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 קבוצות השתתפותיתדים בהנחיית תוכנית הלימו
 ים ובמרחב הוירטואלי פנים מול פנ

 ערק

קורונה", עידן של מורכבות, חוסר וודאות ואתגרים חדשים, מדגיש עוד יותר את הצורך  -עידן ה"פוסט
בקבוצות ויחידים המרכיבים אותן.   -באסטרטגיות חדשניות להנחיה והובלת תהליכים משמעותיים 

להסתפק    קבוצות של אנשים, צוותים וקהילות לא יכולים -צפוי בו אנו חיים -חדש, המהיר והלאבעולם ה 
 היררכית.  -עוד בלימוד פסיבי ועבודה שבלונית

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

ת  הידע והיצירתיות שלהם הם אבני בניין מהותיו בה הם נראים במלואם, חוויה בה ניסיון החיים,

יעזרו לנו לחוות, לעצב ולהנחות  בעבודת הקבוצה. אסטרטגיות ההנחיה החדשניות שנלמד בקורס 

וירטואליים יצירתיים, דינאמיים, מרתקים ויעילים שעובדים עם החכמה  -פיזיים ומפגשים 

   הקולקטיבית. 

משמעותיים. נכיר   צה ונלמד לעצב תהליכים קבוצתייםבמהלך הלימודים נחקור את כוחה של הקבו

ויצירתיות מכלל   טות תקשורת וקבלת החלטות יעילות וגישות חדשניות ונתרגל הנחיה השתתפותית, שי

נתייחס כמובן גם לאתגרי התקופה, להנחיה וירטואלית  רחבי העולם להובלת תהליכים ופרויקטים. 

  כנית תאפשר מרחב למידה להתנסות הןוהת.  סר וודאותרכבות וחוים של מואנקבוצתית בת ולעבודה 

 . של כלים וסגנונות הנחיהכמשתתפים והן כמנחים במגוון 

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

קומות שונים  שנים האחרונות ממ 30-ותהליכים, שמורכבת מכלים, מתודולוגיות ומודלים, שנאספו ב

 , גם באון ליין. ידיעה-בעולם, ומאפשרים עבודה מודעת ופורה בתנאים של מורכבות, כאוס ואי 
 

 התוכניתת מטרו

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

 דינאמיים, מרתקים ויעילים 

ושיח   .2 אינטימיות  אמון,  ליצירת  כלים  הפיזי  במרחב  לתוצרים    יםשמוביל משמעותי  רכישת 

 ירטואלי והו ו

 ומתפתחת יחד  כלים ליצירת קבוצה תהליכית ומחויבת העובדת רגול ותהיכרות עם  .3

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

 ומובילי תהליכים   חיםכמנ

 המקצועית העצמה אישית וחיזוק הזהות  .5

 הלמידה:  אופן

 תיאורטי ידע המפגשים יכללו התנסות ו -תויישומי ת, תיאורטיתוחווייתי  תסדנאי הכשרה-

 שיטות ההנחיה והמתודולוגיות החדשניות ביותר בעולם -

 למידת עמיתים, רגול אישי וקבוצתית-

 

 מבנה הלימודים 

   תשעות אקדמיו 50סה"כ , שעות אקדמיות 5מפגשים של  10
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 מנחי הקורס 

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

ראשו  תואר  למצוא  ניתן  שלה  תלהלימודים  ממכללת  וחינוך  בפסיכולוגיה  בעבודה  -ן  שני  תואר  חי, 

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

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

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

 היהודית.  

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

ויצירה משוהגשמבתהליך   חיובי, דרך  ת החכמה הקולקטיבית שלהם  סדנאות וסמינרים  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

ניהם. הוא ניהל וליווה ארגונים בחברה  יב 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  "סיפורנחה  של    "ישראלי  תוכנית 

 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  )וופילוסופיה(    טרנטיבות  העברית  וארגונים    בניהול   MAבאוניברסיטה  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 על ידי האו"ם כמיזם חברתי בעל פוטנציאל השפעה גלובלי.   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 תשאותנטית, יצירתיות, פרודוקטיביות ויצירה משותפת. לז'קל

 .  וקהילות םכולות ליצור שינוי אמיתי בארגונישאספו ישהשיטות 

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

מל ש   מדתהתוכנית  ההנחאת  החיטות  הקיימות דשניויה  ביותר  מתחילות   ת  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: לאתר , היכנסותוכניתי הומנח BEINCO אודות למידע נוסף
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 כנית מפגשי הקורס ות

 

 פירוט נושא 

 ובניית זהות המנחה  התפתות קבוצה, בניית קבוצה  - מקבץ ראשון

1 

 

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

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

הציבה  יבית ועומדת ביעדים שתמשת בחכמה הקולקטמאפייני הבסיס לקבוצה שמש

הפיזי    חדרנבין איך ניתן לשמוע את כל הקולות ב וופעילה, נתרגל הקשבה עמוקה  לעצמה.

ליצירת מפגש משמעותי   ת וסגירת מפגשלמד מיומנויות של פתיחנוסף, נ. ב ירטואליווהו 

   ��רציני ומשחק חוזה קבוצתי יצירת , ואפקטיבי

2 

 

 ' יסודות ב

 

 ה עובד? מהי הנחיה השתתפותית ואיך ז

במרחב הפיזי    הנחיה השתתפותית נכיר את העקרונות המנחים שלבמפגש זה  

 תומכות להנחיה וירטואלית. רים ואפליקציות , ונכיר פיצ'ירטואליווהו 

ופעולה    , שיח משמעותית, חדשנותכזרזי תובנועוצמתיות ות  כוחן של שאל אתנבין  

 בקבוצה.  

3 

 

 

מיינדפולנס  

 והחזקת מרחב 

 

יטיבים שנוכל ליצור נאים הממה התתי שלכם? מהו אופן הנוכחות הרצוי במפגש הקבוצ

 עבור הקבוצות שלנו? ואיך עושים את זה? 

ס  בקבוצה, להתייחיכולת לשהות עם תכנים שעולים בנו ומיינדפולנס הוא הבסיס ל 

בצורה בלתי שיפוטית ולהוביל לפעולה מודעת ברמת העצמי, ברמת  ם אליה

תר ישה זו עוברת כהשראה לי ג האינטראקציה הקבוצתית וברמת היצירה המשותפת. 

 גם יעיל יותר. הקבוצה, והופכת את השיח לעמוק, אותנטי ו 

חזיקים עבורי  שה כשמ מה אני מרגי -החזקת מרחבבמפגש נחקור יחד את הנושא של 

ואיך אני    יצור מרחב מיטבי?נכיצד ב לבין שליטה בו? החזקת מרח  מרחב? מה ההבדל בין

 ות?/ת את עצמי לפני שאני מארחת אחרים/מארחכמנחה 

4 

 

 מקרבת שורתתק

ועבודה עם צרכים 

 בוצהבק

 

 מזהים ועובדים עם הצרכים השונים בקבוצה?  ך אי

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

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

  וך הבנה של הצרכים העומדים בבסיסןהתנגדויות מתעם  עבודלונלמד   תקשורת מקרבת

 . נעמיק ביכולת האמפטית כלפי עצמנו ואחרים.  וההזדמנויות הטמונות בהן

5 

 

  -מפגש אמצע

שלבים ותפקידים  

 בהתפתחות קבוצה

 

 בוצה? ך ננווט בצורה מיטבית בין שלבי ההתפתחות השונים של הקאי

-פתחות של קבוצה, ביניהם מודל האקוונים להבנת שלבי ההתנכיר מודלים ש במפגש זה  

שונים שניתן לקחת בקבוצה. דרך המתודולוגיה של חקר סייקל, ונכיר את התפקידים ה

 מוקיר נבין מה מאפשר נוכחות מיטבית בקבוצה, וכיצד ניתן לנוע בין תפקידים שונים.
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 בקבוצה כלים להובלת תהליכים  - נימקבץ ש

פתוח  המרחב ה 6

Open Space  

ככלי לגילוי  

החכמה  

בית  הקולקטי

 בקבוצה

  הקבוצה? ם האפקטים של הגילוי עלמהואת  עושר המתנות בקבוצה?   נוכל לגלותכיצד 

הכישרונות, היכולות והידע   חב הפתוח הוא מתודה יצירתית וחדשנית לגילויהמר

ולהתנסות באופן  תופי פעולה הטמונים ביחידים ובקבוצה, לנביעה של יצירתיות ושי

 גה של כאוס וסדר שאחריה הקבוצה משנה את פניה. הנה ואפקטיבי. זו חגימידה מ ל

7+8+9 

 

ליך  עיצוב תה

 השתתפותי

 ת?ותי ויעיל בהובלה משותפהשתתפותי משמענעצב תהליך איך 

נן מפגש או  לאסוף לפני שניגשים לתכ נבין מה כל המידע שחשוב שלושת המפגשים הללו  ב

תהליכים ופיתוח  ירות,, קבלת בהת להעלאת רעיונותתהליך השתתפותי, נתרגל טכניקו 

, ונעמיק ביסודות  תפותית לעיצוב תהליך השתמד את מודל שמונה הנשימו, נלקטיםופרוי

פת  טכניקה השתתפותית שעוזרת לנו להציג ולהנגיש את תוצרי העבודה המשות -הליקוט

  , הליע י תוו צ תדוב ע תורשפא מ הל א תוק ינכ טר על הרלוונטיות שלהם בארגון. ולשמו

  מעודד יצירתיותו , בסטינג נעיםרת תוצרים טובים ומקיפים תוך זמן קצרצייל תומ רותו

באים  נלמד איך לעצב תהליך מהנה בו כל המעורבים. כמה הקולקטיביתהמכיל את הח

 מדלגים על שלבים חשובים בדרך. לידי ביטוי, מגיעים לתוצאות, ולא 

חיית תהליכי  הנ 10

 והערכה סיום

 

ם קבוצה, ונביע הערכה לקבוצה, לתהליך  עיזה אופן נסיים תהליך משמעותי בא

  נו?ולעצמ

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

נחות אותו ברגישות, מתוך כבוד למגוון התכנים והתהליכים  להתכונן אליו, לעצב ולה

צמתיים  שונות להבעת הערכה הן כלים עו . כחלק מתהליך זה, דרכיםקבוצהחשו בשהתר

 .  בתהליכי הלמידה והרגש בקרב המשתתפיםהקבוצה ליצירת אינטגרציה בידי מנחה  

 

 

 * יתכנו שינויים בסדר המפגשים

 של הנחיה וירטואליתויות ין בזום, ויוקנו גם המיומנחלק מהמפגשים יתקיימו און לי *

 
  

mailto:beincomagic@gmail.com
http://www.beinco.org/

