקבע בהמשך–להחליף בתדירות גבוהה יצטרך להשתתף בעלות הביטוח 
הליווי . הנחייה ומשוב לאורך כל התקופה עד להסמכתו כמדריך מלא,  הכוונה שיקבל ליווי–מדריך בהרצה  .2

  .י מדריך וותיק אחר"או ע) אם המדריך וותיק מספיק(י המדריך שאיתו הוא עובד "יבוצע ע

  

 :תמיכה במדריכים חדשים וותיקים
 קשר קבוע עם כל ישמור עלתוך כדי עיסוק בנושא התמיכה במדריכים חדשים עלה הצורך במישהו ש .1

 .המדריכים

להיות אוזן קשובה לבעיות ולתת , המטרה לדבר עם כולם לפחות פעם בחודש לראות מה המצב ומה הצרכים .2
 .המדריכים החדשים אולם צריך קשר עם כולם כמובן שעיקר הדגש יהיה על. תמיכה היכן שניתן

 500תכולת התפקיד מתאימה למעגל ליווי הדרכה אולם דורשת תגמול ולכן התפקיד יוצע עבור תשלום של  .3
 ).התקציב לכך יגיע מהסכום שירד מהתשלום שתוכנן ליעל (. לבחינה במשך מספר חודשים–בחודש ₪ 

 .ת התפקידערן יציע התפקיד למדריכים המתאימים לדרישו .4

 . כל מדריך חדש יקבל מדריך וותיק כחונך)סיום קורס המדריכים הנכחי(החל מינואר הקרוב  .5



 :חוגי נוער
מגוונת ופחות מוגדרת מאשר בקבוצות  בקבוצות אלו הפעילות הרבה יותר. קיימות מספר קבוצות נוער .1

 .הילדים

אתיקה , אזורי מחיה, בט תכניםלצורך כך נדרש מישהו שירכז ויתאם את הפעילות בקבוצות אלו בהי .2
 .'וכו הסתכלות קדימה לגבי צרכים וכיווני התפחתות

 . ללא שכר–התפקיד יוצע לאחד המדריכים הוותיקים  .3

  

 :שינויים בתכנית שנתית
 . נשלח מייל עם מיקוד לגבי שתי האפשרויות ובהתאם נקבל החלטה- לגבי הקדמת התכנסות אביב .1

וך רצון להקל את עומס הנסיעות על האנשים שחיים בחצי הכדור  לירושלים מתיםמפגשאחד ההעברת  .2
 : קיימות שתי אפשרויות–) כן יש שם חיים(הדרומי 

הרעיון לקיים גם את הימים הפתוחים ,  השתלמות של יומיים שמחוברת לימים פתוחים– 9-12.5 •
 )ליםבירושמופע שני כך יהיה מופע אחד של ימים פתוחים בצפון בנובמבר ו(בירושליים 

 .2.6 מדריכים בהמפגש לקיים בירושלים את  •

 .ופץ מייל למדריכים להתייחסות לשתי אפשרויות אלוה .3

  

 : והנחותביטוח, זוזים
) פעם בשבועיים של פעילות( מדריכים שאחת הקבוצות שלהם היא החינוך הבייתי באשתאול –דמי מדריך  .1

בלבד  ₪ 100לכן התוספת עבורה תהיה ישלמו דמי מדריך כאשר הקבוצה באשתאול תחשב כחצי קבוצה ו
אם אחת .  1800₪ל  ₪ 1600מ  ₪ 200התשלום עבור הקבוצה השניה עולה ב במצב רגיל   - לדוגמה (

ללא קשר  ₪ 1600לקבוצה אחת נשאר התשלום הבסיסי ).  1700₪מהקבוצות היא אשתאול התשלום יהיה 
 .)י הצעה של אופיר"עפ (לתדירות או גודל הקבוצה

  .לרשם החברות יחולק בין בית הספר למעגל המדריכיםתשלום ה .2

 :דיברנו על כמה נושאים העוסקים בביטוח .3

 .עופר יבדוק שוב את נושא הביטוח מבחינת המשמעות שאין כיסוי לאחריות מקצועית •

 . תשלום לכל פעילות–תבוצע בחינה לאפשרות ביטוח לפעילויות חד פעמיות  •

 הביטוח ההדדי הוא תנאי ,מבוטחים דרך משרד החינוך לילדי החינוך הבייתי שאינם הבהרה •
 . אין לקבל חניכים ללא ביטוח תאונות אישיות מסוג כלשהו–להשתתפות בפעילות של שומרי הגן 

בקשה להנחות ממספר בכל זאת קיבלנו .  השנה תכננו לתת פחות הנחות עקב התשלום הדיפרנציאלי– הנחות .4
גרום לכך שההנחות שינתנו יהיו בסכומים קטנים מאד או שהנטל על ריבוי מבקשי הנחות י. דומה של אנשים

 :עקב כך הגדרנו את ההגדרות הבאות. מי שלא ביקש הנחה יגדל

 בקשת(יש להפריד בין בקשת הנחה עקב מצוקה כלכלית ממשית לבין בקשת הנחה עקב כדאיות כלכלית  •
 ).'תדירות מפגש נמוכה וכו/ מעט חניכים / הנחה עקב קבוצה אחת 

מכיוון שכארגון אנחנו רוצים . התשלום הדיפרנציאלי הוכנס על מנת לצמצם את הבעיה של כדאיות כלכלית •
יה שיש בה יי עש" הפתרונות המוצעים הם ע, במידה והבעיה עדין קיימת,לעודד פעילות ועשייה בארגון

פתיחת קבוצה , וןלקיחת תפקיד בשכר בארג,  יוזמות בשכר כגון הדרכות אש בבתי ספר–שכר בארגון 
 .  'תדירות מפגש וכו/ נוספת או הגדלת כמות החניכים 

נחות עבור מי שיש לו מצוקה כלכלית ונוכל לתת מענה מתאים הכך נוכל להשאיר את הסכום המוקצה ל •
 .למצבים אלו

בקשות  ערן יעדכן את מבקשי הנחות בהתאם ויבקש מהם לבחון שוב את בקשתם על מנת שנקבל רק •
 .מצוקה כלכליתהנובעות מ

  

  :המפגשים הבאים
 .12:00 ועד 09:00מ 25.10'  ביום גהמפגש הקרוב יהיה .1

  : הבאיםמפגשי מעגל ארגון .2

 תשריינו את שתי האפשרויות ואסגור תאריך –לקראת השתלמות ומפגש מדריכים  (28.11 או 14.11 •
 ) בהמשך

 )יוצא בחופש חנוכה (26.12 •

 )לקראת טו בשבט (30.1 •

 )גש הכנה להתכנסותלקראת מפ (20.2 •



 )לפני התכנסות (19.3 •

 )לקראת השתלמות וימים פתוחים (23.4 •

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

 )סוף שנה (18.6 •

  
  

  שנה טובה תבברכ

  
  
  
  

 און-ערן בר


