01.09.2020
סיכום פגישה מחלקת M
נכנסות/ים לתקופה של שיא העשייה
בעוד חודש פחות יומיים אנחנו יורדות לשטח!
מהיום אנחנו נקיים פגישה כל שבוע כדי להתעדכן ולהתקדם בעשייה המשותפת שלנו ,במידה וזה
יהיה פורומים יעודיים ,נעדכן מראש.
כפי שאנחנו יודעים/ות ,יש הרבה קולות רוחשים ותמיד תחושה של חוסר וודאות )אפילו יותר
מבשנים קודמות(.
אני מבקשת מכולנו לחשוב רגע טוב טוב לגבי המקום שלנו בצוות המוביל של הדבר המיוחד
והמשוגע הזה ולעשות החלטה עכשיו אם כל זה מתאים לנו.
חשוב לנו לדעת עכשיו ,כי כל תפקיד במחלקה שלנו חשוב וקריטי ויהיה לנו קשה להתמודד אם תגיע
החלטה קרוב יותר לאירוע .כל החלטה תתקבל באהבה והבנה אם היא נעשית עכשיו .בבקשה עדכנו
אותי אם יש מה לעדכן.
הדרך שלנו נסללת בזמן שאנו צועדים/ות בה וזה מרגש ומלחיץ ומפחיד וכיף.
בתחושה שלי ,קהילת מידברן מתחילה לבעבע מהתרגשות ויש התעוררות שמחה לקראת האינמושן.
הרבה מזה בזכותינו  -מחלקת  Mיקרה!
הנה קצת מכל הטוב שאנחנו מהדהדות/ים החוצה:
 פוסטים שמהדהדים עשייה  -מרכזיה ,לה גריטריה ,גייט.HR , מפגש אפרוחי/ות מידברן שמחלקת  HR -מארגנות לשישי הקרוב כרטוס ,תמיכה ,תקשורת  -אתם/ן לא מורידות/ים את הרגל מהגז וזה מורגש ממש. מפגשי מחלקות ,הכשרות וגיבוש שמתואמות וכבר יוצאות לדרך - .אם לא עידכנת אתהגאנט עם התאריכים החדשים
 מיט"ה שהצטרפו אלינו  -ברוכות הבאות (: מחנות נושא השלימו את מיקום המחנות והעבירו מפה סופית למו"ת לחיבור עם יתר האירוע מו"ת שבתכלס אף פעם לא נחים/ות  -והגיעו לשלב של חיבור המפה על כל גורמיה לפניהעברה לגורמי רישוי ,סימון בשטח והפקה
תודה!!!!!!!!!!!!!!!!!
זה לא פשוט להוביל בימים של חוסר וודאות ואת/ה מדהים/ה בכח ההנעה שלך
העולם צריך הדהוד של עשייה חיובית כרגע.
את/ה חלק מזה .(:
סופ"ש הפקה:
אז אחרי קצת התבחבשויות עם העניין הזה ,אנחנו מקיימות את סופ"ש ההפקה לפי התכנית ודעת
הרוב ב.11-12.09.2020-
כל הפרטים בטופס הרשמה.
קונספט  -קאמפינג בהסתמכות עצמית וביחד .(:
ארוחת שישי משותפת ,כל אחת/ד תביא משהו ויהיה מפנק.

מעבר לכך  -כל דבר שהיית מביאה לעצמך לקאמפינג נחוץ גם במקרה הזה.
יישלח מייל עם כל הפרטים על הסופ"ש לכל מי שי/תרשם בטופס ונפתח קבוצת ווטסאפ של עדכונים
חמים מהשטח.
בבקשה ,אם עוד לא העברתן לצוות מוביל של המחלקה את הפרטים  -עשו זאת!
מכירת השתתפות 10.09 -
כמו במכירת ההשתתפות הקודמת גם במכירה זו
שימו לב ,רק מי שת/יהיה רשום/ה בטבלה עד יום ד'  09.09בחצות ת/יקבל מייל עם הקצאת
השתתפות ביום חמישי ה.10.09-
בקשות תקציביות
נתחיל את הסעיף בלהגיד שאנחנו דלי/ות תקציב השנה וכל דבר שנוכל להשיג ולייצר לבד זה יהיה
מבורך  -הולכים/ות על צנוע ומהלב  -כי זו אפשרות לא רעה בכלל.
מעבר לכך ,מצרפת למייל טבלת אקסל שעמית מבקש שתמלאו אם יש צורך תקציבי .כרגע אין מה
לפנות לעמית בפרטי על הוצאות תקציביות כי לא תהיה לו תשובה עד שתהיה לו את התמונה
המלאה של כל המחלקות  -אז תמלאו את הפרטים בטופס ,טוב?
בבקשה למלא את הטבלה בהקדם שעמית יוכל לאשר הוצאות תקציביות בהקדם.
ציוד מהמחסן ליד שוהם
אז ככה ,חלק מהציוד משנה שעברה של מפ"צ ,חב"ק ,גייט ומרפאה מברן אינמושן הגיע למחסן
החמוד שנמצא ליד שוהם  -ייתכן וציוד של עוד מחלקות הגיע לשם גם.
נשמח לתאם יום לאיסוף ציוד מהמחסן ועוד נדבר על זה.
אם את/ה לא יודע/ת במה מדובר  -שווה לבדוק עם מי שהוביל/ה את המחלקה שנה שעברה.
בוודאות יש שם מגירות השייכות לחב"ק .(:
מתחם הפקה באירוע
בטופס בקשות לוגיסטיקה שמילאת ציינת כמה א/נשים תרצו להיות במחנה של המחלקה במתחם
הפקה וכן גם פרטים של חבר/ה שתחתום על קליטת השטח וזיכוי שלו בסוף האירוע.
המתחם יחולק בסס"ל לפי הגודל שביקשת ות/יהיה אחראי/ת בשטח שת/יפגוש ,ת/יכוון למקום
ות/יחתים .במתחם הפקה יש צל וחשמל ישראלי בסיסי.
חשוב!  -מתחם ההפקה הוא באחריות כל הדיירים/ות בו  -התייחסו אלי כבית.
טופס לוגיסטיקה
אם יש לך צורך בשינוי של פרט כלשהו בטופס דבר/י איתי בפרטי  -נעדכן את הפרטים.
הטופס סגור כי אנחנו צריכים/ות להתקדם עם הצעות מחיר מספקים/יות ואם לא הספקת למלא זה
לא קול אבל דבר/י איתי.

כרטיסי שטח -
כרטיסי שטח מיועדים לחברים/ות שבמסגרת העשייה שלהן/ם יהיו בשטח האירוע  6 -ימים מלאים
במהלך ההקמה והפירוק בנוסף לכל ימי האירוע .אם יש לך מישהו/י כזה במחלקה .הנה טופס:
שימו לב ,המידע הזה הוא לא למפ"ץ שהבנתי שמתארגנים/ות בתוך עצמן על זה.
זהו (:
הכל היה פה ממש ממש חשוב להתקדמות שלנו והפגישות הולכות להפוך להיות סופר מעשיות החל
מהפגישה הקרובה שלנו ביום שלישי  - (: 08.09אז חשוב שתבואו ,ואם לא תבואו ,חשוב שתעדכנו
אותי שלא מגיעות  -שנדע להתאים את עצמנו בהתאם.
הזימון מעודכן.

תודה לך!
חיבוק  20שניות כי שמעתי שזה תרפויטי ממקור שאני לא בטוחה לגבי אמינותו אבל זה נשמע נחמד
(:
נתראה בשלישי ,פרטים בזימון

