
 

מה אנחנו עושים ?
אנחנו מעצבים ומנחים תהליכים השתתפותיים טרנספורמטיביים

שתומכים בקהילות וארגונים בתהליך הגשמת החכמה הקולקטיבית
שלהם ויצירה משותפת של שינוי חיובי. 

הסדנאות שלנו מבוססות על התנסות והשתתפות. הן מביאות לידי
ביטוי את הידע והניסיון שמביא כל אדם בקבוצה ועובדות איתם
ברמה הארגונית. שיטות ההנחיה שלנו מעודדות נוכחות, תקשורת
חיובית וכנה ויצירתיות. אנו נפעמים לראות כיצד כלים אלה יוצרים
שיחות פתוחות ומשמעותיות, פיתוח יכולות, מחויבות ותוצאות רצויות

שקוהרנטיות לחזון הארגון. 
אנו משלבים הבנה מעמיקה של סוגיות חברתיות, ניסיון עשיר
ביזמות חברתית בת קיימא ומשמעותית וטכניקות חדשניות של

הנחיה, פיתוח קהילה, יזמות חברתית והובלת תהליכים מורכבים.

פרטי קשר
https://www.beinco.org/

https://www.facebook.com/BeincoMagic/

https://www.beinco.org/mekomi                  : אתר בעברית
  

https://www.beinco.org/about                              : עלינו
lonynat@gmail.com                 050-7175168         ליאו נתנזון   

jacklin.eshaya@gmail.com      052-4743415   ז'קלינה ישעיה 
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נושא
ימי היערכות לשנה"ל תשפ"א

לחברת BEINCO ניסיון רב בעבודה במערכת החינוך
בתחום המנהיגות ההשתתפותית בארץ ובעולם,
בהנחיה ובעיצוב של תהליכים מורכבים, באופן מהנה,
בו כל המעורבים באים לידי ביטוי ומגיעים לתוצרים
רצויים. התהליך שיעוצב יהיה השתתפותי, חדשני

ויצירתי, ויעבוד עם החכמה הקולקטיבית.

מטרות
חיבור מחודש בצוות, התבוננות בלמידה של

התקופה האחרונה ויצירת חזון חדש ומשותף
הכשרה מקצועית- על עבודה בשותפות ומעורבות,

והובלת תהליכים משותפת
רכישת כלים- ליצירת תרבות של אחריות ויוזמה

בארגון
העצמה אישית, חיזוק הזהות המקצועית והשראה

להמשך
הבנת היתרונות העוצמתיים שבעבודה עם כלים

השתתפותיים וחכמה קולקטיבית
חוויה משותפת, השראה והנאה

תכנים 
מגיבור למארח- מה הופך קבוצות וארגונים לחכמים

ומצליחים יותר? גישות חדשות למנהיגות והנעת
MIT-צוותים מבית המרכז לאינטיליגנציה קבוצתית ב

 

מודל שמונה הנשימות- איך נעצב תהליך השתתפותי
ומייטיב ולא נדלג על אף שלב חשוב בדרך? איך עובדים

נכון עם שותפים? ואילו דברים חשוב לדעת כדי לא
לפספס את ההון האנושי שעומד לרשותנו?

 

שאלות עוצמתיות- אם ניוטון לא היה שואל את עצמו
למה התפוח נפל למטה... הוא לא היה מגלה את כוח

הגרביטציה! בסדנא זו נהפוך למאסטרים בשאלת
שאלות עוצמתיות, ככלי להנעה של עצמנו ואחרים

לכיוונים רצויים
 

מה אנחנו יכולים להרוויח מתקופות של הרס, כאוס
וחוסר וודאות? מודל האקו-סייקל שואב השראה

מתהליכים בטבע ומביא תובנות מרתקות לגבי תהליכים
אנושיים, ארגוניים וצוותיים.  

 

אילו שאלות, אם נשאל את עצמנו, ייקחו אותנו
כיחידים וארגון למקום רצוי? מרחב פתוח וקפה עולם
סביב סוגיות ושאלות המעסיקות את הארגון והעובדים


