טבלה מארגנת – הליכים ,כלים ומתודות לשיח בין-מגזרי
שם ההליך/
מתודה /כלי

רלוונטי במיוחד ל....
ציר הIAP2 -
IAP2 Spectrum

זרמי שיח

Engagement
)Streams (NCDD

פרמטרים מרכזיים למנחה התהליך

חקירה
Exploration

התמרת קונפליקט
Conflict Transformation

קבלת החלטות
Decision Making

עשייה בשיתוף פעולה
Collaborative Action

החלפת מידע
Information exchange

היוועצות
Consultation

מעורבות
Engagement

שיתוף פעולה
Collaboration

העצמה
Empowerment
גודל קבוצה

בחירת המשתתפים

משך התהליך

תהליכי ליבה שבהם משתתפים נציגים של בעלי עניין
בניית
הסכמות

עד  25משתתפים

בין שבועות
לחודשים

המשתתפים הם נציגים של כל בעלי העניין
הרלוונטיים

עד  25משתתפים

בין שבועות
לחודשים

בעל הסמכות להתקין תקנות או נציגו,
ונציגים של כל בעלי העניין הרלוונטיים
(כולל משרדי ממשלה נוספים)

Consensus
Building

קבלת
תקנות
בדרך של
משא ומתן
Reg Neg

Charrette

קבוצה קטנה של מומחים וקבוצה גדולה
יותר של בעלי עניין

מפגשים אינטנסיביים ,לרוב של  3–1ימים;
במקרים מסוימים אורך  2–1שבועות

המשתתפים מייצגים בעלי עניין מאורגנים,
אולם אנשים נוספים המוצאים עניין
בתהליך מוזמנים אף הם

שרט

חיפוש עתיד

 80 – 0איש

 3ימים

כל בעלי העניין והמעורבים בנושא

דיאלוג
מוחזק

קבוצה קטנה

מפגשים רבים בני  3-2שעות

ההשתתפות פתוחה למשתתפים
מקרב קבוצות שביניהן קיימות
מתיחות ומערכות יחסים מעורערות

בדרך כלל חודשים עד
שנים (אף כי אפשר לקיים תהליכים קצרים
יותר)

נציגים המהווים מיקרוקוסמוס של
המערכת ,מייצגים את ריבוי הקולות
שלה ויכולים להניע שינוי

Future
Search

Sustained
Dialogue

הנכחת הווה
Presencing

35-25

תהליכי שיתוף ציבור ,החלפת מידע וידע והיוועצות
כמה ימים

התהליך פתוח לכל מי שמעוניין (תוך ניסיון
לכנס משתתפים המייצגים את
מגוון הקבוצות באוכלוסייה)

מועצת
אזרחים

24-12

21st
Century
Town
Meeting

מאות עד אלפי משתתפים ,בשולחנות
קטנים ,בחדר אחד

יום אחד

התהליך פתוח לכל מי שמעוניין (תוך ניסיון
לכנס משתתפים המייצגים את
מגוון הקבוצות באוכלוסייה)

דיאלוג
דליברטיבי

קבוצה מצומצמת או
קבוצה גדולה המחולקת לקבוצות קטנות

מפגש אחד בן כ 3–2.5 -שעות (National
 Issues Forumsאו מפגשים מתמשכים
במתודת )Study Circle

התהליך פתוח לכל מי שמעוניין (תוך
ניסיון לכנס משתתפים המייצגים את מגוון
הגישות להתמודדות עם הנושא)

עד מאות אנשים בקבוצות קטנות ,מונחות

סוף שבוע אחד

דגימה סטטיסטית ,רנדומלית

Citizens
Council

Deliberative
Dialogue

סקר
דליברטיבי

Deliberative
Polling

ועידת
הסכמות

Consensus
Conference

 16–10אזרחים
בשלב הראשון +
קבוצת אזרחים
גדולה בשלב השני

סופי שבוע להכנת
הוועידה  4-2 +ימים לוועידה

שיתוף
בתקצוב

עשרות עד אלפי
משתתפים

החל מכנס בן יום ועד
לכמה מפגשים

התהליך פתוח לכל מי שמעוניין ,תוך
ניסיון להביא אליו מגוון מייצג ככל האפשר
של הקהילה

20–12

 4–2.5שעות

שאיפה להביא לקבוצה מגוון מייצג ככל
האפשר

Participatory
Budgeting

קבוצות
מיקוד

רנדומלית

מתודות נוספות לשימוש בתהליכי שיח בין מגזרי
2000-20

 6-4ימים במקרה של
ועידה

בעלי העניין המרכיבים את המערכת
()system

חקר מוקיר

קפה עולמי

בין עשרות למאות בחדר אחד;
 5–4אנשים בכל שולחן בחדר

אירוע יחיד האורך בין  90דקות ל 3-ימים

משתנה בהתאם לאופי התהליך

מרחב פתוח

בין עשרות למאות ימים אנשים ,כולל
חדרים/מרחבים לדיון בנושאים פרטניים

 3-1ימים

משתנה לפי ההקשר

תכנון
תסריט

בין  20ל30-
(בקבוצה אחת) ועד ( 60בשתי קבוצות)

בין כמה ימים לכמה חודשים

בעלי העניין הרלוונטיים למערכת
()system

בין כמה פגישות ליומיים

משתנה לפי ההקשר

Appreciative
Inquiry
World Café

Open Space

Scenario
Planning

מעגל

Circle

בין  8ל15-
משתתפים

מקרא:
ההקשרים העיקריים שבהם נעשה שימוש בהליך ,בכלי
או במתודה
אפשר לעשות שימוש גם בהקשרים אלה ,אך אין מדובר
בשימוש המרכזי

