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Theory U
להנהיג לעבר העתיד המתהווה ()Otto Scharmer
משך הסדנה:

 4מפגשים

תיאוריית  Uמציעה מודל עדכני להנהגה וניהול שינוי ארגוני או חברתי,
יחד עם סט מגוון ויצירתי של כלים .המודל מציע מנהיגות המבוססת על חיבור עמוק
למקורות ידע פנימיים של המנהיג ,הקשבה לסביבה ,שבירת דפוסי מחשבה קיימים
וחיבור לאפשרות העתידית של ההתפתחות של הארגון.
התהליך משורטט בקווים ציוריים בצורת האות :U
התבוננות במורד ה– – Uיצירת המרחב ,הקשבה ,התבוננות ,למידה מעמיקה של השדה תוך
דיאלוג עם כל חלקיו לצורך שבירת פרדיגמות חשיבה קיימות.
שהות בתחתית ה– – Uנוכחות ( )Presencingהתחברות למקורות העמוקים של העצמי,
לתכלית ולמניעים ,מתוכם ארצה להנהיג שינוי.
עשייה במעלה ה– – Uחיבור לעתיד המתהווה ,אפיון "אבות טיפוס" ,התנסות ,עשייה ולמידה תוך
כדי תנועה.
בסוף הסדנה נצא עם:

על המנחה:

• נכיר את חמשת השלבים במודל  ,Uבאמצעות התנסות קבוצתית

רתם עפר ,יועצת ארגונית .מנחה
ומאפשרת תהליכים ארגוניים
בגישה דיאלוגית בארגונים בכל
המגזרים – עסקי ,ציבורי ,קהילתי
וחינוכי מזה כ– 20שנה.

• תוך כדי ההתנסות ,נכיר את השפה המיוחדת של התיאוריה
• נחווה את הרוח המאפיינת את התהליך
סטודיו נעם תמרי

•נטעם "על קצה המזלג" ממגוון הכלים המאפשרים את תהליך
ה– Uוהופכים אותו למיוחד ואחר
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Dragon Dreaming
איך נעשה מעבר מהיר ,דיאלוגי ואפקטיבי
מתיאוריה לביצוע של פרויקטים?
משך הסדנה:

 3ימים

סדנת ה Dragon Dreaming-מביאה גישה וכלים רבים לתכנון
משותף של מיזמים לצוותים .הגישה מעבירה את הצוות בין חלימה על
הפרויקט ,דרך תכנון ,עשיה וחגיגה (משוב) שלו ,תוך הגדרת מטרות ,יעדים,
בניית גאנט ,חלוקת תפקידים ומשימות וכל זאת באופן המייצר פריצות דרך הן
ברעיונות והן ברמת שיתוף הפעולה של המשתתפים.
הגישה והמתודולוגיה שנלמד בסדנה מציעה מגוון רחב של כלים ליישום בארגון
למחר בבוקר ,המביאים לשינוי בחשיבה ושינוי בהרגלי התכנון והעבודה.
בסוף הסדנה נצא עם:
• נלמד לספק ולייצר פתרונות
לבעיות קיימות בתהליכים של
פיתוח ועבודה משותפת כצוות
בפרויקט

סטודיו נעם תמרי

• נכיר מודל ארגוני דינאמי,
גמיש ,חדשני ורב מימדי
המשלב פרדיגמות חברתיות
וכלכליות חדשות

על המנחים:
• נתנסה בגישה חדשה ליצירת
חזון ארגוני בהתאם לצורכי
השוק המשתנה
• נכיר כלים להעצמה של עובדי
הארגון ,המאפשרים פיתוח
יכולות מנהיגות וביטוי יצירתיות
• נשלב הנאה והגשמה עצמית
כמרכיב מפתח להצלחה

ג'וליה רמוס ,ספרד ,מנחת
" "Dragon Dreamingמשנת
 2012ושגרירת רשת Global
 Ecovillageבספרד.
דרור נוי מקים שותף של
מיזם  DemocratExומיזמים
חברתיים עסקיים נוספים
מבוססי קהילה.
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Story Telling
משוני וניכור למגוון באמצעות כלי הסיפור
משך הסדנה:

 3ימים

סדנת  ,Story Tellingהיא סדנה סוחפת ,עשירה בדמיון ובהומור,
המביאה כלי חזק לפיתוח תרבות ארגונית ,שילמד אתכם לנצל את השונות והעושר
האנושי באמצעות בריאת סיפור משותף המגשר על פערים ומטפח את ייחודיותם
של המעורבים ,סיפור שמחבר קצוות ומניע אנשים ליצור שינוי.
מתודולוגיית הסיפור יכולה לזרוע אופטימיות ולהניע קבוצות מנקודה של שוני וניכור
לחיבור .דווקא כיום בעידן של פילוג ומחלוקות עלינו למצוא דרך ליצור סיפור משותף
שמחבר אנשים.
בסוף הסדנה נצא עם:
	•איך לספר סיפור?  -נלמד לספר
סיפור באופן רותם ומעורר השראה
עבור השומעים

סטודיו נעם תמרי

	•שוני מול ייחודיות  -נמצא את
הקשרים החיים בין הסיפורים לעצמנו
ונגלה כיצד עבודת מספר הסיפורים
מאפשרת התפתחות אישית וחברתית
ואיך סיפורים יכולים לשרת ולהשפיע
על הסביבה הארגונית והמקצועית בה
אנו נמצאים

על המנחה:
	•ארגז הכלים של מספר הסיפורים
 נתנסה בכלים השונים ונבין איךלהפוך אותם לשימושיים בסביבת
העבודה שלנו ונסקור את סוגי הכלים
לסיפור :סיפורים מסורתיים ,אישיים
ומאולתרים
	•הסיפור ככלי  -נלמד ונתרגל שימוש
בסיפורים ככלים להידברות ,הכלה
וחיבור עם הנרטיב של האחר כדי
ליצור מרחב קהילתי וארגוני משותף

רועי גל-אור מספר
סיפורים ,ממקימי בית
הספר הבינלאומי
לסיפור סיפורים
בסאסקס אנגליה
הנחשב מבין המובילים
בעולם ללימוד ומחקר
אומנות הסיפור
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Sociocracy 3.0
העצמת ועיצוב שיתופי פעולה
ליצירת ארגונים שמחים ואפקטיביים
משך הסדנה:

 3ימים

 S3היא מסגרת עבודה חכמה ,פשוטה וגמישה של עקרונות ותבניות
עבור ארגונים המבקשים לשפר את שיתוף הפעולה ולעבוד יחד בצורה אפקטיבית.
את התבניות ניתן להכניס ליום יום הארגוני ככלי לשיפור ישיבות צוות ,קבלת
החלטות מוסכמות ,הגדרות תפקיד וחלוקת תפקידים ,הגדרת האסטרטגיה
הארגונית דרך חידוד המניעים בכל מחלקה ותפקיד ובארגון כולו.
טכניקה מפתיעה למודל ארגוני שטוח המציעה פתרונות מעשיים לשאלות של
מחויבות ,אחריותיות ,רתימה ותחושת מטרה ומשמעות תוך כדי קידום של כבוד ,גיוון
והכלה.
בסוף הסדנה נצא עם:

על המנחה:

	•נגלה מה היא  S3וכיצד היא מסייעת לשפר את הקיימות ,החוסן
והאלגנטיות של ארגונים

ג'יימס פירסט משמש כמנחה,
מאמן change-maker ,התומך
קהילות ,ואנשים לשגשוג .מייסד
ומפתח של .S3

	•נלמד את הליבה המתודולוגית של  S3ונגלה כיצד היא משחררת
פוטנציאל ארגוני ותומכת בשיפור מערכתי רחב
	•נפתח מיומנויות שאפשר ליישם במסגרת קהילות ,ארגונים ויחסים בין
אישיים
סטודיו נעם תמרי

	•נפתח גישה ממוקדת בפתרון בעיות ואפקטיביות ,ונחקור את האפשרויות
היצירתיות המתחבאות בבסיסם של מצבים מאתגרים למראית עין

ליליאנה דוד מספקת הדרכה
ומנטורינג לקבוצות וארגונים,
משלבת רקע בתקשורת
ומנהל עסקים עם Deep
 Democracyו.S3-
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הנחיה גרפית
מדברים ויזואלית  -הכשרה
בהנחיה גרפית וחשיבה חזותית
משך הסדנה:

יום אחד ( 8שעות)

שפה משותפת בין אנשים מכונה לא פעם תמונה משותפת,
הכלים של הנחיה גרפית יוצרים שפה משותפת בין קבוצת אנשים בצורה לא
מילולית ,מהירה ועוצמתית ,על ידי שימוש בכוחם של כלים ויזואליים.

הנחיה גרפית מציעה דרך נוספת ומרעננת לחשיבה ולעיבוד מידע .בסדנה נגלה
יחד כיצד צבע יכול לשחק תפקיד בתהליכי קבלת החלטות ,למה ציור אחד יכול
לפצח ויכוח של חודשים ,מהם הכלים הוויזואליים הנגישים ביותר (גם עבור אלו עם
שתי ידיים שמאליות) ,מהם היתרונות המגיעים עם זה ומה הערך המוסף של שילוב
אלמנטים מהנחיה גרפית בתהליכים של הנעת שינוי.
בסוף הסדנה נצא עם:

על המנחה:

סטודיו נעם תמרי

	•נכיר את המרכיבים השונים של הנחיה גרפית ,גם בתיאוריה אבל בעיקר דרך תמר הראל co-founder -
של  TNSישראל ,העוסקת
הידיים ,בעבודה אישית או בקבוצות
בהנחיה וליווי של תהליכי
	•נתרגל כלים ושיטות מתוך הארגז של הנחיה גרפית ,שאותם ניתן לשלב
שינוי בשילוב עם כלים
וליישם על כל תהליך או סיטואציה מהחיים האישיים או מקצועיים
וטכניקות של חשיבה
של
הראשון
שהכלי
נלמד
בעיקר
אבל
ומהיר,
פשוט
לציור
טכניקות
גם
נלמד
	•
ויזואלית .תמר עבדה בעבר
שהוא
שחושב
למי
גם
מתאימה
ההכשרה
העיפרון...
לא
בכלל
הוא
גרפי
מנחה
במרכז השל לקיימות
להבין
להתחיל
ורוצה
לתחום
נחשף
לא
שמעולם
מי
עבוד
גם
לצייר,
יודע
לא
ומתגוררת כיום בהולנד
במה מדובר ,או עבור אלו שכבר מכירים ברמה מסוימת ומעוניינים להעמיק
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עיצוב תהליכים השתתפותיים
עיצוב תהליכים מבוססי מנהיגות השתפותית
משך הסדנה:

יום אחד ( 8שעות)

הבנו שהעולם השתנה ,הבנו שלכולם יש דעה וקול
שתורמים לעיצוב שלם מוצלח יותר ,אנחנו רוצים שיותר אנשים
ייקחו חלק  -עכשיו מה עושים עם זה?
הסדנה היא כניסה למאחורי הקלעים של  ,DemocratExהשיטה
שפיתחנו לשימוש בסל הכלים של המנהיגות ההשתתפותית.
נלמד איך עושים תמהיל נכון של מתודולוגיות שונות ,לעיצוב תהליכים
השתתפותיים מדויקים ,יעילים וכיפיים שרותמים את המשתתפים ומייצרים
חוויה אחרת וכל זאת לא על חשבון עומק השיח.
בסוף הסדנה נצא עם:

על המנחה:

	•כל משתתף יתרגל בניית תהליך השתתפותי לארגון שלו

שני מרצ'בסקי מקימה
שותפה של מיזם
 ,DemocratExיועצת
ארגונית ,מנהלת פיתוח עסקי
יזמות ושיווק במכון לחינוך
דמוקרטי ,אספנית של מודלים
ומתודולוגיות ,מנחה מנוסה
חובבת חדשנות וחידושים

	•נלמד לעצב מסגרת ומבנה לשלושת הסוגים העיקריים של תהליכים
השתתפותיים
	•נכיר את העקרונות העומדים מאחורי החכמה הקולקטיביות ונשתמש בהם
כמדדי הצלחה
סטודיו נעם תמרי

	•נתנסה ונכיר את הכלים העיקריים המשמשים בתהליכי חכמה קלקטיבית
(כמו עבודה עם פוסטאיט)
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Swarm Leadrship
מנהיגות ושיתוף פעולה בתנועות המוניות
משך הסדנה:

יומיים

בסדנת  ,Swarm Leadershipנלמד על תפיסת מנהיגות ושיתופי
פעולה בקבוצות ותנועות המוניות .העולם כיום שופע ביוזמות של אנשים הרוצים
להפוך אותו לטוב יותר .חלק מהתנועות האלה נוצרות מתוך ארגונים חברתיים
ועמותות וחלקן נובעות מבודדים.
הסדנה מאתגרת את התפיסות המקובלות על מנהיגות ומציעה אלטרנטיבה
לתפיסה המקובלת שמהלכים מובלים על ידי מנהיגים ,או שחייב להיות מישהו אחראי
כדי שמשהו יעבוד.
בסדנה נבין איך נוכל לשפר את היכולת שלנו לצמוח ביחד ללא מנהיג אחד שמוביל,
אלא על-ידי המון שיכול להזיז הרים מבלי שיש כוח שיכול לעצור אותו.
על המנחה:

בסוף הסדנה נצא עם:
	•הבנה והכרות עם תנועה של נחיל
המוני ואיך היא עובדת והביטויים
העדכניים שלה בכל מקום בעולם

	•נכיר כלים לקריאת מציאות של
מנהיגות ודיאלוג שנוצרים בהמון
והתפקידים בהמון

	•נכיר כלים המסייעים להמון חיובי
לצמוח ,לקידום תנועות המוניות

	•נרכוש יישומים פרקטים של
הרעיון כמו "תכנון לפי תבונת
הנמלה"" ,תכנון משחקי"

פלוריס קוט ,הולנד.
מהנדס משחקים ,מכניס
את המשחקיות לעבודה עם
ארגונים ,קהילות ואנשים,
ליצירת מרחבים יצירתיים,
פורצי דרך וכיפיים.

סטודיו נעם תמרי

הסדנה פותחת דלת לשינוי פרדיגמות ,אמונות והבנות על מה שאנחנו מסוגלים לעשות יחד ונותנת טעימה של הכלים והרעיונות.
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Art of Hosting
הובלה והנחייה של תהליכים
השתתפותיים בתנאי מורכבות
משך הסדנה:

 3ימים

 Art of Hostingהיא גישה להנחיה ואסופת מתודולוגיות שפותחה
בשני העשורים האחרונים על ידי רשת רחבה של אנשי מקצוע בכל רחבי העולם.
 AoHיושמה בהצלחה יוצאת דופן בסביבות ממשל ,עסקים ,ארגונים וקהילות  -החל
משותפויות עם האיחוד האירופי ,ועד למהפכות חברתיות וחינוכיות בכל רחבי העולם.
"בעולם של אי וודאות ,בלבול ושינויים דרמטיים ומרחיקי לכת אנו נדרשים לאמץ
צורות עבודה ואופני תקשורת שונים מהותית ממה שהכרנו עד היום .לשם כך אנו
זקוקים לכלים חדשניים בעבודה עם אנשים".
בסוף הסדנה נצא עם:

על המנחה:

	•נלמד מודלים שונים להובלת תהלכי שינוי בתנאי מורכבות

מריה סקורדיאלוס (יוון) היא מייסדת-
שותפה של  Art of Hostingבאירופה ושל
ה Living Wholeness Institute-ביוון.

	•נדע לנהל ולקבל החלטות באופן דמוקרטי  -רוחבי ,שקוף
ומעודד השתתפות

ד"ר יצחק מנלדסון (ישראל) פסיכותרפיסט,
מתמחה במערכות יחסים בין-תרבותיים.
עוסק בקבוצות דיאלוג בין פלסטינים
וישראליים ומפתח כלים תאורטיים ומעשיים
להבנה טובה יותר של מהות היחסים ,בפרט
אלה בין קורבנות ותוקפים ,אנשים וקבוצות.

	•נרכוש כלים וידע פרקטי להנחיית תהליכים השתתפותיים
בקבוצות גדולות

	•נוכל להתמיר קונפליקטים לתהליכי שיתוף יצירתיים ומהנים
סטודיו נעם תמרי

	•נקבל כלים ומתודולוגית חדשנות לעבודה דיאלוגית
בארגונים וקבוצות שונות

DemocratEx

המכון
לחינוך
דמוקרטי
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DemocratEx’s POP UP HUB
מנסים לענות על האתגר של יישום המתודולוגיות
הההשתתפותיות בארגונים דרך  Pop Up Hubשיצוץ
אחת לחודשיים ב"גן" של המכון לחינוך דמוקרטי
נשחק על הציר שבין תאוריה ופרקטיקה ,בדרך להפוך
ערכים להרגלים ולהטמיע תרבות שבה נעשים תהליכים
שיתופיים אפקטיביים ,בה קבוצה גדולה של אנשים יכולה לצמוח
ולהצמיח ,בה תהליכים אלו הופכים לחלק טבעי מהחיים.
ב HUB-תוכלו להנות מ:

על צוות האירוח והחזקת המרחב:

	•פגישות אישיות לייעוץ בעיצוב תהליכים השתתפותיים

בן ונגר שותף למיזם  ,DemocratExמדריך
ויועץ ניהולי ,מנחה קבוצות ומאמן א/נשים
לצמיחה ,התחדשות והטמעת הרגלים.
אוהב לפצח אתגרים בעולם המשלב עסקים
וחברה.

	•להצטרף לקבוצות למידה קטנות סביב מתודולוגיות שיבחרו
	•להיפגש עם עמיתים איתם חוויתם סדנאות
	•ליהנות מהרצאות של מומחים/חברי הקהילה
	•להשתתף במיני סדנאות

סטודיו נעם תמרי

ה HUB-ניתן כשירות חינמי למשתתפי
הסדנאות ,לקהילת  DemocratExולציבור.

שני מרצבסקי מקימה שותפה של מיזם
 ,DemocratExיועצת ארגונית ,מנהלת
פיתוח עסקי יזמות ושיווק במכון לחינוך
דמוקרטי ,אספנית של מודלים ומתודולוגיות,
מנחה מנוסה חובבת חדשנות וחידושים.

