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 הנחיית קבוצות השתתפותית והובלת תהליכים קורס                             

 ערק

צורך באסטרטגיות חדשניות להנחיה והובלת תהליכים קיים  ואתגרים חדשים,    תחוסר וודאומורכבות,  של  עידן  ב

כיום יותר כית.  הירר-ק עוד בלימוד פסיבי ועבודה שבלוניתסתפלה  יכולים, שאינם  יחידיםלקבוצות ול  משמעותיים

אנשים  מת קבוצתית  מיד,  לחוויה  ובמרחב    ודינאמית  משמעותיתמשתוקקים  חוויה  הפיזי  הם הווירטואלי,  בה 

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

ומנחות   לכלים חמנחים  כלים  ,  הוביל שיח משמעותיול  בקבוצהקולות  דשים שיאפשרו לשמוע את כלל הזקוקים 

הנחיית קבוצות השתתפותית, היא מערכת הפעלה חדשנית   -ההק".  , אמון ומרחב להתפתחותאינטימיות  שייצרו

שנאספו   ומודלים,  מתודולוגיות  מכלים,  שמורכבת  ותהליכים,  קבוצות  של  משותפת  והובלה  שנים  ה  30-בלהנעה 

 . מודעת ופורהת קבוצה  עבוד ומאפשריםקומות שונים בעולם, מהאחרונות מ

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

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

ופרויקטים.   גםתהליכים  כמובן  התקופה,  נתייחס  ולעבודה    לאתגרי  וירטואלית  בתלהנחיה  של אנקבוצתית  ים 

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

הנחיה בקורס  .  וסגנונות  שנלמד  החדשניות  ההנחיה  מפגשים אסטרטגיות  ולהנחות  לעצב  לחוות,  לנו    יעזרו 

   וירטואליים יצירתיים, דינאמיים, מרתקים ויעילים שעובדים עם החכמה הקולקטיבית. -ים ו פיזי ותהליכים

 

 

 התוכניתת מטרו 

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

 דינאמיים, מרתקים ויעילים

 ירטואליוהו הפיזי וב רחבמלתוצרים  יםילשמובמשמעותי  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

 אקדמיות  שעות 09סה"כ , אקדמיות שעות 5מפגשים של  81

בפות  השתת:  מטלות הפרקטיקום,  ה  גשים, מהמפ  0%8לפחות  פעילה  במפגשי  קצרה  בהנחיה  תיכנון  תנסות 
  פלקטיבי. ליך השתתפותי והנחייתו וכתיבת תיעוד רתה
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 יםקדמי ים אמרכז

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

ש ניהלימודים  תולה  למצוא  ראשו תן  בפסיכולואר  וחינוךן  תל  גיה  בעבודה  -ממכללת  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  פרויקט "תן   ואקולוגיה במסגרת  מי העוסק בדו קיוםבים בין לאומתנד  ניהול מרכז  -שבהם

 היהודית.  

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

חיוב פתויצירה משו  ת החכמה הקולקטיבית שלהםהגשמבתהליך   ינרים  סדנאות וסמי, דרך  ת של שינוי 

 .  ירטואליו במרחב הפיזי והו פורמטיביים ותהליכי פיתוח ארגוניטרנס

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

נים בחברה  ה ארגוניהל וליווניהם. הוא  יב תנהלות  הוה  התקשורתקבוצות אנשים, סוגי  ל  ש  של היווצרות 

עם  האזרחית עבד  מסוקהילו,  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  ירדן,  ע וקרטי  בית הספר  בהוינות  "סנחה  של    "ישראלי  יפורתוכנית 

 רטמן. כון המ

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

( חינוכיואלב  BAחי  הו(  ופילוסופיה  תטרנטיבות  )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 .  

ג ומנם  ז'קלינה  תוכנ מובילה  את  החה  של  תר היוק  changemakers-ית    Kofi Annan Foundationית 

   פעה גלובלי.יזם חברתי בעל פוטנציאל הש על ידי האו"ם כמ 2017בשנת חר נב  BEINCO 'נבה.זב

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

ונה  יה ואמלהנח  עמוקהוקה  יש תש  ינה וליאות. לז'קלירה משותפיות ויצ ודוקטיבת, פר ירתיואותנטית, 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  מתחילום,  כיו  מות הקיי  ביותר  תדשניויה  להגיע    ת שחלקן 

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

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

 orgwww.beinco.: תרלא , היכנסותוכניתי הומנח BEINCO אודות למידע נוסף

 

mailto:external@telhai.ac.il
http://www.beinco.org/
http://www.beinco.org/


  

 ac.ilrnal@telhai.exte|   1405818-04| פקס  5שלוחה  048181855 | ץ ימודי חוהחטיבה לל

 1220800יון יל עלי ד.נ. גלהמכללה האקדמית תל ח

 

 

 כללי 

 16:00-20:00בין השעות , ראשון ימי לימוד: •

 נובמבר  -תחילת הלימודים •

 שעות אקדמיות  5מפגשים של  18 •

 ₪ 8,500לימוד: עלות שכר   •

 ₪  350עלות הרשמה:  •

 ים מ ששל נרמאלי נית במספר מיניתיחת הקורס מות מספר המקומות מוגבל, פ •

 נרשם י הרה של ביטול לימודים ע"קמ ב לא יוחזרו רשמהדמי הה •

 

 

 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@te  ליאו במי
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 תכנית מפגשי הקורס 

 כלים ליצירת קבוצה וסטינג - מקבץ ראשון

 ים ומצליחים יותר?מה הופך קבוצות וארגונים לחכמ א' סודותי 1

כיר את מאפייני , נMIT-קבוצתית ב הילאינטליגנצבמרכז שנערך חקר מעל סס , המבובמפגש זה

נתרגל   הציבה לעצמה.יבית ועומדת ביעדים שתמשת בחכמה הקולקטוצה שמשהבסיס לקב

למד מיומנויות של נוסף, נ. בחדרנבין איך ניתן לשמוע את כל הקולות בוופעילה, הקשבה עמוקה 

 ��רציני ומשחק חוזה קבוצתי ירת צי, ואפקטיבי ליצירת מפגש משמעותי ת וסגירת מפגשפתיח

 'סודות בי 2

 

 ה עובד?יך זתפותית ואהנחיה השת ימה

היסודות של הנחיה קלאסית ונחקור את משמעות הקבוצות בחיינו. נבין את  נכיר את במפגש זה 

ודה עב מנחה כמארח/ת, הקבוצה והחכמה הקולקטיבית, וה -הנחיה השתתפותית לשאבני הבניין 

 ופעולה בקבוצה.  , שיח משמעותית, חדשנותכזרזי תובנוות עוצמתיות לשאעם 

 

 תקשורת ונוכחות בהנחיה ובקבוצה  - נימקבץ ש

והחזקת  יינדפולנס מ 3

 מרחב

 

יטיבים שנוכל ליצור עבור המנאים מה התכם? של תיפן הנוכחות הרצוי במפגש הקבוצמהו או 

 ?איך עושים את זההקבוצות שלנו? ו 

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

תית וברמת  לפעולה מודעת ברמת העצמי, ברמת האינטראקציה הקבוצבלתי שיפוטית ולהוביל 

 תר הקבוצה, והופכת את השיח לעמוק, אותנטי ליעוברת כהשראה  זו שהי גהיצירה המשותפת. 

  גם יעיל יותר.ו

ה חזיקים עבורי מרחב? משה כשממה אני מרגי -החזקת מרחבבמפגש נחקור יחד את הנושא של 

ת  /מארחה כמנחואיך אני  יצור מרחב מיטבי?נכיצד שליטה בו?  ב לביןהחזקת מרח ההבדל בין

 ות? /אחריםחת אראת עצמי לפני שאני מ

 מקרבת שורתקת 4

צרכים  ועבודה עם 

 בוצה בק

 

 מזהים ועובדים עם הצרכים השונים בקבוצה? ך יא

כים השונים שכל  ן על הצרנבין את כוחן של חוויות קודמות בקבוצה ואת השפעתבמפגש זה 

של תקשורת  לי את הכנכיר הם ניתן לעבוד עימם. ם במשתתף/ת בקבוצה מביא/ה ועל האופני

וההזדמנויות  ם בבסיסןל הצרכים העומדיוך הבנה שהתנגדויות מתם ע עבודלונלמד  קרבתמ

 . נעמיק ביכולת האמפטית כלפי עצמנו ואחרים. הטמונות בהן

5 

 

 

לבים ותפקידים  ש

 תחות קבוצה בהתפ

 

 ? בוצההק ים שליטבית בין שלבי ההתפתחות השונך ננווט בצורה מאי

סייקל, -וביניהם מודל האקפתחות של קבוצה,  התונים להבנת שלבי ה דלים שנכיר מובמפגש זה  

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

 דים שונים. וצה, וכיצד ניתן לנוע בין תפקינוכחות מיטבית בקב מאפשר

6 

 

סדנא חיצונית  

בנושא הנחיה 

 אפית  גר

 בתהליך קבוצתי?  במימד הויזואלי צד נמקסם את השימושכי

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

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

ויזואלית היא חשיבה השותפים אליו. המרחב ומיקוד התהליך וסטינג והתוכן, החזקת ה

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

יים לתמיכה אלויזום נלמד לבסס אוצר מילים ומושגים קבוצתי משותף, ונתרגל שימוש בסמלי

    .דמנות לכל מחשבה לעלותחשיבה שונה ולמתן הז הליך ההשתתפותי, לעידודב
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 ובארגון  בקבוצהתהליכים ת ם להובל כלי - לישי מקבץ ש

7 

 

פתוח  המרחב ה

Open Space  

ככלי לגילוי החכמה 

בית הקולקטי

 בקבוצה 

  ?הקבוצה גילוי עלם האפקטים של המהו את  עושר המתנות בקבוצה?  נוכל לגלותכיצד 

  טמוניםוהידע ה הכישרונות, היכולות יצירתית וחדשנית לגילויחב הפתוח הוא מתודה המר

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

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

ליך וב תהיצע 8+9+10

 פותיהשתת

 ת?תפתי ויעיל בהובלה משו ו השתתפותי משמעב תהליך נעצאיך 

נן מפגש או תהליך לאסוף לפני שניגשים לתכ חשובש נבין מה כל המידעגשים הללו פושת המשלב

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

טכניקה  -ונעמיק ביסודות הליקוט ,תפותייך השתת לעיצוב תהלואת מודל שמונה הנשימ

ר על הרלוונטיות  פת ולשמושותהמג ולהנגיש את תוצרי העבודה י נו להצשעוזרת להשתתפותית 

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

נלמד . ולקטיביתכמה הקאת הח המכיל צירתיותמעודד יו , בסטינג נעיםומקיפים תוך זמן קצר

מדלגים על  לא ו ידי ביטוי, מגיעים לתוצאות,לבאים  המעורביםב תהליך מהנה בו כל איך לעצ

קבץ זה יתקיימו און ליין, על מנת להקנות את  חלק מהמפגשים במ .שלבים חשובים בדרך

 וירטואלי. המיומנות של הנחיה השתתפותית ויצירתית במרחב ה

דנא חיצונית  ס 11

נהיגות מבנושא 

   נחיל

 כהשראה לשיתופי פעולה?בטבע מנהיגות נחיל מ מה ניתן ללמוד

נעים יחד גם באוטונומיה וגם בשיתוף? נלמד  מה ניתן ללמוד מהטבע על תנועה משותפת, איך 

עקרונות של מנהיגות נחיל השואבת השראה מהטבע ונלמד על התנאים המיטביים לחכמה 

הרעיונות  יות של ההזדמנוהאתגרים ו ,בוצות קטנות על ההשלכותחשיבה בקקולקטיבית. נקיים 

 .ות/עובדיםאנו הללו למערכות איתן 

12+13 

 

 

 

עבודה עם כאוס  

ת  , וקבלתומורכבו 

טות החל

 השתתפותית

טה כיצד מקבלים החל ו  כבות?רבתקופות של כאוס, חוסר וודאות ומו או ארגון קבוצה נווט נ איך 

 ? ו טעון ורכב אצורה יעילה בנושא ממשותפת ב

יו, ונלמד טכניקות לניווט של עבודת קבוצה וארגון אל ויפגש עם כאוס ויחסיננ ים אלהמפגשב

-ו סוציוקרטיה ,scenario planningדולוגיות של המתו באמצעותבתקופות של חוסר וודאות, 

design thinking א. נלמד לפתח( ת הזמישות הקבוצתיתagilityלהב ,) ין את התרחישים

ור פעולות חזקות  ולבחעליהן  הנהצעה טובה לפעולה תע את כל השאלות ש ללשאו שריים, האפ

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

רבים כים של כלל הצדדים המעור הנותנת מענה לצ ,ת, מהירה ויעילה לטות מעגליקבלת החשל 

את היכולת של  תום שונים, ומחזקדרגיצה ובין אנשים בין חברי הקבואמון בהן יוצרות  .תהליךב

 הקבוצה להנהגה עצמית. 

דנא חיצונית  ס 14

פיון קבוצה  בנושא א

 ולוגיה  ובחירת מתוד 

 כהשראה לשיתופי פעולה? מנהיגות נחיל 

? נחבר בין רכבות כדי לאפיין ולעצב תהליכים השתתפותייםכיצד משתמשים ברמות המו

ורכבות וגישת המערכות לבין עיצוב תהליך. נלמד מודל לאפיון המסייע להבין מה ריות מתיאו

להתאים עבורו. נעבוד בקבוצות יכולות  התנועה שהתהליך ההשתתפותי מזמן ואילו מתודולוגיות

 .לאור המודל ה/ פרקטיקום שלוה משימותאת  ווישפר נוייבח ת/בית וכל אחד
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 יום ליכי סותהפרקטיקום  – רביעימקבץ 

15+16+17 

 

 -פרקטיקום

  התנסות בעיצוב

והנחיית תהליכים  

ים משמעותי

 בקבוצה 

כה בקבוצות שונות  ו עדב תהליכים והתנסות בכלים שנרכשמפגשי הפרקטיקום מיועדים לעיצו 

 .תומשתתפה ותבהן חבר

18 

 

חיית תהליכי  הנ

 ה רכוהע םסיו 

 

   נו?לקבוצה, לתהליך ולעצמ ם קבוצה, ונביע הערכהעתהליך משמעותי אופן נסיים  יזהאב

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

. כחלק קבוצה חשו בתכנים והתהליכים שהתרגוון הות אותו ברגישות, מתוך כבוד למנחלעצב ולה

צה ליצירת  הקבוצמתיים בידי מנחה רכה הן כלים עו נות להבעת העשו םדרכי, יך זהמתהל

 . בתהליכי הלמידה והרגש בקרב המשתתפיםאינטגרציה 

 שים *ייתכן שינוי בסדר המפג
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