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 םזו-חי
 יחידיםקבוצות קטנות ולארגוני ל ייעוץ

 חיים-בעלילמען הפועלים 

 חיים?-עזרה בחילוץ בעליל הבקשאנשים שאינך מכיר/ה פונים אליך ב -

 הבית שלך מלא בחיות הזקוקות לפתרון קבע? -

 ?שואבת את כל זמנךוהיא  חיים-למען בעלי תמקומי פתחת יוזמה -

שאף אחד לא מתעניין, שאי אפשר לסמוך על , מימוןלך  כבר נמאס לשמוע שחסרמשפחה ולחברים ול -

 שעות ביממה?שאין מספיק ומתנדבים 

 (להרשמה) .זום מיועד לך-חי ,האלה השאלותלפחות מבין אחת על  בחיובענית אם 

  

 צילום: אריאל צבל

https://forms.gle/dAfnP28f22XBVNNg8
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 זום?-מה זה חי

בטיפול , חיים-עוסקים בהצלת בעליהאנשי שטח  שמקיימים ביניהם יםכמושמ יםקשרנולד מתוך  זום-חי

, אינסופיתדה עבובכך ומשקיעים  יומיומייםמצבי חירום עם מתמודדים כאלה פעילים  .םמובשיקו םבה

ולשכוח מכל במצב החירום במצב זה קל להתמקד  .רגשי מתיש מאמץעד גבול היכולת הכלכלית ו כסף

התכנון לטווח להזניח את . קל הרגליםבמיוחד ואף לפעילות נוחה ול ותדחופ משימותהיצמד לל – השאר

תרומות כספיות כשמתקבלות . התקשורת עם גופים בלתי מוכריםאת והמסודרת  ההתארגנותאת , ארוך

לעתים קרובות לגיוס משאבים נוספים. לכן  ןנצלוקשה לבשגרת החירום,  נבלעותהן  עזרה מעשיתאו 

 .מצב כרונינהפכים לצעירה , וחבלי הלידה של העמותה המבודדאר נש בודדהפעיל ה

לנצל ולסייע להם  חיים-בעליהפועלים למען  גופים הקטנים ביותרלפנות למסוגו הוא ניסיון ראשון  זום-חי

. המיזם נועד לאנשים םיד-ממילא או נמצאים בהישג משאבים העומדים לרשותםבאופן מיטבי את ה

ולהתארגנויות בראשית דרכן, כגון  יחידים המתפקדים בפועל כעמותה )ולעתים אף אינם מכירים בכך(

 עמותות צעירות וקטנות. 

יש אלא תגובה למצב חירום חייבת להיות אינה חיים -שפעילות למען בעליביסוד המיזם עומדת ההנחה 

העובדים מומחים  מכון אדם וחיהכינס צוות לכן . כל תחום אחרבכמו  ,התמקצעותלאף בה מקום לתכנון ו

בנסיבות , חיים(-)רובן ככולן אינן מתמחות בבעלי חברות מסחריות ועם עמותות גדולותכלל עם -בדרך

-מומחים התבקשו לבחון את התחום המיוחד של פעילות למען בעליה .ברורותמעשיות תוצאות תובעות ה

בכל מקום עבודה  לעשות, כפי שמצפים התארגנות מיטביתכדי לסייע בחיים ולהתאים את הידע שלהם 

 סייע לך:ל ונועד זום-חי. מפגשי מסודר

 ;חיים-פעילותך למען בעלימבנה הארגוני של שפר את הל -

 ך;לרשות יםתקציב העומדבו שעות העבודהאת השימוש בלייעל  -

 ן;לגיוס משאבים כגון כוח אדם, ציוד ומימו ךלשפר את שיטותי -

 ;שלך קהלהעם הגיע לחלק גדול יותר מקהל היעד הטבעי שלך ולשפר את קשריך ל -

 ;בעלי תפקידים ברשויותמובעלי מקצוע מ שירותים שאינך מכיר/ה היטבלמוד כיצד להשיג ל -

 מסוימת או לרכישת שירות מסוים; הלהתארגן עם אנשים אחרים במצב דומה להשגת מטר -

 ולהרגיש טוב יותר בדרך.חיים, -לעזור יותר לבעלי –ובקיצור  -

יתארח . בכל מפגש בזום(מפגשים מקוונים ) 5שכל אחת מהן כוללת סדרות  4 יכלול תשפ"בזום -חי

כלים לשכלול ך מעשית שנועדו לתת ל הסדנו הבישראל, ויעביר הרצא ומהמובילים בתחומ המומח

 המפגש האחרון בכל סדרה יוקדש לסיכום ולשיתוף ברעיונות בין המשתתפים. .ךפעילות
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המשתתפים  .הרשמה מראשבראיון ובהשתתפות מותנית ה, אך ללא תשלוםפתוח לפעילים  זום-חי

 הרשומים יוכלו לשלוח שאלות מראש למומחים, ואלה יתייחסו אליהן במהלך המפגש.

וחינוכיים , רכשה את עיקר הניסיון הארגוני שלה בהפקת מיזמים מוסיקליים דרורה ברוק, זום-חיחת מנ

ההתארגנות בשלבי חיים -הפועלים למען בעליכמה גופים לדרורה הצטרפה גדולים. בשנים האחרונות 

     .תחקיר ממושך בקרב פעילים יחידים וגופים קטניםנשען על ניסיון זה ועל  זום-חיותכנון  שלהם,

 הסדרות נושאי

שתות איך מנצלים ביעילות ראיך בונים קהילת עוקבים ואיך מפעילים אותה? : יוס הקהל הרחבג .1

 ?בווידיאוו בתמונה, בכתב מרתיעיםאו , משעממים מושכיםחברתיות? ואילו תכנים נחשבים 

מה לעשות ומה לא  ?בפעילותך תפקידים חדשיםקיימים ותפקידים יך מגדירים א :הפעילותהרחבת  .2

 להפעיל אותם? איך למיין אותם ואיך להתחיל ?חדשים מתנדבים לעשות כשמגייסים

עשויים מקורות מימון רשותיים אילו  , ומה עלול להרחיק אותם?איך להגיע לתורמים: גיוס כספים .3

 ?ואיך לנהל הכנסות והוצאות באופן שיקל על גיוס כספים ?לשמש אותך

ומה צריך  ?מה הם היתרונות והחסרונות של צורות התארגנות שונות? להיות או לא להיות עמותה .4

 ?לעשות כדי למסד פעילות של קבוצה קטנה

 מבנה המפגשים

  דקות. 5 .זום )דרורה ברוק(-הצגת נושא המפגש ע"י מנחת חי –פתיחה 

  החיים, תוך -מיידי ולהטמעה בפעילות למען בעלימתן כלים פשוטים ליישום  –סדנה בהגשת מומחה

 דקות. 70די המשתתפים. -התייחסות לשאלות שנשלחו מראש על

 דקות. 15 .פאנל פתוח לשאלות ולדיון עם המשתתפים 

 המשתתפים חובות

  חובה(שאלון היכרותלפני פתיחת הסדרה: מילוי( . 

  פרסום )פוסט ברשת חברתית הקורא לפעולה, תיעוד חילוץ, לפני פתיחת הסדרה: שליחת דוגמאות של

 בידי המשתתפ/ת. )מומלץ( השנעשהצלה וכו'( במסגרת בקשת ערה בצילום חיה 

 לפני כל מפגש. )מומלץ( במהלך הסדרה: שליחת שאלות למומחים 

  חדש. )חובה(פרסום לקראת המפגש האחרון: שליחת דוגמה של 

https://forms.gle/dAfnP28f22XBVNNg8
https://forms.gle/dAfnP28f22XBVNNg8
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 גיוס הקהל הרחב :1סדרה 

 איך לספר סיפור שאנשים ירצו להקשיב לו? .1

 21:30-20:00, 13.12.2021יום ב', 

כתיבת תוכן אפקטיבי בו, שאת/ה פונה אליהם בפרסומים שלךים קהלסוגי ההסדנה תעסוק בהגדרת 

הזדהות וחיבור, איך ליצור 'טוויסט'  ,הסיפור, איך ליצור אמון עלהסיפור ולא  אתכיצד לספר  ;עבורם

, מתי שמים סימני קריאה ואיפה הכי נכון כדאי לקצר ארוך ומתיטקסט מתי כותבים  /יבטקסט. תלמד

 לרדת שורה.

לסטודנטים לתואר שני בקורס מרצה באוניברסיטת רייכמן )ה"בינתחומי"(  ,גלית אקרמן ברש מרצה:

בארגונים מובילים  כתיבה שיווקית וטבעיתלמנחה סדנאות ל'סטוריטלינג' ו; "מיומנויות פרזנטציה"

 . אקדמיה, ארגונים חברתיים ועודהבריאות, ההייטק, ההפיננסים,  מיבתחו

 ילום בנייד 'מתחת לאף'צ – ליין-סדנת און .2

 21:30-20:00, 20.12.2021יום ב', 

כיצד לצלם  /ימדתלעריכה בטלפון הנייד "היפוך נקודת המבט בנייד". לאינטראקטיבית לצילום וסדנה 

כיצד לרגש באמצעות הצילום וכיצד למנף את , בנייד ולערוך את התמונות והסרטונים "ממש מתחת לאף"

 .כלים ליישום בצורה עצמאית במהלך העבודה ובבית /יתקבלב"כאן ועכשיו".  ךהיכולות של

ניהלה  ;בארץ ובעולם נייד לפרטים ולארגוניםטלפון סדנאות צילום ב תמרצה ומנח, רנתלי תמי מרצה:

ראש מסלול לתקשורת חזותית במכללה פרטית ; אביב-מעבדת סקרנות ורובוטיקה באוניברסיטת תל

 בפריסה ארצית.

 חיים-תוכנות חיוניות לפעילות למען בעלי .3

 21:30-20:00, 28.12.2021יום ג', 

כרות עם י. מפגש זה יספק הךלקהל שלהפתוחה בפניך כדי להגיע הדרך העיקרית ערוצים דיגיטליים הם 

משאבי אינטרנט  /יתכירעומדים בבסיס השימוש בהם. השימושיים ועם העקרונות דיגיטליים מגוון כלים 

 תקציב.-באמצעות כלים דלי ךואת פעילות ךלשווק את עצמ ךאת יכולת מ/יעציתחינם ו

המלווה ארגונים בחשיבה  Digital Thinkingמומחית לשיווק דיגיטלי, בעלת חברת מרצה: עדי פניאל גץ 

 דיגיטלית שמביאה תוצאות עסקיות.
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 עוקבים תניית קהילהרחבת קהל הנמענים וב .4

 21:30-20:00, 4.1.2022יום ג', 

על חיינו. איך אפשר להסתכל על תהליך  להשתלטלפעמים העלולה ביותר  הקש המשימא יה הובלת קהילה

תציג הרצאה ה ?לא להפךו –בשבילנו ואיתנו  תעבודכדי שהקהילה יותר אפקטיבית בניית הקהילה בצורה 

להטמיע תהליכים מחר בבוקר כדי כבר בו תוכלו להשתמש עיקרון שכ הקהילהי של חבר "מעגל הערך"את 

 כם לגייס, לרתום ולהוביל.שיעזרו ל

 Mobilize רטאפים כמוקטי כהן החלה את דרכה בניהול, בנייה ופיתוח של קהילות בסט .קטי כהן רצה:מ

שנים אונליין ואופליין. בקהילת תמיכה ולבנות  , במטרה לחבר את הקהילות למוצר החברהbrew-ו

 .בשכונת שפירא Vennאת קהילת , וכן מתנדבים בעמותת מידברן 450בילה האחרונות מו

 שיתוף תוצריםו מפגש סיכום .5

 21:30-20:00, 11.1.2022יום ג', 

במהלך הסדרה,  והפיקש סיפור על חיה( או)פוסט, תמונה חדש  תוצר יציגו כל המשתתפיםבמפגש זה 

וישמשו כמשאבים  מכון אדם וחיהבתחילת הסדרה ובסופה. התוצרים יועלו לאתר  עבודתםוישוו בין 

 עבור פעילים ועמותות.

 זום.-חי מפגשי פיקתמ ,מנחה: דרורה ברוק

 andriano.cz / Shutterstockצילום: 


