
'):  10  הקדמה (   דק 
•(   )     ,   . הלוח  על לצייר להתמודד רוצה הטרנזישן איך הטרנזישאי ההקשר התרחישים ארבעת

• '    .     ,   , הכל    ככה שהרגיש משהו אבל מסויים ברובד רק או לרגע אפילו אישי טרנזישאי סיפור  שתפו
''    ,    , וההוגנות    הרווחה תהיה הסביבה כל כולל שלכולם כדי להתנהל צריך

'):  25  בשלשות (   דק 
•" "  ," “ ," “ : מתצפת     ו מראיין מרואיין תפקידים שלושה יהיו שלשה בכל

•.   , הסתם        מן שואל שהמראיין השאלות על לענות הוא המרואיין תפקיד

•: הוא   המראיין תפקיד

השאלות  ◦ את לשאול

להקשיב◦

•( יראו   (    שכולם בגדול כתובות שואל שהמראיין השאלות

שחווית/     ◦ משמעותית הצלחה של באירוע י ?הזכר
להתקיי   ◦ לאירוע איפשר םמה
◦? מבחינתך       הצלחה לסיפור הפך הזה האירוע מדוע
◦?    ? עליהם    התגברת כיצד התמודדת קשיים אלו עם
תור ◦ משמעותי  ם מה להיות תרם ? לאירוע ? מה הזו  להצלחה

◦?   ? אופן     באיזה נוספים לאירועים מתקשר הסיפור האם
כיו    ◦ אות מלווה האירוע ם? כיצד
כעת    ◦ לי תורם בסיפור ?מה
ניתן ◦ לעתיד     מה הזה מהאירוע ולקבל ?ללמוד

•  .    , ירשום        המתצפת עצמו בסיפור ולא לסיפור מתחת שקורה במה להבחין הוא המתצפת  תפקיד
: כמו    חשובות נקודות לעצמו

◦?   ? לענות       קל לענות קשה היה למרואיין בהם ורגעים שאלות

◦?      ? הראיון       לאורך עלו רגשות אלו לו שהיה המפגש אודות מרגיש המרואיין מה

◦?  ,      ? וכיצד      הראיון לאורך משתנה היא האם המרואיין של הגוף שפת אומרת מה

◦?    ?    ?( פתרון   ( הניע מה הקושי נראה איך לפרט הצלחה יצר מה

.7כל •    ,' בתפקידים  יתחלפו השלשות דק

שלשה  ( ')  10  סיכום   דק 



   .    (  )   ,    , לקבוצות  לסדר אפשר שעלו הנקודות את כולם שהם המתצפתים יסכמו חדש דף על שלשה  בכל
 .        , הסיפור,        של הדפוס את לחפש היא המטרה והשונים הדומים הקווים את לייצר לנסות אפשר דומות

השלשות  ( '):  15  מליאת   דק 
 . ב   משתפת שלשה .2-3כל העיקריות     הנקודות את דקות

הפסקה

השלשות   ( אחרי '):  10  דיון   דק 
   ?          ? היינו     שינויי ובאיזה בהווה שינוי לעשות כוח מזה לשאוב יכולים אנחנו איך בנו מעלה זה רגשות  אילו

? חלק   לקחת רוצים

סיכום:
•. החזון        בניית הוא הטרנזישן במודל החשובים מהמרכיבים אחד

•.        . המעגל       והרחבת חידוד של ארוך תהליך היא בכך מה של עניין אינה החזון בניית

• . אחרות           סביבתיות גישות להרבה הטרנזישן יוזמות בין להבחין עוזרת החזון לפעול בניית  במקום
      , ן      חזו ביצירת להתחיל מציעה הטרנזישן יוזמת העתיד של קודר תיאור בסיס  על

העתיד   של : חיובי להיות.     יכולה מפתח ב'   שאלת נתעורר שלנו,   2030אם הטרנזישן  ויוזמת
?  ?  ?    ? נשמע,    מריח מרגיש הוא איך העתיד יראה כיצד הצליחה

תא   (   לכל התאים פעילות ')  10  הצגת   דק 
  ,   ,   ,   , נפגשים        איפה בפיתוח פרוייקטים פעילים פרוייקטים תא חזון התא של הפעילות את יציג תא מכל  נציג

. הפגישות   נראות ואיך

ציוד:
.  ,(  )     ,  ,  ,( כיבוד,  (   שלשות לסיכומי עיתון נייר גליון חצי עטים דפים צבעים בארבע עדיף טושים לוח


