האם אפשר אחרת?
האם וכיצד יכולה הגישה ההשתתפותית 1להוביל לפריצת דרך במצבי קונפליקט?
 23-25.11.21במלון צובה
"קוד פתוח  "2021הוא כנס מקצועי המזמין למסע חקר ופעולה בשאלה:
האם וכיצד יכולה הגישה ההשתתפותית להוביל לפריצת דרך במצבי קונפליקט?

למה?
המסע נולד מתוך דאגה ,בעקבות ביטויים ואירועים של קיטוב וקונפליקט ,בתוכנו ובינינו .כתלמידים ומתרגלים של הגישה
ההשתתפותית ,אנו מבקשים לפתח וליישם כלים מתוכה בחברה ,בקהילות ובאירגונים ,לנוכח אתגר זה.

מה צפוי לנו במסע?





חקר מקרים של התמודדות עם קונפליקטים.
חשיפה לידע וכלים מקצועיים השייכים לגישה ההשתתפותית.
יצירת מודלים להתמודדות במצבי קיטוב וקונפליקט.
שותפות ושייכות לקהילה מקצועית.

צורת העבודה של המסע היא השתתפותית .לכן ,כל מה שיקרה בו יווצר על ידי כל אחד ואחת מאיתנו ,המשתתפים.

תוכנית המסע
מפגשים מקדימים במהלך אוקטובר-נובמבר ,במטרה לחזק את ההיכרות בין המשתתפים ולהניע את הדיאלוג לקראת הכנס.
המפגשים יתקיימו בזום ויתכן גם פנים מול פנים.

*הכנס מוצע במסלול מלא (שלושה ימים) או חלקי (יומיים).
יום הכנס הראשון9:30-18:30 :23/11/21 ,
 09:30-10:00מפגש על קפה וכיבוד
 10:00-11:00הכרות עם המשתתפים והמשתתפות
 11:00-14:00אי-כנס :מתודות ,כלים ומקרי חקר ( )case studyלהתמודדות עם קונפליקטים .למידה והתנסות במושבים מקבילים
 14:00-15:00ארוחת צהריים
 15:00-16:00עיבוד למידה בכלים יצירתיים
 16:00-18:00מרחב פתוח :האם וכיצד יכולה הגישה השתתפותית להוביל לפריצת דרך במצבי קונפליקט ?
שיחות ביוזמת המשתתפים ובהנחייתם
 18:00-18:30סיכום יום ,מחשבות ותובנות
 18:45-20:00בונוס :תכנון משותף של היום הבא

 1הגישה ההשתתפותית – שיטה לעבודה משותפת הבנויה על ההכרה כי ניווט במציאות מורכבת דורש את חוכמת הרבים ,וכי מפגש אנושי של מגוון
בעלי העניין יוצר אחריות משותפת ומזמן נביעה של אפשרויות חדשות וכיוונים מפתיעים .קישורים לקריאה נוספת:
אסופת מתודולוגיות ברוח  - The Art of Hostingמרכז השל () ,heschel.org.ilתרגום כתיבה ועריכה :תמר הראל
▪
▪ שי בן יוסף ,הנהגת שינוי בסביבות מורכבות .מתוך משאבי אנוש)2005( 211 ,
▪ טובה אורבוך ואבנר הרמתי ,יחוד ויחד ,מתוך משאבי אנוש)2006( 218 ,
▪ הטריבונה ,מאגר הידע ההשתתפותי

יום הכנס השני9:30-18:30 :24/11/21 ,
 9:30-10:00מפגש על קפה וכיבוד
 10:00-10:30חדשות הבוקר
 10:30-14:00המשך מרחב פתוח :האם וכיצד יכולה הגישה השתתפותית להוביל לפריצת דרך במצבי קונפליקט?
שיחות ביוזמת המשתתפים ובהנחייתם
 14:00-15:00ארוחת צהריים
 15:00-17:30מעבדות יצירה ופיתוח :הזמנה להיות שותפים בפיתוח מודל או כלי ,סביב סוגיה ממוקדת
 17:30-18:30סיכום יום ,מחשבות ותובנות
 18:45-20:00בונוס :תכנון משותף של היום הבא
יום הכנס השלישי9:30-14:00 :25/11/21 ,
 9:00-10:00מפגש על ארוחת בוקר
 10:00-10:30חדשות הבוקר
 10:30-13:00לבחירה:
▪ איך עושים את זה בשטח? מרחב תכנון ניסויים ויוזמות
▪ לארוז לכם הביתה? איך עושים כנסים ומפגשים השתתפותיים מרובי משתתפים?
 13:00-14:00סיכום מסע
מפגש 'החודש שאחרי' - 21.12.21 ,מבט על מה שנולד בתוכנו ובינינו בעקבות המסע שעברנו יחד (יתקיים בזום).

עלויות ורישום
 הרשמה מוקדמת עד 15/10/21



מסלול מלא  -שלושת ימי הכנס ₪ 990 :קישור לרישום ותשלום https://grn.ai/KtQ2jIcnFbJ8
מסלול חלקי  -שני ימי הכנס הראשונים ₪ 750 :קישור לרישום ותשלוםhttps://grn.ai/WMxdSofgdoTm

 הרשמה מאוחרת לאחר  15/10/21בתוספת ₪ 80
 הזמנה לקחת חלק פעיל בהנחיית סדנא או הגשת תוכן משלך :אם יש לך מתודולוגיה ,כלי או מקרה חקר שברצונך לשתף,
2
או אם ברצונך להוביל מעבדת יצירה ופיתוח בהקשר למסע המשותף שלנו ,נשמח לפירוט עליהם בטופס שבקישור.
https://forms.gle/aUFEYWDyXsvSLT9u7

 להצטרפות ללוח התפוצה של המפגשים המקדימים:
יש לשלוח מייל ריק לכתובת opensourcecon21participants+join@googlegroups.com

רוצים להישאר מעודכנים? עקבו אחרינו בדף הפייסבוק של הכנס כנס קוד פתוח| Facebook
מתרגשים להיפגש
ועדת ההיגוי ,קוד פתוח 2021

 2בכפוף למה שיתאפשר ,נבחן מתן הטבה צנועה למי שינחו תכנים באי-כנס או יובילו מעבדות יצירה ופיתוח

