
  

  בעצמך זאת עשה – למעגל ממאהל

  

  ,אנשים שלום

 השינוי מה: השאלה על זה עם זה שוחחו ישראלים 8,000 מ למעלה, הסטוריה עשינו 10/9/11ב

  ? להתרחשותו נגרום ואיך לישראל הנחוץ החברתי

 השיחה את ולמנף, השיח נושאי את למקד, השיח מעגלי את להרחיב רוצים המשוחחים מן רבים

  . ועשיה שיח מעגלי להוביל להמשיך לחפצים עצות תמצאו הבאות בשורות. לעשיה להתארגנות

  הדרך לתחילת שאלות

 כך, שונים התמחות ותחומי מגזרים המייצגים אנשים כולל, מוביל צוות להקים מומלץ – ?מארגן מי

  .ביניכם העבודה את ולחלק עמדות למגוון מקום לתת תוכלו

 חשוב באמת מה: כגון שאלות בירור לאחר שייעשה ראוי האתגר / השאלה ניסוח – ?השאלה מה

 מן ננפה איך? פתוח דיון לאפשר הרצון לבין ספציפיים להיות הרצון בין נאזן איך? לברר למתכנסים

 שאלה עם מהות על שאלה לשלב מומלץ רבים במקרים? מוסכמות בהכרח שלא יסוד הנחות השאלה

  .לעשיה המובילה

  ?כך לשם נעשה ומה להיות רוצים אנו קהילה איזו: לדוגמא שאלה

 להזמין מומלץ. מעניינת ושיחה חדשים לרעיונות מתכון הוא משתתפים מגוון – ?המשתתפים מי

, פורמלי לא חינוך אנשי, מורים, הורים, תלמידים – חינוך בנושא למשל, העניין בעלי כלל את לשיחה

, מקומית רשות נציגי, אזרחים, )לנוער מפגש המשמשים כאלה ודאי (עסקים בעלי נציגי , עירייה נציגי

  'וכו מקומית תקשורת

  ? המפגש מתכונת

 מתכונת לעצב מנת על ארגוניים יועצים, קבוצות מנחי, קהילתיים בעובדים להעזר מומלץ -

 חקר, ידע קפה: כגון גדולות קבוצות עם לעבודה שיטות ישנן. המארגנים למטרות המתאימה

 .באינטרנט כך על ללמוד מוזמנים אתם פתוח מרחב, מוקיר

 6-12  של בקבוצות להתכנס להם לאפשר, במעגל אנשים לכנס פשוט אפשר, שראיתם כפי -

 .להם החשובים בענינים ולדון משתתפים

, חגיגה של אוירה צרו' כבד 'להיות צריך לא התהליך רציניים כשהנושאים גם – אוירה -

 מובן לא לגמרי, זמנם חשבון על באו הם (למשתתפים כבוד והרבה חיובית אנרגיה, שמחה

 .יועיל ... הכרות, התכנסות, כיבוד – ארוח של לאוירה שיוסיף מה כל). מאליו

 לכאן אותך הביא מה? אתה מי -באישי להתחיל מומלץ בקבוצה הדיון את:  הדיון מהלך -

 לקראת. העמקה, הרחבה , משותפות תובנות איתור - לכללי לעבור? לך חשוב מה? היום

 עצמם על שלוקחים המחוייבות מה? מכאן יוצאים מה עם – לאישי לחזור מומלץ הדיון תום

 'וכו

 שיש מאנשים לבקש מומלץ מסויים בשלב?  מעשית להתארגנות כללי מדיון עוברים איך  -

 באחד איתם לדון בכך המעונינים את ולאסוף כך על להכריז, לקדם יוזמה או לדיון נושא להם

  . מעשית להתארגנות הדרך קצרה מכאן, מעגלים/השולחנות



  ?מזמינים איך

 חיובית אוירה מקרינה,  הדיון נושא של בהירה הצגה: הכולל נוסח יוצרים - הזמנה ניסוח -

 ?הרשמה, )הגעה דרכי נדרש אם (מקום, זמן: המינהליים הנושאים את ומפרטת

  ההזמנה להפצת דרך כל על חישבו – רבים בערוצים שימוש -

 /tables1000/il.org.14j://http - שולחנות 1000 באתר להשתמש בהחלט מוזמנים אתם

 .ולעידכונים להזמנה

 ההזמנה את להפיץ שיכולים' וכו מקושרים אנשים , ארגונים – משנה בסוכני שימוש -

 .שלהם לקהלים שלהם באמצעים

 משמעותיים מאנשים אישי באופן זאת יקבלו המוזמנים מן שרבים דרך למצוא – אישי הכל -

 עבורם

 . הרלונטיים היעד מקהלי אחד לכל המתאימה הזמנה דרך למצוא – יעד קהלי פילוח -

 ובמקביל המעונינים כל את ופתוחות פומביות בדרכים להזמין אחד מצד – ומיקוד פתיחות -

 שנוכחותם אנשים על) מרצונם שיבואו רוצים אנחנו, מדי יותר לא (הנדרש הלחץ את להפעיל

   לכם חשובה

  מנחים איתור

 .וענייני מוצלח באופן דיון להוביל יכול סביר אדם כל , הנחיות מעט עם -

, קהילתיים עובדים, ארגוניים יועצים, קבוצות מנחי: כגון מקצועיות קבוצות כמובן יש -

 במידת אותם גייסו, בסביבתכם כאלה רבים יש. מורים, סוציאליים ועובדים פסיכולוגים

  .הצורך

  לוגיסטיות הכנות

 ,'וכד אולם ,פארק, ספר-בית, ס" איתור והסדרת שימוש מתנ–לאירוע  לאתר מקום - מקום -
 .באירועים גדולים) א"מד, כיבוי אש, משטרה, עירייה(אישור רשויות  לרבות

 .לקיים מעגלים גם ללא שולחנות ניתן - כסאות ,שולחנות -

 )במקומות קטנים מגפונים  (הגברה מערכת -

 למנחים הנחיות, כתיבה כלי /דפים – משרדי ציוד -

   ויותרשתיה מים וכוסות -כיבוד  -

 להכוונה לשולחנות ולאירוע שילוט  -

  נקיון סידורי, אשפה פחי   -

  הנחיה

 המוגדר הנושא במסגרת דיון לאפשר -

  המשנה סוגיות את למקד -

 .עמדות מגוון ביטוי לאפשר -

 מעשיות להמלצות הדיון את לכוון -

  .הדיון סיכום שיוצא לוודא -

  המפגש סדר

 המוכן משתתף ומאתר המשתתפים בין הכרות עורך, המפגש מטרות את מציג המנחה -

 . הדיון את לסכם

 אינטראקטיבי דיון לבין עמדתם את להביא המשתתפים לכל לאפשר הצורך בין לאזן מומלץ -

 .מחלוקת נקודות בירור, רעיונות פיתוח, תגובה, שיחה המאפשר

 לדיון סוגיות כשלוש למקד עמדות מציגים המשתתפים בו הפתיחה סבב לאחר מומלץ -

  .מהן אחת לכל דקות 10 לפחות ולאפשר



 להציע, ותובנות תחושות לחלוק למשתתפים לאפשר, בהמשכיות רצון לבדוק: המפגש בסיום -
  .קשר רשימת לרכז

  

 תיעוד

 / ממשתתפים לבקש מומלץ . גדולה חשיבות למשתתפים והפצתם הדיונים סיכומי להקלדת -
 . לתיעוד סמארטפון או נייד מחשב איתם להביא מנחים

  .ויוזמות המלצות, עמדות לרשום מומלץ הנאמר כל את לרשום צורך אין? מתעדים מה -
  .שמות באיזכור צורך ואין בהסכמה צורך אין , בסוגיה המשתתפים עמדות רישום – עמדות

   .ומתי מה יעשה מי – משתתפים של המלצה – המלצות
 .אליהם להצטרף חבריהם את ומזמינים מסויימת פעולה היוזמים משתתפים – יוזמות

 זאת לעשות ניתן – אינטרנט לאתר או מודעות ללוח אמת בזמן דיונים להעלות מאד מומלץ -
  .למדפסת המחובר למחשב מייל משלוח ידי על

, חינוך (קטגוריות לפי הדיונים סיכומי את תערכו בו מסכם מסמך למשתתפים לשלוח מומלץ -
 ... ). בריאות, תרבות

  המשכיות

 נוסף למפגש מועד מראש להגדיר מומלץ כך, להתארגן ברצון שמדובר ככל - המשך מפגש -

 .בנושא לפעול להמשיך המעונינים כל של

 שלא העניין בעלי ולשאר למשתתפים הסיכומים את להפיץ מאד חשוב – ודיווחיות שקיפות -

 .להשתתף יכלו

 להתחבר ניתן שם   il.org.yozmot1000.www לאתר פעולה יוזמות להעלות מומלץ – יוזמות -

 .ומנחים ליועצים רלוונטיים לארגונים, קיימות ליוזמות

 כך קיימים לארגונים אותן לחבר לנסות מומלץ פעולה יוזמות מתגבשות כאשר – ניתוב -

  תמיכה לקבל שיוכלו

  

  נוסף סיוע

  :התקשרות פרטי להלן . והנחיה להתארגנות עצות, מאיתנו לקבל תוכלו

   com .gmaii@averbuch.tova אורבוך טובה -

  com.gmail@1shayby יוסף בן שי ר"ד -

  il.co.hub-the@danny גל דני  -

  com.gmail@avner.haramati   הרמתי אבנר -

  com.gmail@lianirgad    נירגד ליה -

 il.org.nif.shatil@erank    קליין ערן -

  com.gmail@aaheret  שנהב אסף -

  il.org.nif.shatil@carlos    שטיגליץ קרלוס -

-  

-  

-    


