


לעשות את המעבר מחזון  אנשים קבוצה של כיצד יכולה 

משותף לעבר יישום בשטח בדרך שמאפשרת לכולם להיות  

?ומהנהחלק מתהליך אותנטי משמעותי 



DRAGON DREAMING
:שלבים4לתהליך 

חלימה

תכנון

ביצוע

חגיגה

:כללים3

עצמךעל לסמוך 

הקבוצהעל לסמוך 

על התהליךלסמוך 

עבודה עם שאלות מחוללות

GENERATIVE QUESTIONS



חלימה-1. צעד מס
הוא נעשה  . י חכמת הרבים"מתעשר החלום ע' מעגל החלימה'במהלך . כל פרויקט שנעשה אי פעם מתחיל בחלום של אדם יחיד

!ללא פשרות! מכל החלומות יתגשמו100%המטרה היא ש . כולה' קבוצת החלום'חלומה של 

עורכת הקבוצה מעגל חלימה באמצעות שאלה מחוללת  , שלה והסביר מה יהיה הפרויקט/שהיוזם הציג את החלום שלואחרי 

GENERATIVE QUESTION:

...משום שקרו הדברים הבאים, הצלחה100%-אוכל להגדיר את הפרויקט כ, בעוד שנה מהיום

:המעגלכללי 

מדברים בלשון עבר•

(מה כן במקום מה לא)דיבור חיובי •

(פועל ושם עצם)משפטים מאלים וקצרים •

אין כתיבה אישית בזמן המעגל•

.זה שיושב לימינו כותב את דבריו על נייר עיתון, פעם שמישהו מדברבכל .בסבבעונים על השאלה •

.תה לומר/ת שהכתוב משקף בדייקנות את מה שרצה/בודקים עם הדובר, לאחר רישום•

.כותבים כל מה שנאמר, כולם נותנים תשומת לב לדובר ולא מבטלים או מבקרים את הדברים•
.ממשיכים בסבבים עד למיצוי•

ודאו . על פירוש משמעות של מליםבויכוחשקבוצת החלום שלכם תקועה , כלומר. בדקו האם נקלעתם לעודף ניתוח משתק•

.כך ההתנסות תהיה מרוממת–' מעגל החלום'שישנה זרימה ב

:זמן למשימה



הגדרת היעדים–2. צעד מס
'אשלב 

.חלקו אותם בשווה בין המשתתפים. התרגיל הזהלביצוע Post-itפתקיות 24-יש צורך ב•

?מה יאפשר את הגשמת החלום: לשאלהתשובה , משתתף כותב יעד אחד על כל פתקית•

SMART GOALSהיעדים צריכים להיות מנוסחים לפי •

Specific | Measurable | Achievable | Realistic | Time Bound

ספציפיםמעוגנים בזמן      ריאליים      ברי השגה      מדידים      

:זמן למשימה



הגדרת היעדים–2. צעד מס
תמותכתיבת –' בשלב 

.על-יעדי6כעת יש לנו . ומנסחים שם לכל קטגוריה שנבחרה, מתבוננים בכל היעדים שהונחו על הלוח•

:זמן למשימה

יעדים מרכזיים2בחירת –' גשלב 

.מאמצים יגרמו להנעת התהליך100%שאם יושקעו בהם , על-יעדי2כל משתתף בוחר •

באותו הצבע או משתמש בטוש 3כל אחד מקבל )את ההצבעה עורכים באמצעות מדבקות צבעוניות , קולות3לכל אחד •

(.צבעוני כדי לסמן

.היעדים המרכזיים שנבחרו2לאחר ההצבעה מסמנים את •

:זמן למשימה



(קורי העכביש, הקאראבירדיט)יצירת מפת תכנון –3. צעד מס

.משימות בדרך ליעד–' אשלב 

.מחולקות שווה בשווה בין המשתתפיםאיט-פתקיות פוסט24•

?אילו משימות יסייעו לנו להשיג את היעדים המרכזיים שלנו: עונים על השאלה•

.כותבים על כל פתקית משימה בדרך ליעד•

.לא פעולה קטנה מידי, משימה היא קטנה מיעד אבל ברת השגה מהירה יחסית•

.כדאי לנסח עם שם עצם ופועל•

:זמן למשימה



(קורי העכביש, הקאראבירדיט)יצירת מפת תכנון –3. צעד מס

לוח הפרויקט–' בשלב 
המילה  )זוהי דיאגרמה בצורת קורי עכביש . הוא לייצר את לוח הפרויקטDragon Dreaming-הכלי החשוב ביותר בשלב התכנון ב

שאינו תהליך  , שונה מאד מתכנון מקובל של פרויקטקאראבירדטבנית (. היא רשת" בירדט"והיא עכביש ינית'באבורג" קארא"

דומה ללוח משחק של ילדים עליו מפזורים מכשולים שונים  קאראבירדט. דרך ורשימת מטלות-אלא עוסק בעיקר באבני, נעים

.    שיש לעבור אותם ככל שמתקדמים מנקודת ההתחלה עד נקודת הסיום

מציירים את לוח הפרויקט על נייר עיתון•

ת את הפתקיות של המשימות על גבי הלוח/ת ממקם/כל אחד•

אין דיון–ה על הלוח/ת בקול רם את המשימה ומדביק/קורא–אחד אחת •

)עשיה וחגיגה,תכנון ,חלימה)החלקים של הפרויקט 4ים על הלוח המלא ובודקים אם יש איזון בין /מסתכלות•

.פתקים24לא לעבור את –מאחדים משימות אם צריך ומשלימים חלקים חסרים •

לפעמים נרצה לחזור לנוסח  )ושומרים את הפתקיות עם הנוסח המלא  ,מעתיקים ללוח באותו המקום–ממספרים כל משימה •

(המקורי

מחברים את הנקודות מההתחלה לסוף בזרימה של פעולות•

.בסדריש קשרים לא ישירים בין פעולות וזה לעיתים . ארגון ,כסף ,לפי תחומים למשל ידעלשנייה שמובילות אחת •

:למשימהזמן 



(קורי העכביש, הקאראבירדיט)יצירת מפת תכנון –3. צעד מס

:לוח פרויקט

העולם–חיצוני התחלהאישי-פנימי 

חלימה
מודעות

מוטיבציה

איסוף מידע

תכנון
מציאת חלופות

אסטרטגייהעיצוב 

פיילוט

עשייה
יישום

ניהול וביצוע

ניתור התהליך

חגיגה
מיומנויות ויכולות חדשות

השינוי בתוצאות

פיענוח החוכמה

סיום

:זמן למשימה


