הקמת מעגל  -צעד אחר צעד
במסמך זה נביא בפירוט את כל הצעדים הנחוצים כדי להקים מעגל ולהתחיל בנתינה משותפת.

הצעד הראשון שיש לנקוט בדרך להקמת המעגל הוא:

גיוס
נאמנים

הנאמנים הינם חברי המעגל .מלאכת הרכבת הקבוצה מהווה הזדמנות ליצירת
נקודת מפגש בין אנשים ורעיונות מגוונים ,שאולי לא היו מתחברים אחד
לשני אלמלא מעגלי הנתינה .כל אחד מהנאמנים יכול לתפוס תפקיד חשוב
ולהעניק רובד נוסף של משמעות וגוון לקבוצה שתיווצר .על כן ,חשוב להרכיב
את הקבוצה בחכמה!

שאלו את עצמכם:
כמה אנשים אנחנו רוצים במעגל? אנחנו ממליצים סביב  15-25אנשים .כך שהמענק יהיה משמעותי ,אך עדיין
תישמר אווירה אינטימית במפגשים וקולם של כל הנאמנים ישמע .יש לנו מעגלים עם יותר ו/או פחות משתתפים
כך שזה לחלוטין תלוי בכם.
סביב איזה מכנה משותף אנו רוצים לכנס אותם? בוגרי ארגון/חבר'ה מהלימודים/מהצבא/ממקום העבודה/בעלי
עניין במטרת המעגל…
איך לשמור על גיוון וריבוי קולות במעגל?
איך אגיע לאנשים? אתם מוזמנים להפיץ את הבשורה ולפרסם ברשתות החברתיות/לשלוח מיילים.
** אנחנו בקרן בקטנה ממליצים לערוך מפגש חשיפה" ,פופ אפ" .באירוע טועמים מחוויית הנתינה המשותפת ע"י איסוף
כספים מכל משתתף ונתינה לארגון נבחר מתוך היצע של שלושה .אנחנו מצאנו שדרך זו של אירועי חשיפה הם בדיוק
מה שצריך כדי לרתום אנשים למעגל :המשתתפים נחשפים לשטח -לצרכים והאתגרים ,ליוזמות ולפעילים חברתיים,
מתנסים בנתינה משותפת ויוצאים עם תחושה מספקת של נתינה .אנחנו נשמח לעזור לכם להרים אירוע מסוג זה!

גייסתי קבוצה ,עכשיו מה עושים?
						חשובים ובסיסיים ,שיסייעו לכם
בפגישה הראשונה יש להגדיר כמה דברים
מאוד באיתור ובתיאום הציפיות עם הנאמנים החדשים שיבחרו להצטרף למעגל:
אנחנו ממליצים מאוד במפגש הראשון לערוך חשיבה משותפת ודיון על מטרות
וערכים שיובילו את המעגל .כך ,ניתן לתאם ציפיות בין חברי המעגל ,למקד את
העשייה ,להביא להעמקת הידע אודות צרכי השטח והיוזמות הקיימות ,וכן אנו

מטרות
וערכים

נוכל לסנן את הפרויקטים השונים לפי האג'נדה ,כדי למנוע הצפת-יתר שלכם.
הדיון הזה הוא למעשה דיון על המהות של המעגל ,והמניעים השונים לפעילות
של הנאמנים.

המשך

הקמת
מעגל

כמו כן ,יש להחליט יחד על כמה:
		המפגשים יש להגדיר את התדירות על פי
תדירות
רמת המחויבות /היכולת של המשתתפים (אנחנו
ממליצים על לא פחות מ 4-6-פעמים בשנה ולא

ה
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כ
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יותר מפעם בחודש).
זמן הישיבות של מעגלי קרן בקטנה מתקיימות לרוב בשעות הערב ,זהו הזמן בו חברי המעגלים פנויים לקחת
חלק בפעילות מסוג זה .נאמני המעגל יחליטו על השעה המוסכמת למפגש המעגל.
מקום המעגלים השונים סיגלו לעצמם הרגלים מגוונים באשר למקום קיום הישיבות של המעגל .לדוג' :קיום
המפגש בכל פעם אצל נאמן אחר בבית ,בברים ,במבנה ציבורי המאפשר להשתמש באחד מחדרי הדיונים/כיתות
וכו' .נאמני המעגל יחליטו היכן ירצו לקיים את המפגשים.
קריטריונים בהמשך לדיון העומק על המטרות והערכים המובילים יש לקבוע קריטריונים משותפים ומוסכמים
הקובעים אילו פרויקטים ,מיזמים ,אנשים וארגונים יוכלו להתמודד על קבלת מענק וכיצד יבחרו.
בעלי תפקידים הישיבות של מעגלי הנתינה מנוהלות ע"י בעלי תפקידים הממונים ע"י הקבוצה ומסייעים
להתנהלות השוטפת של המעגל והוצאת החלטות המתקבלות בו לפועל .ישנם מס' בעלי תפקידים שקרן
בקטנה ממליצה לכל מעגל למנות – יו"ר ,גזבר/ית ,כותב/ת פרוטוקול .נאמני המעגל ידרשו להחליט מיהם
הנאמנים שימלאו את התפקידים השונים.
פיננסים במעגל הנתינה הראשון יש לקבוע כיצד יוסדר התשלום החודשי של כל נאמן (תשלום דרך  ,Jgiveפייפל,
העברה בנקאית) ובאיזה מנגנון פיננסי ייעזר המעגל על מנת לנהל את הכספים ע"פ מנהל תקין .אנחנו ממליצים
שכל חברי המעגל יגדירו הוראת קבע לתקופה כדי למנוע צורך בהתעסקות הפיננסית באופן שוטף/תדיר.

ועכשיו… הגיע הזמן
לאחר רישום הנאמנים באתר יתחילו להגיע אליכם בקשות למענקים מפרויקטים
שונים .כעת ,הנאמנים מצביעים עליהם באתר ,ובישיבת המעגל בוחרים לאיזה
פרויקט מתוך שלושת הסופיים יינתן המענק .עוד על התנהלות שוטפת ואופן
ההיערכות לישיבות במסמך התנהלות שוטפת של המעגל שנמצא בספריית הידע.
חשוב לזכור ,כי מעגלים שונים פועלים בזמנים שונים ובצורות שונות.לכל מעגל
יש את הדרך שלו וחשוב להוביל את התהליך באופן שיתאים לכם ולחבריכם,
וכמובן -במטרה ליצור חווית נתינה נעימה ,כיפית ופשוטה.
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**יש בספריית הידע תקנון לדוגמה לשימושכם.
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