
 ,שותפים יקריםשותפות ו

 . 0202אנחנו לא יכולים שלא לפתוח בלהודות לכם על שהתנדבתם להצטרף לצוות ישראל , ראשית

לכוון אתכם ולתת לכם קווים מנחים אשר , היא לעזור לכם זה ךמטרת החומרים שתקראו במסמ

 . לעבור משיח להשפעה: אלי שהצבנו לעצמנויסייעו לכולנו לעמוד ביעד הלא טריווי

 :המסמך מכיל את הפרטים הבאים

 הדיונים מתכונת 

 הנחיהטיפים ל 

  לוגיסטייםטיפים 

  ותתי הנושאים לדיונים בשולחנות הנושאיםרשימת 

, במידה ותרצו להתייעץ. באינטרנט ערךישי קצר הדרכה למפגשתוזמנו , בנוסף למסמך הכתוב
 וקאתם מוזמנים לפנות אלינו בפייסב, לשאול שאלות או לחלוק עצות

http://www.facebook.com/events/147424705358503/ 

 (אנחנו נדאג לחבר בינכם) האירוע באזור שלכם ת/או למנהל 

 

 :מתכונת הדיונים

  :ן קצר המסביר על מתכונת הדיוניםסרטו

http://www.youtube.com/watch?v=ou8YrKI3CRk 

 :בחרו נושאי השולחנות מראש מתוך הרשימה הבאהיי, בכל אתר –רקע 

 .רותים חברתייםתעסוקה ושי .1
 .חינוך והשכלה .2
 .הסביבה והמרחב הפיסי .3
 .קהילההחיי  .4
 .איכות השלטון .5

מתוך רשימה זה גם )על תת נושא  עם הקבוצה תצטרכו להחליט, בתחילת האירוע עצמו, בכל שולחן

האזור  ת/רשימת תת הנושאים תועבר אליכם על ידי מנהל. שבו תתמקדו במעגל, (מוכנה מראש

 .רפת בסוף מסמך זהגם מצוהיא שלכם ו

 

 לדוגמא פירוט למנחה מה כמה זמן

22:22-

22:20 

 בחירת

 נושא

 לדיון

 במעגל

השולחן אותו אתם מנחים דן בנושא 

שנבחר מראש מתוך רשימה של 

על מנת שהדיונים . חמישה נושאי על

כעת עליכם , יהיו פרקטיים ככל הניתן

להנחות את הקבוצה לבחור בתת 

המשתתפים התיישבו סביב 

 מראש כעוסק שולחן שהוגדר

' 0ובתום דיון של  ,החינוךתחום ב

דקות בחר להתמקד בנושא 

 .הרך לגיל החינוך

http://www.facebook.com/events/147424705358503/
http://www.youtube.com/watch?v=ou8YrKI3CRk


תקבלו  אותהשמתוך רשימה , נושא

דקות  אל תבזבזו יותר מעשר. מראש

 בקשו מכל משתתף. על חלק זה

אשר רוצה להציע נושא אחד 

מהרשימה לנמק בקצרה את בחירתו 

 וערכו הצבעה קצרה 

22:20 – 

22:22 

 היכרות

 אופטימית

 בזוגות

הנחו את המשתתפים לפנות לאדם 

לערוך איתו היכרות קצרה , שמימינם

תת הנושא תחת : ולספר אחד לשני

ה וגאה /ה שמח/במה את ,שנבחר

" מקום")? ה/ה חי/במקום שבו את

עיר , קהילה, יוכל להתפרש כשכונה

הבחירה של רזולוציית  – או מדינה

 .(תתפיםהדיון היא של המש

 

בכך ה /ושמחאני גאה : לדוגמא

שביישוב שלי ישנן פעילויות 

ס לאמהות אחרי לידה "במתנ

 .וילדיהם

22:22 – 

22:02 

 סבב

 איסוף

הזמינו כל משתתף להציג את בן זוגו 

ולחלוק עם המשתתפים את הדברים 

 .בהם הוא גאה

 

22:02-

22:00 

 דיון

אבחון 

 סוגיותה

הנחו את המשתתפים לפנות לאדם 

הרעיון הוא ליצור זוגות ) שמשמאלם

ויחד איתו  (שונים מאלה שהיו קודם

הקושי או הבעיה , לחשוב על הסוגיה

שבחרתם נושא תת ההמרכזית ב

הדריכו . (הרך לגיל החינוך, לדוגמא)

אותם לחשוב על משהו שאם היה 

היה מקדם את כל התחום , נפתר

 .בצורה משמעותית

הדריכו את המשתתפים לדון בסיבות 

 .שבגללן הבעיה קיימת

אין פתרון טיפולי ביישוב : לדוגמא

לילדים מגילאי שלושה חודשים 

הסיבות לכך . עד שלוש שנים

אם סיימו . XYZלדעתנו הן 

בקשו מהם להתחיל , ונשאר זמן

, להעמיק בסוגיה מעבר לקיטורים

ולנסות להבין אותה ואת 

 .סיבותיה

22:00 – 

22:02 

 כתיבת

 סוגיות

פים לכתוב את הנחו את המשתת

הקושי עליו דנו על דף ולשים במרכז 

 .השולחן

 

22:02 – 

22:22 

 איסוף

 סוגיות

הזמינו את המשתתפים לחלוק 

בקצרה עם הקבוצה את הסוגיה בה 

 



 דנו

22:22 – 

22:22  

 דיון

 צמצום

 סוגיות

עתה נסו לצמצם את מספר הסוגיות 

אשר מונח על השולחן לשלוש עד 

, ת זאתעל מנת לעשו. שש סוגיות

האם יש  :בקשו מהמשתתפים לבדוק

אבל הן , סוגיות אשר מנוסחות אחרת

האם יש סוגיות ? בעצם זהות

האם יש ? שנובעות מאותו מקור

ל ועשו הכ: בקיצור? סוגיות חופפות

 .על מנת לצמצם את הרשימה

לא , במקרה ולא מצליחים לצמצם

בשלב הבא האנשים . נורא

יתבקשו לבחור על איזו סוגיה 

וד וייצרו צוותי עבודה סביב לעב

 .אלה שמענינות אותם יותר

22:22 – 

22:20 

 חלוקה

 לקבוצות

 עבודה

הנחו את המשתתפים להתיישב ליד 

רוצים הם סוגיה או קושי עליו 

אנחנו רוצים . להמשיך לדון

ווצרנה קבוצות סביב עניין ישת

 . משותף בסוגיה

 

22:20 – 

22:02  

 עבודה

 בקבוצות

העבודה לקיים דיון  הנחו את קבוצות

 הוא שלו התוצראשר , סביב הסוגיה

את התוצר . מחשבה או יוזמה/ רעיון

בכתב הנחו את המשתתפים לרשום 

על דף שהודפס מראש לפי יד ברור 

 : הפירוט הבא

פרטי התקשרות , שם מנחה השולחן
 ומקום השולחן

 מחשבה/ יוזמה/ שם הרעיון

 תיאור קצר

 הגורמים מעורבים במימוש היוזמ

שלושה צעדים מיידיים שדורשת 
 היוזמה

עדיף שזה )מי לוקח אחריות להניע 
אבל לא , יהיה כבר מישהו מהקבוצה

 (מחויב

 :לדוגמא

פרטי , שם מנחה השולחן -
שירי : התקשרות ומקום השולחן

, XXXXXX-200, ירדני
shiri@sitsite.com , שולחן

 . לבגבעת שמוא

: מחשבה/ יוזמה/ שם הרעיון -
 הורים אחראיים

גני מעורבות הורים : תיאור קצר -
 בשיתוף הרשות המקומית

גורמים מעורבים במימוש  -
רשות , הורים בקהילה: היוזמה
 .משרד החינוך, מקומית

שלושה צעדים מיידיים שדורשת  -
ם הקמת קהילת הורי: היוזמה

פגישה עם נציגי , מעוניינת
כתיבת מסמך , הרשות המקומית

 .כוונות

עדיף )מי לוקח אחריות להניע  -

, שזה יהיה כבר מישהו מהקבוצה

 (אבל לא מחויב

 .עכשיו עברו שעה וארבעים דקות מתחילת הדיונים בשולחנות, אם הכל כמתוכנן

 הנחו את המשתתפים לתלות את דפי שיתוף  חופשי

mailto:shiri@sitsite.com


/ זמות שלהם על קירות האולםהיו בתוצרים

. כיתה בה התקיימו הקבוצות/ חדר

יתלו משתתפי כל , במקביל אליהם

שאר השולחנות את תוצריהם והקהל 

 . יוזמן להסתובב ולקרוא את היוזמות

הדריכו את המשתתפים לבחור את 

תגובתם על כל יוזמה מתוך 

 :האופציות הבאות

 ולהתרשם לקרוארק  .2

להוסיף פתקית עם הערות  .0

 והצעות שיפוריםל

היוזמה  במימוש חלק לקחת .0

ואז ההנחיה היא )ת /כמשתתף

טלפון , לרשום שם מלא ברור

 (ומייל

לקחת חלק במימוש היוזמה  .0

ואז ) ת/ומרכזה /כמוביל

ההנחיה היא לרשום שם מלא 

פרטי התקשרות ולציין כי , וברור

 (להוביל ת/ה מעוניין/את

 

כמו כן יהיה איסוף . ישלחו במייל לכל המשתתפים של אותו אזורכל היוזמות שייתלו על הקיר יתועדו וי

 . מרוכז של היוזמות של כל האזורים כדי לחלוק ברמה הארצית

כ מצטבר של זמן בטור של הזמנים כדי שהמנחה יידע איפה הוא יחסית "כדאי להוסיף לטבלה סה

 (מפגר אחרי התכנית וכו, הרוויח זמן יחסית לתכנית)לתזמון 

 :להנחיהטיפים 

תסריט ההנחיה שקבלתם תוכנן כך שיוביל לתוצרים המבוקשים ויקדם  :שלבו בין גמישות לשיטתיות

כל קבוצה היא שונה  וכל , יחד עם זאת. את התהליך האזרחי שכולנו חווים בחודשים האחרונים

ך לשנות את תוכנית ההנחיה כ כמנחים חופשלכם  ישלפיכך , מנחה מומחה בשיטות הנחיה אחרות

 .שתתאים יותר לכם ולקבוצה

מיקוד הדיונים בהתארגנויות הלוקליות עלול להוביל לשיח של הטלת  :קדמו דיונים אפקטיביים

אחת ממטרות האירוע היא לייצר שיח אשר יאפשר , זכרו. אשמה ואחריות על הגורמים המקומיים

נסו לעזור לקבוצה (. גם אלו אשר נתפסים לעיתים כאשמים במצב)בין כל הגורמים  פעולה שיתוף

 .להתקדם לשיח של פעולה והשפעה ולא של הטלת אשמה ואחריות



המטרה היא לייצר רעיונות . משתלט על הדיון אחד ממצב בו משתתף מנעויה :היו עדינים אך ברורים

מנע ממצב יאנחנו רוצים לאפשר לקבוצה לשמוע ולהשמיע ולהלשם כך  .חדשים ושיחות אפקטיביות

היא חשובה ליצירת תוצרים  –ירה הטובה בקבוצה ושמרו על האו, יחד עם זאת". ידהרצאת יח"של 

 . איכותיים

 

 : טיפים לוגיסטיים

 :לקראת

 .ה וכוסותיהביאו אתכם לשולחן בקבוק אחד או שניים של שתי, אם תוכלו

 :ביום עצמו

 :הקפידו להגיע לאתר האירוע לפחות חצי שעה לפני תחילת הדיונים

 .ודאו כי יש בו שלט המציג את הנושא בו ידון השולחן, בו תנחו התמקמו בשולחן .2

 . כם הגיע והפעיל ובדק את המחשב שלואשר אחראי על השולחן של המתעדודאו כי  .0

אותם אמורות קבוצות העבודה למלא שהאזור שלכם את דפי הרעיונות  ת/קבלו ממנהל .0

 .בחלק האחרון של העבודה בשולחנות

 .על השולחנותוודאו כי יש כלי כתיבה  .0

 :בזמן התערוכה

 היו שם איתם ועזרו להם. התערוכהלשלב  ותסביר להניח שלא כל המשתתפים יבינו את ההורא

, שיפור, התרשמות)לבחור איזו מארבע אפשרויות הפעולה הם בוחרים לכל רעיון או יוזמה 

 .ה מלבד אדישותבכל אפשרות טו( הובלה, השתתפות

 :בסוף התערוכה

 :רעיונות אלו. האזור שלכם לאסוף את דפי הרעיונות ת/עזרו למנהל

מי החברים , כך שכל קבוצה תדע מי מוביל אותה, ינוהלו על ידי רכז האזור בתחילת דרכם .2

 .בה ומה הם פרטי היוזמה

 .יוזנו למערכת ארצית לצורך ניתוח תוכן ומעקב .0

 

 :רשימת הנושאים ותתי הנושאים לדיונים בשולחנות

 רותים חברתייםתעסוקה ושי, צמיחה

 פיתוח מרכזי תעסוקה והשמה .2

 קידום אפשרויות לתעסוקת צעירים .0

 פתרונות לחסמי השתלבות במעגל העבודה  .0

 צמצום פערים בין אוכלוסיות .0

 שירותי רווחה .0



 אמנות וספורט , מרכזי תרבות .6

 פתרונות למצוקת דיור .7

 פיתוח אזורי תעשייה .8

 יזמות ועסקים קטנים .9

 חינוך פיננסי ועסקי .22

 אזורי/ולה מקומישיתוף פע .22

 קידום נשים בכוח העבודה .20

 זכויות עובדים .20

 עובדי קבלן .20

 נגישות למשפט .20

  

 חינוך והשכלה

 מערך החינוך לגיל הרך .2

 חינוך יסודי ועל יסודי .0

 עידוד השכלה גבוהה .0

 הכשרה והשכלת מבוגרים .0

 שיטות הוראה והערכה -חינוך איכותי  .0

 שוויון הזדמנויות בחינוך .6

 נוכיסמכות ואחריות בתהליך החי .7

 פורמלי-חינוך פורמלי וא .8

 

 המרחב הפיזיהסביבה ו

 קיימות מקומית .2

 התחדשות עירונית .0

 מפגעים סביבתיים .0

 שטחים פתוחים .0

 בריאות הציבור  .0

 נגישות לשירותי בריאות .6

 תכנון ורישוי .7

 פיתוח תשתיות .8

 ציבורית תחבורה .9

 סביבה בטוחה ונגישה לכל .22

 חיי קהילה

 גיל הזהב .2



 נשיםזכויות / קידום שוויון מגדרי  .0

 תנועות נוער .0

 תרבות וספורט, פעילויות פנאי .0

 ייחודיות קהילתית .0

 המרחב הציבורי .6

 יזמות חברתית .7

  אקטיביזם/התנדבות .8

 איכות השלטון

 שקיפות ושיתוף הציבור, ידע .2

 הנגשת פעילות הרשויות לציבור .0

 עתודה ניהולית ומנהיגות ציבורית .0

 חיזוק הרשות מול השלטון המרכזי .0

 ביקורת שלטונית .0

 היציבות השלטוניתשיפור  .6

 שיפור התכנון ומעקב אחר ביצוע .7

  שיפור השירות הממשלתי לציבור .8

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


