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 הנחיית קבוצות השתתפותית והובלת תהליכים קורס 

 ערק

קורונה", עידן של מורכבות, חוסר וודאות ואתגרים חדשים, מדגיש עוד יותר את הצורך -עידן ה"פוסט

חדש,  בקבוצות ויחידים המרכיבים אותן. בעולם ה -באסטרטגיות חדשניות להנחיה והובלת תהליכים משמעותיים 

להסתפק עוד בלימוד פסיבי   ים וקהילות לא יכוליםקבוצות של אנשים, צוות -חיים  צפוי בו אנו -המהיר והלא

 היררכית. -ועבודה שבלונית 

בה הם  הווירטואלי, חוויה הפיזי ומשמעותית במרחב אנשים, כיום יותר מתמיד, משתוקקים לחוויה קבוצתית 

ת בעבודת הקבוצה. י בניין מהותיוהידע והיצירתיות שלהם הם אבנ נראים במלואם, חוויה בה ניסיון החיים,

וירטואליים  -פיזיים ויעזרו לנו לחוות, לעצב ולהנחות מפגשים אסטרטגיות ההנחיה החדשניות שנלמד בקורס 

   יצירתיים, דינאמיים, מרתקים ויעילים שעובדים עם החכמה הקולקטיבית. 

משמעותיים. נכיר ונתרגל הנחיה   יםצה ונלמד לעצב תהליכים קבוצתיבמהלך הלימודים נחקור את כוחה של הקבו

ויצירתיות מכלל רחבי העולם להובלת  טות תקשורת וקבלת החלטות יעילות וגישות חדשניותהשתתפותית, שי

ים של  אנקבוצתית בתנתייחס כמובן גם לאתגרי התקופה, להנחיה וירטואלית ולעבודה תהליכים ופרויקטים. 

של כלים  כמשתתפים והן כמנחים במגוון  ת הןב למידה להתנסוכנית תאפשר מרחוהת. סר וודאותרכבות וחומו

 . וסגנונות הנחיה 

הנחיית קבוצות השתתפותית, היא מערכת הפעלה חדשנית להנעה והובלה משותפת של קבוצות ותהליכים,   -ההק"

  קומות שונים בעולם, ומאפשריםמשנים האחרונות מ 30-שמורכבת מכלים, מתודולוגיות ומודלים, שנאספו ב

 , גם באון ליין.ידיעה-ל מורכבות, כאוס ואיעבודה מודעת ופורה בתנאים ש
 

 התוכניתת מטרו 

וירטואליים יצירתיים, -פיזיים ולהנחיית מפגשים  אסטרטגיות חדשניות והשתתפותיותהכשרה ב .1

 דינאמיים, מרתקים ויעילים

 ירטואליוהו הפיזי וב רחבמלתוצרים  יםשמובילמשמעותי  רכישת כלים ליצירת אמון, אינטימיות ושיח .2

 ומתפתחת יחד  כלים ליצירת קבוצה תהליכית ומחויבת העובדתרגול ותהיכרות עם  .3

לעבוד .4 וחינוכיים  ארגוניים  חברתיים,  טיפוליים,  מתחומים  מקצוע  אנשי  קבוצות  ההכשרת   חים כמנ  עם 

 ומובילי תהליכים 

 המקצועיתהעצמה אישית וחיזוק הזהות   .5

 הלמידה:  אופן 

 תיאורטיידע המפגשים יכללו התנסות ו -תויישומי ת, תיאורטיתוחווייתי תסדנאי הכשרה-

 שיטות ההנחיה והמתודולוגיות החדשניות ביותר בעולם-

 למידת עמיתים, רגול אישי וקבוצתית-

 מבנה הלימודים

 שעות 90"כ , סהבהמשך ייקבעוש ותסדנא שתי  + שעות 80סה"כ , אקדמיות שעות 5מפגשים של  16

בפות  השתת:  מטלות הפרקטיקום,  ה  גשים, מהמפ  80%לפחות  פעילה  במפגשי  קצרה  בהנחיה  תיכנון  תנסות 
  פלקטיבי. ליך השתתפותי והנחייתו וכתיבת תיעוד רתה
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 יםקדמי ים אמרכז

ייה חברתית. ברזומה  מית חברתית עם ניסיון של עשרים שנה בהדרכה, הנחייה ועשזי  –  ה קלינה ישעי'ז

תו למצוא  ניתן  שלה  ראשו הלימודים  תלאר  ממכללת  וחינוך  בפסיכולוגיה  בעבודה  -ן  שני  תואר  חי, 

ת חיפה,  מאוניברסיטת  התיירסוציאלית  משרד  של  דרך  מורת  והכשעודת  סדנאות  ועשרות  רות  ות 

חי ינח לה בכלים  והשתתפה  שדשניים  חברתיים  פרויקטים  בניהול  עבדה  ז'קלינה  האחרון  ותיים.  ונים, 

" של הסוכנות  מי העוסק בדו קיום ואקולוגיה במסגרת פרויקט "תן ניהול מרכז מתנדבים בין לאו  -שבהם

 היהודית.  

ליאוהקימה    2016בשנת   עם  והנחיה ,  Beincoאת    נתנזון   יחד  יעוץ  ו  כתהתומ  חברת  ארגונים  בקהילות 

ויצירה משוהגשמבתהליך   חיוב ת החכמה הקולקטיבית שלהם  סדנאות וסמינרים  י, דרך  תפת של שינוי 

 .  ירטואליו במרחב הפיזי והו טרנספורמטיביים ותהליכי פיתוח ארגוני

ועשייה בתחום    התנסות,  דיש ללמידהקההוא  חוקר, אוהב אדם ומורה. את העשור האחרון      -  ליאו נתנזון

נים בחברה  ניהם. הוא ניהל וליווה ארגויב תנהלות  הוה  התקשורתקבוצות אנשים, סוגי  ל  ש  של היווצרות 

עם   עבד  מסוקהילוהאזרחית,  שונים,  ת  חינוכיים.  והוביל  גים  של  תהליכים  בתחומים  וחוקר  פעיל  הוא 

יהודי דיאלוג  וסביבתיות,  חברתיות  וי-מחאות  אלטרנטיב ערבי  תרבות  נישראל.  ב ית  צירת  את  י ליאו  הל 

החברתי החמ ב-תמה  הדמאקולוגית  ע בית הספר  ווקרטי  ירדן,  בהינות  "סנחה  של    "ישראלי  יפורתוכנית 

 מכון הרטמן. 

אישיים וקבוצתיים הוא רכש כלים  -בעקבות העניין העמוק והסקרנות של ליאו בתהליכים אישיים, בין

י, במכללת תל  ית, בסדנאות בארץ ובחו"ל, במכון לחינוך דמוקרטות תפמתקדמים בעולם ההנחיה ההשת

( חינוכיותאלב  BAחי  הוופילוסופיה(    טרנטיבות  )באוניברסיטה  וארגונים    בניהול   MAעברית  מלכ"רים 

 קהילתיים(.  

של   המשותף  הניהול  ה  יםנחמ וליאו  ז'קלינה  ,  Beincoמלבד  תוכנית  של  לאומי  הבין  המנחים  -בצוות 

changemakerXchange     של  Ashoka,   בתוכנית  חו  הנוRise for Change  חברתיים   של האו"ם ליזמים .  

BEINCO פעה גלובלי. יזם חברתי בעל פוטנציאל השעל ידי האו"ם כמ  2017בשנת חר נב 

בהנ השנתית  הלימודים  תוכנית  את  מנחים  בחטיבה  הם  תהליכים  והובלת  השתתפותית  קבוצות  חיית 

 נה השלישית. ש, זו החי -ללימודי חוץ במכללת תל

עובדיםיההנח   יטותש בהן  וליאו,  ה  תקשורת    ז'קלינה  ומעודדות  והשתתפות,  התנסות  על  מבוססות 

ונה  להנחייה ואמ עמוקהוקה ינה וליאו יש תשירתיות, פרודוקטיביות ויצירה משותפת. לז'קלאותנטית, יצ

 .  וקהילות םכולות ליצור שינוי אמיתי בארגונישאספו ישהשיטות 

 תוכנית הלימודים הזו. את לחלוק את הידע שלהם ויצרו או  ז'קלינה וליהחליטו ך, כ ךמתו

מל ש   מדתהתוכנית  ההנחאת  החיטות  הקיימות   תדשניויה  מתחילות   ביותר  שחלקן  להגיע    כיום, 

לאח רק  לקורס  תומאגד  רונה,לישראל  חו  אחד.  אינטגרטיבי  אותן  קורס  שעזהו  מי  לכל  עם  בה  ובד/ת 

   קיימא. -להניע ולתחזק תהליכים קבוצתיים בריאנשים  במציאות המורכבת של היום ושואפ/ת 

 www.beinco.org: תרלא , היכנסותוכניתי הומנח BEINCO אודות למידע נוסף
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 כללי 

 . 16:00-20:00בין השעות , אשוןר ימי לימוד: •

 בהמשך.  שייקבעו ותסדנא  2 + שעות אקדמיות 5מפגשים של  16 •

 ₪. 8,500לימוד: עלות שכר   •

 .₪ 350עלות הרשמה:  •

 שמים.של נרמאלי נית במספר מיניתיחת הקורס מות מספר המקומות מוגבל, פ •

 נרשם.במקרה של ביטול לימודים ע"י ה לא יוחזרו דמי ההרשמה •

 

 

 מטלות

ב פעילה  הפרקטיקום,  ה  גשים,מהמפ  80%ות  לפחהשתתפות  במפגשי  קצרה  בהנחיה  תיכנון  תנסות 

   ליך השתתפותי והנחייתו וכתיבת תיעוד רפלקטיבי.תה

 

 

 

 

 

 

 

 חוץ י בה ללימודפנות לחטילפרטים נוספים ניתן ל

 5, שלוחה 04-8181855

04-8181406 

 lhai.ac.ilexternal@teאו במייל  
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 תכנית מפגשי הקורס 

 כלים ליצירת קבוצה וסטינג - מקבץ ראשון

1 

16:00-20:00 

7/11 

 

 ים ומצליחים יותר?מה הופך קבוצות וארגונים לחכמ א' יסודות

כיר את מאפייני , נMIT-קבוצתית ב לאינטליגנציהשנערך במרכז חקר על מ, המבוסס במפגש זה

נתרגל   הציבה לעצמה.יבית ועומדת ביעדים שתמשת בחכמה הקולקטהבסיס לקבוצה שמש

נוסף, . בירטואליוהפיזי והו חדרנבין איך ניתן לשמוע את כל הקולות בוופעילה, הקשבה עמוקה 

חוזה יצירת , ליצירת מפגש משמעותי ואפקטיבי ת וסגירת מפגשלמד מיומנויות של פתיחנ

 ��רציני ומשחק קבוצתי 

2 

16:00-20:00 

14/11 

 

 'יסודות ב

 

 ה עובד?מהי הנחיה השתתפותית ואיך ז

, ונכיר ירטואליובמרחב הפיזי והו הנחיה השתתפותית לנכיר את העקרונות המנחים שבמפגש זה 

 תומכות להנחיה וירטואלית. רים ואפליקציות פיצ'

 ופעולה בקבוצה.  , שיח משמעותית, חדשנותכזרזי תובנועוצמתיות ות כוחן של שאל את נבין

3 

16:00-20:00 

21/11 

 

גראפית   הנחייה

ויישומיה בעבודה  

 עם קבוצות 

 

 צד נמקסם את השימוש במימד הויזואלי בתהליך קבוצתי? כי

במפגש זה  ים נושאים איתם משמעויות רבות כחלק מהזיכרון הקולקטיבי וחוויות חיינו. סמל

מוך ולהעצים את יצירת  שביכולתו לת כליית כנלמד כיצד להשתמש במימד הויזואלי בצורה מיטב

חשיבה ויזואלית היא השותפים אליו. סטינג והתוכן, החזקת המרחב ומיקוד התהליך וה

וון שהיא מאפשרת השתתפות בין תחומית וחוצה היררכיות. במפגש כי דמוקרטית מעצם טיבה,

יים לתמיכה ויזואלם וצר מילים ומושגים קבוצתי משותף, ונתרגל שימוש בסמלינלמד לבסס א

  . חשיבה שונה ולמתן הזדמנות לכל מחשבה לעלות הליך ההשתתפותי, לעידודב

 תקשורת ונוכחות בהנחיה ובקבוצה  - נימקבץ ש

4 

16:00-20:00 

5/12 

 

 

והחזקת  מיינדפולנס 

 מרחב

 

יטיבים שנוכל ליצור עבור המנאים מה התשלכם?  תימהו אופן הנוכחות הרצוי במפגש הקבוצ

 הקבוצות שלנו? ואיך עושים את זה?

בצורה ם ס אליהבקבוצה, להתייחיכולת לשהות עם תכנים שעולים בנו ומיינדפולנס הוא הבסיס ל

בלתי שיפוטית ולהוביל לפעולה מודעת ברמת העצמי, ברמת האינטראקציה הקבוצתית וברמת  

תר הקבוצה, והופכת את השיח לעמוק, אותנטי ליזו עוברת כהשראה  ישהגהיצירה המשותפת. 

 גם יעיל יותר. ו

חזיקים עבורי מרחב? מה שה כשממה אני מרגי -החזקת מרחבבמפגש נחקור יחד את הנושא של 

ת  /מארחכמנחה ואיך אני  יצור מרחב מיטבי?נכיצד ב לבין שליטה בו? החזקת מרח ההבדל בין

 ות? /חת אחריםאת עצמי לפני שאני מאר

5 

16:00-20:00 

19/12 

 

 מקרבת שורתתק

ועבודה עם צרכים  

 בוצה בק

 

 מזהים ועובדים עם הצרכים השונים בקבוצה? ך אי

נבין את כוחן של חוויות קודמות בקבוצה ואת השפעתן על הצרכים השונים שכל  במפגש זה 

של תקשורת  את הכלי נכיר הם ניתן לעבוד עימם. משתתף/ת בקבוצה מביא/ה ועל האופנים ב

וההזדמנויות  וך הבנה של הצרכים העומדים בבסיסןהתנגדויות מתם ע עבודלונלמד  מקרבת

 . נעמיק ביכולת האמפטית כלפי עצמנו ואחרים. הטמונות בהן

6 

16:00-20:00 

2/1 

 

 -מפגש אמצע

שלבים ותפקידים  

 בהתפתחות קבוצה 

 

 ? בוצהך ננווט בצורה מיטבית בין שלבי ההתפתחות השונים של הקאי

סייקל, -פתחות של קבוצה, ביניהם מודל האקוהתונים להבנת שלבי ה נכיר מודלים שבמפגש זה  

שונים שניתן לקחת בקבוצה. דרך המתודולוגיה של חקר מוקיר נבין מה ונכיר את התפקידים ה

 מאפשר נוכחות מיטבית בקבוצה, וכיצד ניתן לנוע בין תפקידים שונים. 
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 בקבוצה תהליכים ת כלים להובל  - לישי מקבץ ש

7 

16:00-20:00 

16/1 

פתוח  המרחב ה

Open Space  

ככלי לגילוי החכמה 

בית הקולקטי

 בקבוצה 

  הקבוצה? ם האפקטים של הגילוי עלמהו את  עושר המתנות בקבוצה?  נוכל לגלותכיצד 

הכישרונות, היכולות והידע הטמונים   חב הפתוח הוא מתודה יצירתית וחדשנית לגילויהמר

הנה מידה מל ולהתנסות באופןתופי פעולה צה, לנביעה של יצירתיות ושיבוביחידים ובק

 גה של כאוס וסדר שאחריה הקבוצה משנה את פניה. ואפקטיבי. זו חגי

8+9+10 

16:00-20:00 

30/1 

13/2 

27/2 

 

ליך עיצוב תה

 השתתפותי

 ת?ותי ויעיל בהובלה משותפהשתתפותי משמענעצב תהליך איך 

נן מפגש או תהליך לאסוף לפני שניגשים לתכ חשובש נבין מה כל המידעשלושת המפגשים הללו ב

מד , נלקטיםתהליכים ופרויופיתוח  ירות,, קבלת בהת להעלאת רעיונותקוהשתתפותי, נתרגל טכני

טכניקה  -, ונעמיק ביסודות הליקוטתפותית לעיצוב תהליך השתאת מודל שמונה הנשימו

ר על הרלוונטיות  פת ולשמושותהמהשתתפותית שעוזרת לנו להציג ולהנגיש את תוצרי העבודה 

רת תוצרים טובים  צייל תומרות ו ,הליעי תווצ תדובע תורשפאמ הלא תוקינכטשלהם בארגון. 

נלמד . כמה הקולקטיביתהמכיל את הח מעודד יצירתיותו , בסטינג נעיםומקיפים תוך זמן קצר

מדלגים על  לא ו לידי ביטוי, מגיעים לתוצאות,באים  איך לעצב תהליך מהנה בו כל המעורבים

 שלבים חשובים בדרך. 

11+12 

16:00-20:00 

13/3 

27/3 

 

סדנאות 

 חיצוניות 

10/4 

24/4 

 

עבודה עם כאוס  

ת  , וקבלומורכבות

טות החל

 השתתפותית

כיצד מקבלים החלטה ו  רכבות?בתקופות של כאוס, חוסר וודאות ומו או ארגון קבוצה נווט נ איך 

 ו טעון? משותפת בצורה יעילה בנושא מורכב א

יו, ונלמד טכניקות לניווט של עבודת קבוצה וארגון אלו ניפגש עם כאוס ויחסינ ים אלהמפגשב

-ו סוציוקרטיה ,scenario planningדולוגיות של המתו בתקופות של חוסר וודאות, באמצעות

design thinking נלמד לפתח .( את הזמישות הקבוצתיתagility להבין את התרחישים ,)

ור פעולות חזקות  ולבחעליהן  נהאת כל השאלות שהצעה טובה לפעולה תע  ללשאו האפשריים, 

ת דרך בתחום ופורצהן  אלה שיטות . יאות משתנהבמצדש המציא את עצמנו מחלנו ל ואפשרשי

רכים של כלל הצדדים המעורבים הנותנת מענה לצ ,ת, מהירה ויעילה לטות מעגליקבלת החשל 

את היכולת של ת ום שונים, ומחזקאמון בין חברי הקבוצה ובין אנשים בדרגיהן יוצרות  תהליך.ב

 הקבוצה להנהגה עצמית. 

13+14+15 

16:00-20:00 

8/5 

22/5 

29/5 

 -פרקטיקום

  התנסות בעיצוב

והנחיית תהליכים  

ים משמעותי

 בקבוצה 

ו עד כה בקבוצות שונות מפגשי הפרקטיקום מיועדים לעיצוב תהליכים והתנסות בכלים שנרכש

 .ותהמשתתפ ותבהן חבר

16 

16:00-20:00 

12/6 

חיית תהליכי  הנ

 ה רכוהע סיום

 

   נו?ם קבוצה, ונביע הערכה לקבוצה, לתהליך ולעצמעיזה אופן נסיים תהליך משמעותי אב

חשוב להתכונן אליו,  ב שזהו שלקבוצה. ה שלב משמעותי בחיי -נחקור את שלב הסיום במפגש זה

. כחלק קבוצה חשו בנחות אותו ברגישות, מתוך כבוד למגוון התכנים והתהליכים שהתרלעצב ולה

הקבוצה ליצירת  צמתיים בידי מנחה שונות להבעת הערכה הן כלים עו  םדרכי, מתהליך זה

 . בתהליכי הלמידה והרגש בקרב המשתתפיםאינטגרציה 

 

של הנחיה ויות ין בזום, ויוקנו גם המיומנחלק מהמפגשים יתקיימו און לי, * יתכנו שינויים בסדר המפגשים

 וירטואלית 

mailto:external@telhai.ac.il

