מתודולוגיות לעבודה עם קבוצות
האם אתם מכירים שיטת עבודה עם קבוצה גדולה?
אם כן ,מהי? מתי יצא לכם להשתמש בה?

מה בין ניהול מהלך קולקטיבי
ובין כלים לעבודה בקבוצות?
•

במהלכים קולקטיביים מתקיימים תהליכים של חשיבה ,עבודה וקבלת החלטות בתהליכים
משותפים של בעלי עניין מובילים ממגוון ארגונים.

•

מנגנוני העבודה של מהלכים קולקטיביים כוללים מספר קבוצות אשר כולן ביחד מהוות את
רשת השותפים -המליאה .לדוגמה :וועדת היגוי /צוות מוביל ,צוותי עבודה לפי יעדים או
תחומי תוכן ,פורומים לפי מגזרים וכדומה.

•

למליאת השותפים ולקבוצות השונות המרכיבות את המהלך יש סדר יום ומטרות שעליהן
להשיג.

•

כלים לעבודה בקבוצות יכולים לסייע בעיצוב מפגש חוויתי המאפשר שיח משתף

ומעמיק ,נותן מקום למגוון השותפים ומייצר בזמן קצר יחסית תוצר משמעותי .בנוסף
בכוחם של כלים אלו לחזק את תפיסת השותפות במהלך של השותפים בו.

מטרת המפגש
חשיפה לכלים ולמתודולוגיות של שיח

משתף /בקבוצות (גדולות) לטובת תהליכי
עבודה משותפים וקבלת החלטות

במהלכים קולקטיביים
האם אתם מכירים שיטת עבודה עם קבוצה גדולה?
אם כן ,מהי? מתי יצא לכם להשתמש בה?

קבוצה גדולה
•  40-80משתתפים

• כל קבוצה שמספר חבריה גדול מספיק כך שלא ניתן להקיפם
במבט אחד
•  – Settingסידור כסאות ....

• רנטגן ...
• רגרסיה ,הפתעה ,ריאקציה ( חום ,התכה ) יצירה חדשה
• עוצמתי
• לכל אדם מקום ,קול  ,מיכל פתוח ....

פיתוח ארגוני
דיאלוגי

שיטות  /כלים ליצירת שיח של שינוי ויצירה

Future Search

ועוד....

הזמנה לחשיבה :באילו מפגשים קבוצתיים יש ערך שאשלב את הכלי...

המרחב הפתוח
טובה אוורבוך

• שיטת 'המרחב הפתוח' הנה טכנולוגיה המאפשרת מפגש

משמעותי בין מספר רב של אנשים בעלי עניין משותף לשם
שיחה ודיון פתוח ,יצירה של רעיונות ומימושם לכדי מעשים.
• הרעיון הוא לכנס את כל בעלי העניין ובעלי האנרגיה

והאכפתיות בנושא מסוים במרחב אחד של מקום וזמן .כל
החפץ מגיע.
• מפגש שהוא הפסקה
• השאלה שבנפשך ,מפגשי זוטא  ,ככר השוק ,סיכום ופעולה

Future Search
• ההליך נמשך כ 16-שעות ונפרש על פני שלושה ימים.
התמקדות במכנה המשותף ובעתיד ולא בקונפליקטים
ובפתרון בעיות

• מתאים ל :
– יצירת חזון משותף ותכנית פעולה לארגון,
– לקחת אחריות על התכניות שלהם
– הוצאה לפועל של חזון קיים שטרם יושם

• עבודה בקבוצות על צירי עבר ,הווה ,עתיד
מתוך :סקירה בין  -לאומית תהליכי שיח ושיתוף פעולה בין -מגזרי -עו"ד ענת קבילי ,ד"ר רן קוטנר

חקר מוקיר
• חקר מוקיר מעריך בחיוב את מה שקיים ,מסייע לדמיין מה
יכול להיות ,מייצר דיאלוג בנושא הדרך שבה הדברים צריכים
להיראות ויוצר את מה שיהיה
• לחפש את החיובי ,את הכוחות המניעים החיוביים ,ולהעריך

בחיוב את הטוב ביותר במה שקיים.
• משתתפים מוזמנים לקחת סיכונים ולדמיין באופן פרובוקטיבי

אפשרויות שמעצם ביטוין פותחות פתח ליישומן.
• Destiny ,Design ,Dream ,Discovery
מתוך :סקירה בין  -לאומית תהליכי שיח ושיתוף פעולה בין -מגזרי -עו"ד ענת קבילי ,ד"ר רן קוטנר

World café
• קפה עולמי הוא מתודה ליצירת ריבוי שיחות סביב שאלה או
שאלות מסוימות ,המאפשרת גם למספר רב של אנשים ,אפילו
בסדר גודל של מאות ,לחשוב יחד ולייצר תובנות חדשות בהליך
דיאלוגי.
• במתודה זו עושים שימוש במטפורה של בית קפה ליצירת סביבה

נעימה ,מאפשרת ולא רשמית מדי ,שמטרתה לסייע למשתתפים
לחשוב באופן יצירתי על נושא מסוים.
• מנחה ,שאלה  ,שרבוטים ,סבבים  ,תובנות
מתוך :סקירה בין  -לאומית תהליכי שיח ושיתוף פעולה בין -מגזרי -עו"ד ענת קבילי ,ד"ר רן קוטנר

תכנון תסריט
• תכנון תסריט נועד כדי לאתגר את הנחות המוצא ואת
המודלים המנטליים שבעזרתם אנשים מתמודדים עם

אותו חוסר ודאות( .כוחו של כלי זה פחות בניבוי עתיד).
• תהליך מסוג זה חושף פרדיגמות קיימות ועוזר לשנות אותן
ולאפשר בחינה מחודשת של דרכי ההתבוננות וההבנה של
המשתתפים
• מיקוד ,אלמנטים מרכזיים ואפשרויות ,תסריטים ,מימוש

עתיד ,פירוט נרטיבים ,רפלקסיה
מתוך :סקירה בין  -לאומית תהליכי שיח ושיתוף פעולה בין -מגזרי -עו"ד ענת קבילי ,ד"ר רן קוטנר

Data walk
•

הבסיס – מספרים ,נתונים ,עובדות ,בנפרד ובהשוואה  ...בקטגוריות..

•

גם כאן – יש משמעות רבה לסביבת העבודה והלמידה

•

כמו כן – בחירת הנתונים

• מיועד לרתימה של קהילה ולחשיבה משותפת לאור נתונים או לתיקוף נתונים
•

הבסיס – השאלה שעליה נרצה לחשוב בעקבות למידת הנתונים

• טיול יחידים עם מחברות ניווט ( שאלות )
•

דיון בקבוצות על בסיס שאלות ולאחריו איסוף במליאה

מתוך http://www.urban.org/research/publication/data-walks- :
innovative-way-share-data-communities

סיכום
• לנהל  -----להנחות
• סגור ,מתודולוגי  -----------פתוח
• הכנות ורתימה  -----------אירוע ספונטני

• שיטת עבודה  ----------התהליך כמטרה
• משתתפים שותפים  -אדוות ....
• סביבה
• אנרגיה רבה

מקורות
•

סקירה בין  -לאומית תהליכי שיח ושיתוף פעולה בין -מגזרי
כתיבה :עו"ד ענת קבילי ,ד"ר רן קוטנר
צוות מקצועי :מירי יעקובי הורוביץ ,אברהם אסבן ,מור שחם

• Dialogic Organizational Development
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