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 המוצעת לא עבד.ניסיון לקיים דיון עפ"י המתכונת 

 בדילמות / מתחים / שאלות שעלו להם במהלך היום: העדיפה לדוןהקבוצה 

 

לאפשר לכל אחד לפעול בכיוון שלו ורק ליידע אחד התגובות נעו בין: איך אנחנו צריכים להתחבר? 

 להתאחר כולנו סביב כמה פעילויות משותפות )עד אפילו מיזוג ארגונים(  לבין  את השני

נייצר שהמשאלה שלי . ר הסכמות לגבי הפרמטרים שמנבים או מקדמים מוביליותחשוב לייצ" -

guidelines "ואז השותפים יוכלו להתחבר לתפקידים הייחודיים משלהם 

 "כדאי להתכנס למהלך משותף בדגש על החברה האזרחית" -

מבזבזים "למה צריך כל כך הרבה ארגונים שעושים דברים דומים? כמה כסף כל הארגונים שלנו  -

 ."על המטה? הגיע הזמן לומר את האמת ולצמצם כפילויות

 

 :הקול של האוכלוסיות עצמןהיה חסר 

באוכלוסיות ספציפיות והצרכים והמאפיינים הייחודיים שלהם.  החברה הבדואית למשל.  עסוקה " -

 "או החברה החרדית.  האם הם בכלל מקבלים את ההגדרה שלנו של מוביליות?

שומעים את הקול של האדם שאותו אנחנו רוצים לקדם. האם הבדואים נמצאים "האם אנחנו   -

 בדיון?"

 

 דילמות סביב הגדרת מוביליות:

 אבל  כרגע מוגדר מאד רחב.  כל אחד מגדיר אחרת.  זה מצד אחד מאפשר לכולם להתחבר -

ההבדל? "כל מה שעשינו נופל תחת מוביליות. אז מה  anything goes.מייצר תחושה ש  מצד שני

 תמיד היינו מכוננים לעשייה הזו"

מרכז העשייה שלהם.  מוביליות זה לא כל הארגונים שיושבים כאן:  הבדל בין הארגונים בחדר -

 "במקום אחרגם מעוז.  אבל ארגונים אחרים )כמו החברה למתנ"סים(  ג'וינט שם. הי ו"רש

 

 היה גם קול שדיבר על צורך לחשוב מחדש על כל הפרדיגמות:

 "מדינת ישראל משקיע הרבה פר תלמיד אבל ההישגים לא בהתאם....  –שמקומם  מה" -

מה שלי קשה הוא שנראה לנו שנוח לנו מדי. באופן שבו אנחנו פועלים באופן שונה. לצאת ” -

 מאזורי הנוחות של עצמנו." 



מישהו מרגישה שצריכים לעשות חשבון נפש גדול מאוד. כדי שהאנשים ייכנסו לעשירון הגבוה, ” -

 "צריך לצאת מהעשירון. פוחדים לומר את המשוואה הזו. מיליארדים אנו משקיעים וזה לא זז.

 

 במה להתמקד?  

ופחות  doing-מאוד עסוקים ב"הערך המרכזי שלנו יכול להיות בהשפעה על מדיניות:   –כקבוצה  -

 "ממנפים את הפוטנציאל להשפיע על המדיניות. 
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