
 
 

 ציר יקר!

הפרמטרים של ועידה טובה, שאלות גדולות בצורה  2אחרי שבת משמעותית מאוד, שבה הבאנו לידי ביטוי את 

 מקצועית, אנו רוצים לעשות סדר קצר בפרקטיקה של התהליך.

!( והצעות אלו צומצמו 250הוגשו הצעות רבות לועדה המכינה של הועידה )מעל  - ההצעותהגשת  .1

 הצעות(. 60-בהתאם לפרמטרים שדיברנו עליהם במהלך השבת )בחוברת שחולקה לכם ישנם כ

במהלך השבת הועדות עסקו בלימוד הנושא בצורה עמוקה על פי כל ועדה. ניסינו להתמודד  - לימוד .2

 , וניסינו לחשוב מה הפתרונות הקיימים ומה הכיוונים שלנו.ת שהמציאות מציבה לנוכל ועדה עם בעיו

( חצי עמוד שמתאר את הבעיה 31.6כל ועדה כותבת עד יום שני )כח' סיון |  – דף תוצר מהשבת .3

 המרכזית שעלתה בועדה בשבת ואת כיווני המחשבה שעלו בעקבותיה.  

בשבועיים שבין השבת לועידה על כל ועדה להמשך לתקשר  – ועידהזמן עבודה בין השבת ל .4

באמצעות קבוצת וואטספ וגם באמצעות יצירת מפגשים בין חברי הועדה על מנת לקדם את המשך 

 התהליך שמפורט להלן.

)וזאת על מנת  10עם כמות הצעות שלא עולה על על כל ועדה להגיע עד הועידה  - עדוף וצמצוםית .5

 .שצריך בכל החלטה ולנהל דיונים מדויקים(להצליח להתעסק כמו 

, אמנם ומיםלנו לעשות צמצ יהיה לנו כמה שעות לעסוק בדיונים שיעזרועידה ויום הראשון לבמהלך ה

 דים.גיע כמה שיותר חזמן קצר ולכן עלינו להיחסית זהו 

שימו לב, מטרת הועידה הינה לייצר את תמונת העתיד של התנועה ולכן עלינו לעסוק בועדה גם 

בהצעות שהועדה רוצה לקדם ללא קשר לבעיה שעלתה בשבת, אמנם על הועדה לומר את 

 הפתרונות שלה לבעיות אלו )לטובת זה ישנו ההאקתון(.

ת האקתון הינה לפתור את הבעיה הקיימת שעלתה בשבת על ידי בניית שלוש הצעות מטר - האקתון  .6

הצעות )שיכולות להגיע מהחלטות קיימות או  3שונות שנותנות מענה עבורה. התוצר בסופו הוא 

 חדשות( בנוית היטב אשר עומדות בקריטריונים של המקצועות. 

לקדם יבחנו על ידי חברי הועדה על כל לכל אורך הועידה ההצעות שאנו רוצים  –ועדה מתמדת  .7

 6צירים שמייצגים  6-מקצועותיהם וכמובן גם על ידי הועדה המתמדת )שבנויה מיו"ר הועדה ו

מקצועות( שתבחן הצעות אלו ותחליט האם הם מוכנות להצבעה או שמא דורשות תיקונים או 

 שיפורים.

שיוכרעו עד סוף הועידה + הצעה  היותרלכל  הצעות 6לשלב זה בועידה עלינו להגיע עם   - הצבעות .8

 דרכי ביצוע(. 2שאנו רוצים שתרד להכרעת הסניפים )הצעה זו תכלול רעיון ובלבד  1

כל סניף ילמד וידון בהצעה שירדה להכרעת השטח. אחרי ספירת כל הסניפים תובא   - ועידה סניפית .9

 .100-ההכרעה ותוכרז באירוע נעילת ה


