
 

 

 התכנית למנהיגות השתתפותית וחדשנות קהילתית במרחב הכפרי 

 https://forms.gle/CFx6m5gM1E1mDJGT6 להרשמה ופרטים נוספים 

 

ההשתתפות של  תכנית הכשרה מקוונת במתודולוגיות השתתפותיות וכלים חדשניים שנועדו להגביר את 

תושבים וקהילות במרחב הכפרי. בתכנית זו נכיר כלים של מנהיגות השתתפותית וחדשנות קהילתית  

 ונתנסה ביישום פרויקטים בשטח, דרך חוויה אישית והתנסות בכלים השתתפותיים לאורך כל התכנית. 

 שלושת מרכיבי התכנית:  

להובלת תהליכים   השתתפותיות  היכרות והעמקה בכלים ומתודולוגיות –השתתפותיים   כלים .1

 ועוד  עולם קפהU ,  ,Dragon Dreamingה בקהילה: מיפוי ורתימת מחזיקי עניין, תיאוריי

 

בתחומי מנהיגות השתתפותית, חדשנות   מנחים מובילים עם  ומפגש לדוגמאות השראה וחשיפה .2

 קהילתית ונוספים 

 

ותכננ/ה במהלך   שפיתח/ה בפרויקטמשתתפ/ת מתנסה  כל - אישי יישומי פרויקט .3

שלו, במרחבים בהם/ן פועל/ת. הקבוצה פועלת כקהילה  בקהילה ויכול/ה ליישם אותו התכנית

 התומכת את הפרויקטים האישיים. מקצועית לומדת

 

 מנחים ומלווים  

 הטריבונה למנהיגות השתתפותית   -מיכל עברי, נעם כרמלי   מנחים:

 ר גלבוע, תומר בן חמו, שני מרצ'בסקי רוני קנטור, מו מרצים אורחים: 

 

 תכנית המפגשים:  

  פעם בשבועיים.  09:00-13:00מפגשים, ימי רביעי בבוקר,  12תכנית אונליין של  

  25.11.2020מתחילים ב 

 

 נושא    מפגש 

   1מפגש 
 מתחילים 

 
25.11.20 

 מתחברים  
 הזמנה ללמידה  

 קפה עולם על קהילתיות: איך נחולל קהילתיות במגזר הכפרי המתחדש?  
 הליבה החיובית של קהילות, ייחודיות המגזר הכפרי  

   2מפגש 
 מיפוי קהילתי  

 
9.12.20 

 

מה ההבדל בין קהילה לקבוצה? ההגדרות החדשות של קהילות: סוגי קהילות, מודלים  
 קהילת מקום, קהילות עניין.  -עקרוניים. עוגנים מושגיים 

 
  ניתוח הקהילות שאנחנו משתייכים/ות –  GISמיפויים קהילתיים: מוסיפים רובד קהילתי ל

 אליהן, הרשתות הפעילות בקהילה.  ניתוח רשתי ומיפוי רבדים של רשתות חברתיות.  

https://forms.gle/CFx6m5gM1E1mDJGT6


 

   3מפגש 
 פעולה מקדמת קהילה  

 
23.12.20 

כיצד אירוע קהילתי מחזק את הקהילה? מה הפעולה שמקדמת    -מנחה אורחת: רוני קנטור 
 את הקהילה?  

 התפיסה של פעולה קהילתית השתתפותית  
 היכרות עם עקרונות העבודה של קבוצות חכמות.  עבודה בשותפות עם בעלי עניין  

   4מפגש 
 כוחה של הקשבה  

 
6.1.21 

 רמות הקשבה -  Uהיכרות עם תיאוריה
 תרגול הקשבה לצרכים השונים בקהילה / במרחב 

 
   התנעת עבודה על הפרויקטים: צרכים ראשוניים בקהילה, בנק רעיונות לפרויקטים 

 5מפגש 
Dragon Dreaming 

20.1.21 

גישה וכלים ליצירה ועיצוב השתתפותי   –  Dragon Dreaming  -הכרות עם מתודולוגיית ה
 של פרויקטים  

 חלימה של הפרויקט האישי על פי המתודולוגיה

   6מפגש 
  -היררכיה טבעית 
 מנהיגות רשתית 

 
3.2.21 

איך מבזרים מנהיגות? הפרקטיקה של המעבר ממנהיג   – מנחה אורחת: שני מרצ'בסקי 
 שוויוני?   גיבור למנהיג השתתפותי. איך נוצרת היררכיה במרחב

 
מנהיגות רשתית ותפקידם של מחוללים  מיפוי מנהיגויות במרחב שלי. עוגנים מושגיים: 

  בקהילה
 חקר מוקיר לאפיון "מחולל קהילתי"   

 הצגת פרויקטים, משובי עמיתים  – פיצ'ים 

   7מפגש 
זום אין: מה תפקיד  

בעלי תפקיד  
 ברשות/ארגון תומך  

 
17.2.21 

   Grassroot organization –מנחה אורח: מור גלבוע 
 מה קורה כשהלוקאלי השטוח פוגש את ההיררכי הציבורי )מועצתי/רשותי( 

 פעילים/תושבים, בעלי תפקידים  - איך מבססים מערכות אמון מכל הצדדים 
 

HUB –  עבודה משותפת על הפרויקטים האישיים 
 פרזנטציות ועזרת הקבוצה בפיצוח אתגרים וקידום הפרויקט

 8מפגש 
 פלייסמייקינג  

3.3.21 

פיתוח מרחבים  תיאוריה ומעשה. פלייסמייקינג,  -עושים מקום  –מנחה אורח: תומר בן חמו 
 ציבורים כפיתוח קהילתי.   

 
 לפרויקט בניית תכנית עבודה 

 9מפגש 
 "בהחלט"  

 
17.3.21 

ניהול פגישה השתתפותית וקבלת החלטות בצורה    - 3.0היכרות עם מודל סוציוקרטיה 
 CDM -  Consent Decision Makingמשותפת. נכיר את ההנחות היסוד ונתנסה ב

 היכרות עם תבניות: שיקולים לגיבוש הצעה, הצבעה
 

 של הקורס 10-11קבלת החלטות לתוכן ומבנה מפגשים  

 10מפגש 
 "מפגש פתוח"  

7.4.21 

 מעוצב ע"י המשתתפים 
אפשרויות והכל פתוח: ידע שהמשתתפים מביאים/ הרחבה והעמקה של הכלים  

 השתתפותיים/ עבודה על הפרויקטים 

 11מפגש 
 "מפגש פתוח"  

21.4.21 

 פרזנטציות של הפרויקטים  
 מעוצב ע"י המשתתפים 

 

 12מפגש 
 סיכום ולא סיום  

5.5.21 

 סיכום התכנית ותובנות ליישום הפרויקטים בקהילה.  -מפגש סיכום ועיבוד 
 פרידה ומחשבות להמשך איך לשמר ולחזק את הרשת והתמיכה הקבוצתית



 

 

 איך עיצבנו את התכנית?  

במפגשים ראשונים נבסס היכרות והתנסות עם הכלים ההשתפותיים. נלמד דרך   - מחממים מנועים .1

 . חוויה ומודלינג במתודות וכלים השתתפותיים

נתחיל עבודה על הפרויקטים, כשיש כבר  במפגש רביעי. Project Based Learning –  ממריאים .2

. הפרויקטים הם לבחירת  שטח מהלפרויקטים  והשראההשתתפותיים תשתית של כלים 

 .  התנסותול ואך מומלצים לתרג ,אינם חובהו המשתתפים/ות

 המפגשים: מבנה  .3

 התחברות   -

 ועיבוד   חלון ידע/השראה -

 עבודה על הפרויקט  -

 איסוף -

4. Homegroup  –  .עבודה על הפרויקטים ב"קבוצת הבית" תגביר את החיבור ותחושת המשכיות 

העבודה על הפרויקט תיעשה דרך העמקה בנושאים שונים ועבודה עצמית עם תבניות    .5

 רחבים בהם פועל/ת.  בממשתתפ/ת כל  – בשטח שאפשר ליישם ופרוטוקולים 

. אם יעלה צורך אפשר להקדיש מלא  תשתית דיגיטלית: דרייב משותף, ווטסאפ, שיתוף חומרים .6

  ד כלים ופלטפורמות דיגיטליות לעבודה מרחוק. וחלק ממפגש להיכרות עם ע

 . וכלים דיגיטליים נוספים, איזור לכל פרויקט שמאפשר משוב עמיתים miroהלמידה תיעשה דרך ה 

  


