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  4.190.17פגישת מעגל ארגון  סיכום

  
  וערן, עידו ק, עופר, יעל -  נכחו בפגישה

  
  נושאים שנדונו:

 .סקירה / תחזית לשנה תשע"ה .1
   .מפגש מדריכים ראשון .2
  .שונות .3
  

  פירוט הנושאים:
 :תחזית לשנת תשע"ה .1

תשומת לב בכמה דורש  מדריכים צעירים., ומתוכם יחסית הרבה 60עוברים את ה  –ריבוי מדריכים   .א
 נושאים:

 .קשב ניהולי עקב ריבוי מדריכים ומדריכים צעירים, שלא "ייעלמו" מדריכים 
 .מעורבות ואחריות של מדריכים וותיקים על מנת לשמור על האופי שלנו 

מדמי מדריך ודמי חניך. צפי להוצאות של כ  ₪ 160,000של כ השנה צפי להכנסות  - בהנחה מחמירה   .ב
משנים  ₪ 60,000יתרה של כ  ישיכול להיות גם כפול מזה. בנוסף  .₪ 20,000של כ  יתרה .ש"ח 140,000
 עבור "ביטוח" חינוך בייתי. ₪ 20,000קודמות ו 

 .ראשהיתרה קטנה יותר בגלל תשלום מס שכר למס הכנסה שלא היה ידוע מהתברר ש המשך השנהב :הערה
לדברים לא צפויים או קידום פרויקטים מיוחדים בעתיד. בנוסף  שמור את היתרה משנים קודמותיש כוונה ל  .ג

שמדריכים לא ות ת תפקיד בשכר עבור עבודהוחלט להשתמש ביתרה הצפויה מהתקציב השנתי לתוספ
 רוצים / יכולים לעשות במסגרת התפקיד ההתנדבותי שלהם.

/ רכזת זוזים  עבור תפקיד מזכירהחודשים  10לחודש למשך כ  ₪ 2000-4000של  להקצות סכוםהכוונה   .ד
התפקיד  מנהל. המסגרת המוצעת הינה מסגרת כללית ובמהלך החודשים הקרובים נבנה אתהוספת לשכר ות

 ונקבע את החלוקה בין המזכירה למנהל בהתאם לתכולת העבודה של כל אחד.
למרות היתרה החיובית יש לזכור שלטווח הארוך אנחנו רוצים להגיע למצב שבו ניתן יהיה לממן מנהל   .ה

בלי להיות תלויים בהתנדבות לתפקידים אלו ויש עוד דרך עד שנגיע ומזכירה (במשרה מלאה או חלקית) 
 למצב זה (ע"י הגדלת כמות המדריכים או גיוס זוזים ממקור אחר).

 :תשע"המפגש פתיחה תכנית ל .2
  יכלול: ו, 18:00-19:00עד  09:00מ  20.9ב יהיה  מפגש הפתיחה  .א

 .התכנסות, מעבר על שמות נוכחות 
 (מאפיינים עיקריים תכנית שנתית וכו'). דגשים עיקריים לשנה החדשה 
 טקס קבלה למדריכים חדשים. 
  מעגל ארגון יכינו כמה שאלות  על התהליך שעובר כמחנךבנושא "דרכו של מחנך" הרצאה של ערן פז)

 "הנחייה" להרצאה).
 .הפסקת צהריים 
  ?מעגלי שיתוף והתכוונות בקבוצות קטנות (למהX 7וותק בינוני), והובלת הקבוצה ע"י מדריכים ב 
 ,מועד התכנסות, זוזים (רישום צקים, ערבות הדדית, עבודות בשכר או  נושאים למליאה: תפקידים

 התנדבות)
 .'זמן לרעיונות, טיפים וכו 
 .סיום ומעבר להופעה של עופר למי שרוצה 

 :שונות .3
 נפנה לארנינה ובהתאם נחליט איך להמשיך. .להשתלמות תקשורת מקרבת נחהמ מצואיש ל  .א
 מההוצאות ישולמו מקופת מעגל המדריכים. 50%כ  -אביב נסות התכ  .ב
 .הופך להיות האירוע המשמעותי והגדול בכל השנה לראות שיש צוות הכנה מתאים + מנהל"ב –טו בשבט   .ג
מה הצורך של המדריכים, של הארגון, איך אפשר לתת מענה  :עלו כמה נקודות –שלבי התפתחות מדריך   .ד

 לסדנאות מבוא. נקיים פגישה של מעגל ארגון בנושא בהמשך. שיגרום ליותר אנשים להגיע
 ערן ידבר עם המדריכים ויטפל בנושאים אלו. –דנו בכמה נושאים הקשורים למדריכים ספציפיים   .ה

  
  טובהשנה 
  ערן


