18.08.2020
סיכום פגישה מחלקת M
משדרים/ות עשייה
פתחנו את הישיבה בדיון איך אנחנו בתוך המחלקות שלנו ומעבר למחלקות שלנו משדרים/ות
עשייה?
איך אנחנו מחזקים/ות את קבוצות העשייה שלנו?
איך אנחנו הופכים/ות את כלל משתתפי/ות המחלקה לקבוצה עם מטרה משותפת?
ואיך אנחנו מעבירים/ות מסרים שיתחילו אצלנו ויהדהדו לכל הקהילה?
אחת הדרכים המופלאות שלנו להדהד את העשייה המדהימה והמשוגעת שכבר מתקיימת היא
דרך מחלקת תקשורת:
אני טופס שעושה חיים קלים למחלקת תקשורת לקבל מסרים  -מזמינה אותנו להתחיל להדהד
מסרים לקהילה של עשייה ושל כיף  -קיימתם/ן מפגש צוות? ,עשיתן/ם יום כיף? ,הייתם/ן רוצים דעה
של חברי/ות הקהילה על משהו? ,רוצות/ים לשתף את הקהילה בקונספט החדש של המחלקה
שלכן/ם? ,לספר על השירותים שהמחלקה תיתן ,לתת פרטים….
תכתבו איזה טקסט מגניב ,תצרפו איזו תמונה מגניבה  -לא חייב להיות ארוך או רציני  -רק שמח,
חיובי ,מעניין ,מפתיע  -תחשבו איזה מסרים היו עוזרים לכם/ן לקום מהספה….
קיצור ,תכתבו משהו  -זה יהיה מגניב ,מניע ועוזר.
טופס בקשות וסנכרון לוגיסטיקה:
בבקשה להשלים את הטופס בדחיפות  .29/08/2020דברו איתי אם צריך עזרה למלא.
אני לינק לטופס ):
סופ"ש הפקה:
להלן תוצאות הבחירות הדמוקרטיות לבחירת תאריך סופ"ש הפקה:
 10בחרו 4-5.09.2020 -
 15בחרו 11-12.09.2020 -
 3בחרו  -ששני התאריכים טובים להן
 1בחרה  - 25-26.09 -למרות שזו בכלל לא היתה אופציה  -חשיבה מחוץ לקופסא  - ):ראו חשיבה
מחוץ לקופסא בתחתית הסיכום ..התאריך נפסל בגלל שזה סופש לפני ירידה לשטח.
אז ,בבחירות דמוקרטיות ה - 11-12.09.2020-נבחר להיות הסופש ירידה לשטח שלנו  -הידד!!
תודה על כל הביטויים הנעימים שנכתבו בטופס  -זה מסאג' ללב (לב)
מעבר לכך ,אם יש רעיון למיקום לקיים את הסופ"ש קאמפינג או משהו בסגנון ,ספרו לי בבקשה.
בקרוב פרטים על מיקום (סמיילי צוחק נבוך) – ...תמיד חשוב לקרוא את האותיות הקטנות.

פגישות מחלקת :M
אנחנו מתואמים/ות על כל הפגישות שלנו כבר ממש מזמן.
מבקשת לעשות מאמץ להגיע לפגישות שלנו ולא לתאם פגישות מחלקה על הפגישות שלנו.
נשאו לנו מעט פגישות והן חשובות להתקדמות המשותפת שלנו.
תודה ):

סיכומי פגישות:
עובדת עליהם מאוד קשה ומלא זמן ומודה שמרגישה מידה של עצבים שחברים/ות מהמחלקה
מעלים/ות שאלות שכל התשובות שלהם/ן כתובות בסיכומים.
אני משקיעה בזה שעות ,תשקיעו חזרה  20דקות לעבור על הסיכום בנחת ולוודא שאתם/ן מכירים/ות
ויודעים/ות את הפרטים.
תודה ):
תמונות מהבריכה
כמובן ששכחנו לצלם כמו שצריך ,אז הנה כמה תמונות מהרגע שבו נזכרנו לצלם כמה
היה כיף גדול ותודה לערן על האירוח.

גם השנה אנחנו בחשיבה מחוץ לקופסא לגבי התהליך  -כי תהליך שאנחנו כבר מכירים/ות זה
לחלשים/ות.
קבלו חשיבה מחוץ לקופסא להמחשה:

שיהיה קונטרה ברן נהדר לחוגגים/ות ):
חזרה קלה לבית ספר
ונתראה בשלישי  01.09.2020 -בפגישה הבאה שלנו במהרה.
חיבוק
דפנה

