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כנס )וגם כינוס, קונגרס, או ועידה( הוא מפגש בן שעות אחדות, יום שלם או כמה ימים, המוקדש 
לנושא מוגדר ומכוון לקהל יעד ייעודי.

במהלך הכנס מוצעות דרכים שונות למפגש עם נושא הכנס, כגון הרצאות, סדנאות, מפגשים בין-
אישיים ואף אירועים חווייתיים כמו הצגה, מופע וכדומה.

יש כנסים המתקיימים בתדירות קבועה, למשל אחת לשנה, וכנסים אחרים הם חד-פעמיים.
ארגון כנס הוא משימה מורכבת הכוללת השקעה רבה של משאבים.

“המדריך לניהול כנס מוצלח בחמישה צעדים” נועד לסייע לכל העוסקים והעוסקות בארגון 
כנסים בארגוני שינוי חברתי – בצד התוכן, בצד הניהולי ובצד הלוגיסטי – לנהל כנסים באופן 

מיטבי, וזאת באמצעות כלים לתכנון ולניהול וסדר פעולות מומלץ. 
המדריך מלווה בדוגמאות מכנסים מוצלחים אשר נערכו בעבר בשתיל.

ניהול כנס מוצלח בחמישה צעדים 
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חמשת הצעדים -  סדר הפעולות הבסיסי

צעד

צעד

צעד

צעד

צעד

החלטה על הכנס, 
חידוד יעדיו

כתיבת דף קונספט לכנס, דפי רציונל, 
הגדרת מדדי הצלחה

תכנון ותפעול 
עד לנקודת ה”אל חזור”

מיתוג, הוצאת save the date,  מתווה הערכה 
ופתיחת הרשמה

שיווק והכנת הכנס
הכנת לו”ז מעודכן ולו”ז צל; 

שיווק, פרסום ויח”צ מוגברים

ביצוע הכנס
שולחן הרשמה, תגי שם,

דפי רישום משתתפים בפועל, 
חומרים לחלוקה

סיכום הערכה ומשוב
חגיגת הצלחות, משוב, 

כתיבת ההערכה, למידה והפקת לקחים בצוות
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החלטה על קיום הכנס

צעד

א. הגדרת מטרות, יעדים ותוצרים
כאמור, ארגון כנס דורש השקעת משאבים רבה. על מנת שהכנס יהיה אפקטיבי עלינו לשאול את עצמנו: לשם מה 

כל המאמץ? מה יצדיק השקעה כל כך גדולה?
חשוב מאוד לדעת מה בדיוק אנו מנסים להשיג. לצורך כך חשוב לכתוב הגדרות ברורות של מטרות, יעדים 

ותוצרים מצופים. 
כמו כן, כדי לרתום את הצוות לעשייה חשוב ליידע אותו כבר בשלבי החשיבה וההתארגנות הראשוניים לגבי 

מטרות הכנס, יעדיו והתוצרים המצופים, ולהבהיר מה ייחשב כהצלחה.
לכנס יכולה להיות מטרה אחת או כמה מטרות, לדוגמה: 

 קידום מודעות לתוכן או לפעילות
 הקניית ידע ומיומנויות

 מיצוב של הארגון ושל העשייה שלו 
 הגעה לקהלי יעד חדשים 

 
מטרה או מטרות אלו יהוו בסיס לפעולות שונות בניהול הכנס: בחירת קהלי היעד, הכנת תכנית הכנס, בחירת 
הדוברים, עבודה עם התקשורת, איתור תורמים פוטנציאליים ועוד. בהתחשב במטרות, ביעדים ובתוצרים אנו 

מחליטים אם אנו מעוניינים בשותפים. אם התשובה חיובית עלינו להחליט מיהם השותפים הפוטנציאליים, מתוך 
מחשבה על אופי השותפים שיקדמו את המטרות שהגדרנו באופן האפקטיבי ביותר.

ב. הגדרת מדדי הצלחה
לאחר שהגדרנו את המטרות, היעדים והתוצרים יש להגדיר מה ייחשב להצלחה בעינינו – כלומר להשקיע 

מחשבה בניסוח מדדי ההצלחה של הכנס.
להלן מדדי הצלחה אפשריים:

 מספר המשתתפים מתוך האוכלוסייה שהגדרנו כקהל היעד והתמהיל שלהם מבחינה דמוגרפית ומקצועית
 מידת החשיפה לכנס בתקשורת או בחוגים מקצועיים ואחרים )מדד אפשרי להצלחה בתחום זה הוא, למשל, 

“לפחות 10 אייטמים בתקשורת”(
 שיעור המשתתפים שידווחו לאחר הכנס על שביעות רצון גבוהה או גבוהה מאוד מפרמטרים כגון איכות 

הדוברים, מידת החשיפה לשיח חדש, עד כמה הכנס עורר השראה, הציע פרספקטיבה חדשה וכדומה
 תוצרים בעקבות הכנס: אסטרטגיות פעולה חדשות, התארגנויות ושיתופי פעולה חדשים, מאמרים, פרסומים, 

עדויות לשימוש במיומנות חדשה ועוד

הערה: תהליך ההערכה מתחיל בעצם בשלב בו הגדרנו מדדים להצלחת הכנס.
לחצו כאן למעבר לדוגמה של הגדרת מדדי הצלחה לכנס

אם חשיפה תקשורתית רחבה היא אחד מהיעדים של אירוע מתוכנן, יש לאמץ )גם( נקודת מבט תקשורתית בשלב 
מוקדם בתהליך בניית הכנס, בין השאר בקביעת התכנים ובהזמנת האורחים. יש לשקול להזמין לכנס דמויות 
בעלות מעמד ושם בין-לאומי שאפשר לפרסם בתקשורת, ולבחון את האפשרות להשתמש בגימיקים, לערוך 

אירועים שאפשר לצלם ולייצר תוצרים שיכולים לסייע בקידום המסרים בתקשורת גם לאחר הכנס.
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דף קונספט הוא מסמך המתאר בקצרה את הרכיבים המרכזיים בתכנון הכנס ואת הרציונל העומד מאחוריו. להלן 
סעיפים שמומלץ לכלול בדף הקונספט:

 רקע
 מטרות ויעדים

 קהל יעד
 ועדת היגוי )אופציונאלי(: לפני ההחלטה יש לדון בצורך בהקמת ועדת היגוי שתלווה את הכנת הכנס. אם 

הוחלט לכנס ועדה כזו, יש להגדיר את הרכבה והאופן שבו תתנהל, וכן להחליט אם יש צורך גם בוועדה מייעצת 
חיצונית.

 תוצרים: עם מה אנו רוצים לצאת מהכנס ברמה המיידית והמוחשית? לדוגמה, ידע חדש בנוגע לנושא מסוים, 
מודעות של אנשי תקשורת מסוימים לסוגיה שהכנס עסק בה וכדומה.

לחצו כאן למעבר לדף קונספט לדוגמא

2. דפי רציונל רב-תכליתיים
הקונספט של הכנס משרת אותנו מול גורמים שונים, לכן מומלץ להכין, נוסף לדף הקונספט המרכזי, גם דפי 

רציונל רב-תכליתיים )one pager( שבהם יוצגו מטרות הכנס בכמה גרסאות שונות המיועדות לנמענים שונים, 
לדוגמה מרצים, מנחים, תורמים, ועדת היגוי וכדומה.

1. דף קונספט

לחצו כאן למעבר לדף רציונל לדוגמא

חזור

כלי ניהול
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צעד
תכנון ותפעול עד לנקודת ה”אל חזור”

תכנון הכנס כבסיס לעבודה שיטתית ומתוכננת היטב הוא אחד המפתחות המרכזיים להצלחת הכנס.
הצעד השני עוסק בעיקר בכלים השונים לתכנון כנס. זהו הצעד המורכב ביותר בתהליך ובו נכללות רוב המשימות 

החיוניות להצלחת הכנס.
בעת ביצוע המשימות השייכות לשלב זה יהיה עליכם לקבל לא מעט החלטות ולסנכרן ביניהן, תוך עבודה 

משותפת עם חברי צוות ממחלקות שונות. בסיום ביצוע צעד זה, ההשקעה המשמעותית בניהול הכנס תהיה 
מאחוריכם.

משאבים
חשוב לבצע תיאום מול תורמים )במידה וניתנה תרומה לכנס(

אם חלק מתקציב הכנס מבוסס על תרומות, חשוב לבצע תיאום מול תורמים כבר בשלב התכנון הראשוני. 
על יוזמי הכנס ליידע את מחלקת פיתוח המשאבים בארגון בנוגע לקיום הכנס ולהתייעץ עמה לגבי מעורבות 

התורמים הספציפיים בתהליך. תורמים יכולים להיות מעורבים בדרכים שונות:
 נשיאת דברי ברכה/פתיחה

 השתתפות בפאנל/שולחן עגול/פעילות אחרת
 לקיחת חלק בתהליך התכנון

 הגעה לכנס כמשתתף/ת

בניית תקציב
כמו בכל פעילות אחרת, גם במקרה זה כמות המשאבים העומדת לרשותנו מוגבלת. מציאות זו דורשת שעיקר 
כוח האדם העוסק בארגון הכנס הוא מצוות הארגון או הארגונים יוזמי הכנס. היתרון הוא שארגון הכנס מהווה 

הזדמנות לקידום סביבת עבודה שבה אפשר ואף נדרש לערב מגוון חברי צוות. לפיכך- רצוי להגדיר מראש 
תפקידים בכנס ובהתאמה למנות מראש את חברי הצוות המעורבים.

למרות הנאמר לעיל, אפשר וכדאי להתייעץ עם אנשים בעלי מומחיות בהפקת כנסים, בין בתוך הארגון ובין 
מחוצה לו. יש לבחון אם יש צורך במפיק שיבצע את העבודה בפועל, או שאפשר להסתפק בייעוץ בהפקה.

בניית תקציב דורשת התייחסות למרכיבים שלהלן. לגבי כל אחד מהם חשוב לציין מהי הכמות הדרושה, מהי 
העלות ליחידה ומה סך העלות )כולל מסים: מע”מ, מס עודפות וכד’(.

 מיקום וכיבוד
 נסיעות ואירוח

 פיתוח תוכן
 הפקת חומרים

 נראות
 שונות
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לאחר הגדרת האמצעים הדרושים להכנת הכנס ולהוצאתו לפועל יש להכין תקציב משוער המבוסס על בדיקת 
העלויות של הרכיבים השונים.

חשוב להדגיש כי יש לבדוק את מחירי השוק לפני הזנת הנתונים )רצוי לבדוק שלושה ספקים לכל שירות(. את 
המחירים אנו מכניסים לטבלה מסודרת אשר כוללת את השערת התקציב. לאחר הכנס נוודא מה היו ההוצאות 

בפועל ונחשב את ההפרש בינן לבין התקציב המשוער, כדי שבתכנון הכנס הבא נהיה מודעים ליכולת שלנו לתכנן 
תקציבית קרוב למציאות.

לשתיל מדיניות של הנגשת הפעילויות שלו ככל הניתן: הנגשה פיזית לבעלי מוגבלויות; הנגשה תרבותית – 
התאמת השפה לקהל היעד, לדוגמה; והנגשה מרחבית – מיקום ודרכי גישה נוחות. להנגשה יש משמעויות 

כספיות ויש להתחשב בהן בעת תכנון התקציב. כמו כן, בחירת הספקים תביא בחשבון התנהלות ברוח הערכים 
ששתיל מקדם. כך, לדוגמה, יש לשאוף שלא לעבוד עם ספק המעסיק עובדי קבלן.

לחצו כאן למעבר לדף תקציב לדוגמא

בחירת מועד לכנס
מהו היום המתאים ביותר לכנס?

הימים שני, שלישי ורביעי הם הימים המומלצים – לא יום ראשון ולא יום חמישי.
הסיבה הראשונה היא שמשתתפים פוטנציאליים רבים, ובעיקר בעלי תפקיד ניהולי, מעדיפים להתחיל את 

השבוע במשרד. הסיבה השנייה היא המארגנים – ברוב הכנסים יש צורך בהתארגנות כלשהי ערב הכנס, 
וההתארגנות קלה יותר למארגן הכינוס ולספקים בימי אמצע השבוע מאשר במוצאי שבת. מלונות ומרכזי כנסים 

רבים אף מגבילים את האפשרות לעבוד בשבת בשטח הציבורי של המתקן, כך שהאפשרות להקמת ביתנים 
ושילוט מוגבלת.

ושלישית, יום חמישי הוא היום המבוקש ביותר על ידי מארגני אירועים פרטיים ולכן מחירי חלק מהספקים ביום 
זה יקרים יותר.  

שימו לב: רצוי שהימים האחרונים לפני הכנס יהיו ימי עבודה. אחת הסיבות המרכזיות לכך היא שבשנים 
האחרונות יש מגמה הולכת וגוברת של רישום לכנסים ולאירועים ברגע האחרון. בכנסים מקומיים מרבית 

הנרשמים נרשמים בשלושת השבועות האחרונים לפני הכנס, ובשבוע האחרון לפני הכינוס ההרשמה בשיאה. כדי 
לאפשר למספר רב יותר של משתתפים להירשם, הימים האחרונים לפני הכנס צריכים להיות ימי עבודה שבהם 
המשתתפים זמינים ומרכז הרישום פתוח. זוהי סיבה נוספת שלא לקיים כנסים בימי ראשון או בסמיכות לחגים 

ולחופשות, שבהם המשתתפים הפוטנציאליים אינם זמינים.
לידיעתכם, החודשים אוקטובר, נובמבר, מרץ, מאי ויוני הם החודשים הפופולריים ביותר לעריכת כנסים.
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מתודולוגיות לכנס
כעת כשמטרותינו ברורות לנו יש לבחור את הדרך שבה נשיג אותן. בשלב הזה אנו בוחרים את המתודולוגיה של 
הכנס ויוצרים לוח זמנים )לו”ז( ראשוני לכנס. כמובן שהכול עדיין פתוח לשינויים, אך חשוב שיהיה לנו ברור לאן 

וכיצד אנו צועדים.
בחירת המתודולוגיות תלויה במשימות/במטרות הכנס ובמוזמנים. באופן כללי, כנס בעולם השינוי החברתי מציג 
בפני המשתתפים תוכן, רעיון או פעולה חדשים. מתודולוגיות אפשריות לכנס הן למשל פאנל, שולחנות עגולים, 

קבוצות דיון, הפעלה קבוצתית כגון ספיד דייטינג )אם אחת ממטרות הכנס היא יצירת נטוורקינג בין המשתתפים(, 
סדנאות, הרצאות, סרטים, מצגות או פוסטרים.

מבנה הכנס, זרימה בין פעילויות  -בבניית רצף הפעילות 
בבניית רצף הפעילות בכנס חשוב להביא בחשבון את נקודות השיא והשפל של המעורבות והערנות של 

המשתתפים.
כך, לדוגמה, אנשים נוטים לאחר ולוותר על פעילות בבוקר ובערב; מכיוון שהמטרה שלנו בדרך כלל תהיה להגיע 

למספר מרבי של משתתפים בכל שלב בכנס, רצוי לשבץ בחלקים אלו של היום אירועים מעוררי מחשבה ומעוררי 
השראה בשילוב עם אורחים יוצאי דופן. עם זאת, רצוי שדווקא אירועים אלו לא יהיו קריטיים לליבת הכנס. מי 

שכבר הגיע לכנס נוטה להישאר במהלך היום גם אם עליו להשקיע לשם כך מאמץ מחשבתי או קשב. משום 
כך, השעות המיטביות לקיום סדנאות, דיונים והרצאות אורח )אלא אם כן האורח הוא כוכב( הן בין 10 ל-13. 

אפשר לעבוד גם אחרי ארוחת הצהריים, אבל בשעה זאת עדיף לשלב פעילות מעוררת יותר. מובן שלא תמיד יש 
למארגנים שליטה מלאה במבנה הכנס, מפאת תלות במרצים או מסיבות אחרות.

ניהול תוכן בכנס
שאלו את עצמכם את השאלות האלה:

מהם תחומי התוכן שיש לעסוק בהם על מנת להשיג את מטרות הכנס?
האם תרצו שהכנס יציג כלים חדשים, דרכי פעולה חדשות, התפתחויות בתחומי מחקר, התפתחויות פוליטיות וכן 

הלאה?
אחד המרכיבים החשובים בכנס, שמטרתו היא בעיקר לייצר המשך פעילות ולא רק להעלות מודעות, הוא היכולת 

להסביר למשתתפים מדוע בחרתם דווקא את התכנים שנדונים בכנס – מה אתם מקווים שהתוכן ישרת ואיזה 
שימוש אתם מקווים שייעשה בו )רישות ויצירת שותפויות, היכרות עם שפה חדשה, פיתוח וכתיבה של ידע חדש(.

מי אחראי על הכנת התכנים והעברתם?
ההכנה המוקדמת של מנחים, מובילי שולחנות, מרצים ופאנליסטים היא קריטית לביטוי המקצועי שהם מקבלים 

במהלך הכנס, וכן ליכולת שלהם להוביל את קהל המשתתפים למטרות שאתם קבעתם כמובילי הכנס. חשוב שהם 
יבינו את הקונטקסט והמטרות הכלליות של הכנס )כדאי להכין דף רציונל רב-תכליתי שמתאים למובילי התוכן(, 
ואת המטרה הספציפית של מרחב הפעולה שאליו הם מוזמנים – מומחי תוכן מגיעים עם ההתמחות שלהם, אבל 

אינם תמיד מבינים את השימוש שנדרש מהם לעשות בידע שלהם. תפקידכם הוא לכוון אותם, אחרת הם יפעלו 
כראות עיניהם; זה אמנם עשוי להצליח, אך בדרך כלל אפשר לצמצם את טווח ההימור באמצעות הכוונה פשוטה.
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איך ידע יועבר? 
אם אחת ממטרות הכנס היא לגבש תוצר מתוך התכנים העולים בכנס, רצוי ליישר קו עם מובילי התוכן לגבי 

המתודולוגיה שנבחרת להעברת התוכן. בכל מקרה כל מומחה יביא מה שהוא מוצא לנכון, אך אם ניתנים מראש 
כיווני פעולה או מוגדרים תוצרים מסוימים, כל מומחה יפעל באופן שמגשר בין נטייתו האישית לבין הצורך של 

מובילי הכנס.
אם הדגש בכנס הוא על התנסות ולמידה אישית, אחידות במתודולוגיה אינה דבר הכרחי. להפך, אנשים לומדים 

בדרכים שונות, ולכן אם יהיו מומחי תוכן שונים הפועלים בדרכים שונות )האחת מקיימת שיחה פתוחה, השני 
מרצה והשלישי מעביר סדנה חווייתית( יש סיכוי גדול יותר לכך שיותר משתתפים ימצאו את הדרך המתאימה להם 

ללמידה.
לחצו כאן למעבר לדוגמא לתכנון מתודולוגיות לכנס
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בחירת מקום והזמנת כיבוד
מקום וכיבוד נקבעים בהתאם לתקציב שנקבע.

בבחירת המקום יש להתחשב בנגישות גבוהה לתחבורה ציבורית, באפשרויות חניה, בנגישות לבעלי מוגבלויות 
ובהתאמה תרבותית לקהלי היעד. כמו כן המקום צריך להתאים לתוכני הכנס. לדוגמא- כנס בנושא שותפות 

יהודית ערבית רצוי שיתנהל במקום בו יש ניהול וצוות מעורב יהודי- ערבי, ידוע כבית לפעילות המקדמת שותפות 
יהודית ערבית, יש בו שילוט בשתי השפות ועוד.

הערה: לפני ההחלטה הסופית חשוב מאוד לבקר במקום על מנת לבדוק את התאמתו לצרכינו.

דגשים להזמנת מקום
 יש לוודא שלמקום יש רישיון עסק בתוקף וביטוח מתאים

 יש לוודא שהמקום מתאים למתודולוגיות שנקבעו ולמספר המשתתפים המצופה. לדוגמה, אם מתוכנן פיצול 
לקבוצות עבודה יש לוודא שיש מספיק חדרים לכל הקבוצות; אם מתכננים לעשות שימוש בחלל חיצוני פתוח יש 

לוודא שהחלל מתאים לעונת השנה ולתחזית מזג האוויר ועוד.

חובה לערב את הצוות הטכני של הארגון בתהליך התכנון והביצוע. חשוב לבצע תיאום ציפיות מבחינה תפעולית 
בהתייחס לסוגיות אלה:

1. האם המקום מחייב אותנו לעבוד עם ספקים שלו, ואם כן, האם הספקים מתאימים לנו?
2. האם למקום או לנו יש כל הציוד הטכני הדרוש: הגברה, תאורה, הקרנה, חיבור לאינטרנט? אם מוזמנים 

צלמי עיתונות – האם יש קופסת עיתונות? אם נחוץ תרגום סימולטני – האם יש כלוב תרגום? כמו כן יש לוודא 
שהחשמל במקום מתאים לציוד שלנו, ואם לא – ייתכן שיש צורך בגנרטור.

3. אם בכנס מופיע אמן יש לערוך תיאום ציפיות מולו.

דגשים להזמנת כיבוד
יש לוודא שנותנים מענה לכל האוכלוסיות – שומרי כשרות, צמחונים, טבעונים וכדומה.
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הכנת מתווה הערכה
שאלון ההערכה יבדוק את שביעות רצונם של המשתתפים מהמרכיבים השונים בכנס: התכנים, המתודולוגיות, 

המרצים וההיבטים הלוגיסטיים. כמו כן נרצה לבדוק מה המשתתפים קיבלו לתחושתם מהכנס מבחינת ידע, 
מיומנויות, כלים וקשרים או היכרויות חדשות.

יש לפתח שאלוני הערכה למשתתפים בעת תהליך בניית הכנס, מה שעשוי לסייע לחשיבה על החוויה, התובנות, 
הכלים והמסקנות שאיתם אנו רוצים שהמשתתפים יצאו.

שאלות מפתח שכדאי לשקול בפיתוח מתווה הערכה:
1. מי צריך להיות מעורב בתהליך ההערכה ובאיזה אופן? חשוב לערב את הגורמים המשפיעים על התהליך ואת 

הגורמים המושפעים ממנו ומתוצאותיו כבר מראשית תהליך ההערכה.
2. מהו המידע שחשוב לנו ביותר ללמוד? בזמן תכנון תהליך ההערכה יש להתייחס לשאלות כגון: איזה מידע דרוש 

לנו? מדוע המידע הזה חשוב? מה אפשר ללמוד ממנו?
3. אילו משאבים עומדים לרשותנו לתכנון תכנית ההערכה וליישומה? כאשר מתחילים לתכנן את מתווה ההערכה 

חשוב להיות מציאותיים ולהתחשב ביכולות הביצועיות של הארגון.
)מתוך ”איך הולך - מדריך להערכת תכניות ולמידה ארגונית בארגונים ללא מטרות רווח”, פתחי מרשוד וננסי 

שטריכמן, 2007(

לחצו כאן למעבר לדוגמא לתכנון מתווה הערכה

יצירת מתווה עבודה )גאנט(, וקביעת מועד האל חזור 
הגאנט הוא כלי המאפשר לנו לנהל את תהליך בניית הכנס באופן מוצלח ומסודר.

בגאנט יש להכניס תאריך המסמל את “נקודת האל-חזור” – תאריך שאם עד אליו לא נצליח להבטיח השתתפות 
של מספר מסוים של משתתפים או דוברים ולא נגייס כמות מסוימת של משאבים, הכנס לא יצא לפועל.

הערה: נקודת אל-חזור בנויה משילוב של אי-עמידה ביעדים שהגדרנו מראש, ולא מאי-הגעה לאחד או שניים 
מהיעדים.

לדוגמה, אפשר להגדיר את נקודת האל-חזור כאי-עמידה בכל היעדים האלה:
 הוחלט על מקום וכיבוד ויש התחייבות מספקי השירות לאספקת השירות

 הזמנות הופצו והכנס פורסם
 סדר יום סגור עם 70% מהמרצים או מהמנחים

 נרשמו כ-40% ממספר המשתתפים שאנו מצפים להם
 גויסו כ-60% מהמשאבים הדרושים לקיום הכנס

לחצו כאן למעבר לגאנט לדוגמא

מיתוג הכנס
תהליך המיתוג כולל קביעת שם, מסרים תקשורתיים, תקשורת שיווקית ועוד. בשלב זה יש לשלב בתהליך 

החשיבה איש צוות של המרכז לשינוי מדיניות ואיש ניו מדיה, על מנת להפוך את הכנס למעניין ורלוונטי 
לתקשורת ולניו מדיה.

בשלב המיתוג ניעזר בשירותים של מעצב גרפי מקצועי על מנת להפיק חומרים פרסומיים ושיווקיים ברמה 
מקצועית גבוהה ובשפה עיצובית אחידה.

לחצו כאן למתווה מיתוג כנס לדוגמא
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Save the date   הודעה ראשונה
לאחר ההחלטה על מועד הכנס יש ליידע את המשתתפים הפוטנציאליים במהירות האפשרית כדי שיוכלו לשריין 

את תאריך הכנס ביומנם.
אם בכוונתכם ליצור תת-אתר )מיניסייט( לכנס, רצוי להעמיד עמוד מידע בסיסי באתר כבר בשלב זה. במקביל 

חשוב לפרסם save the date באתר שתיל.
בשלב זה יש לוודא שכל פרסום של הכנס שיוצא מהארגון כולל save the date והזמנה, וכן יש לשלב את הלוגו 

של התורמים. יש לוודא מול מחלקת פיתוח משאבים שברשותנו הלוגו הנכון.

אפשרות: קריאה להגשת תקצירים
כנסים הפתוחים לקבלת הרצאות של משתתפים מפרסמים קריאה להגשת תקצירים. בשלב זה מפרסמים קריאה 
למשתתפים פוטנציאליים בכינוס לשלוח הצעות להרצאות או לפוסטרים שיוצגו בכינוס. יש לכלול תאריך אחרון 

להגשת ההצעות ורשימת נושאים. את התקצירים לכנס מגישים דרך אתר האינטרנט.

דוגמא של הודעה ראשונה במספר שפות:
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הגענו לנקודת האל חזור.

אנו נמצאים בצומת קבלת החלטות.

חוזרים אל הגאנט ושואלים את עצמנו:

האם לעצור ולבטל את הכנס או להמשיך?

המדריך מניח שהכול עובד כשורה, ולכן ממשיכים לקדם את הכנס בשיא המרץ...

STOP
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שיווק הכנס והכנתו 

צעד

עברנו את נקודת האל-חזור. לפי המידע שבידינו מתקיימים מרב התנאים לקיומו של הכנס. הודעה ראשונה יצאה 
לאוויר העולם.

בשלב זה הכנס מתוכנן ומתופעל בשני ערוצי חשיבה מרכזיים: חשיבה החוצה על הגעה וגיוס משתתפים וחשיבה 
פנימה על המשך הכנת הכנס.

מבחינת לוח הזמנים אנו נמצאים כחודש לפני מועד הכנס.

א. שיווק, הזמנה והרשמה מוקדמת 
כדי לאפשר למשתתפים הפוטנציאליים להחליט אם הם מעוניינים להשתתף בכנס מומלץ לפרסם מידע מפורט 

ככל שאפשר על אודותיו. כנסים מסוימים נהנים ממוניטין שהושג במשך השנים ויכולים למשוך אנשים גם ללא 
פרסום מידע מפורט, אך ברוב המקרים רשימת המרצים והתכנים בכנס הם קריטריון מרכזי בהחלטתו של המוזמן 

להשתתף בכנס.
זה הזמן להכין את ההזמנה לכנס!

הזמנה לכנס חייבת בשלב זה לכלול תאריך ומקום, וכן את שמות רוב המנחים והמרצים. בה בעת יש להיות 
ערוכים עם תהליך ההרשמה מראש.

לחצו כאן למעבר להזמנה לדוגמא

ב. פתיחת רישום לכנס וניהולו
רישום מקוון הוא הזול והיעיל ביותר. הרישום לכנסים של שתיל מתנהל דרך אתר שתיל.

אם נדרש גם רישום טלפוני, אפשר להוסיף מספר טלפון ותיבה קולית או מענה אנושי באמצעות מוקד רישום 
ייעודי. אם הרישום לאירוע דורש תשלום יש לדאוג לכך שמערכת הרישום תדע לקבל תשלום באמצעות כרטיס 

אשראי ולהפיק חשבוניות וקבלות למשתתפים )אופציונלי(.
יש לבחור באחת משיטות התשלום ולהיערך לגבייה לפני פתיחת ההרשמה.

כדאי להוסיף בטופס ההרשמה שאלה המתייחסת לבקשות מיוחדות של המשתתף ולהנגשות הדרושות לו, אם יש 
כאלה.

לחצו כאן למעבר לטופס הרשמה מקוון
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ג. פרסום ושיווק 
בשלב זה אפשר להתחיל במסע פרסום לקידום הכנס שכולל יחסי ציבור ועבודה מול כלי התקשורת השונים לצד 

עבודה ברשת האינטרנט – בניית מיניסייט וקידום הכנס ברשתות חברתיות.
תכנון נכון של כנסים, בעיקר כאשר אחת ממטרות הכנס היא חשיפה תקשורתית, מחייב שילוב של יועצי 

תקשורת ושל נציגי ניו מדיה בשלבים ההתחלתיים של החשיבה והתכנון.
תקשורת  ויחסי ציבור - תכנית התקשורת של הכנס נבנית בהתאם למרכיבים רבים ושונים המשפיעים על 

היכולת לשווק את הכנס ולזכות בחשיפה תקשורתית, למשל גודלו של הכנס, נושא הכנס, האורחים והמרצים 
שייקחו בו חלק, המידע שיובא בכנס ועוד.

חשוב לזכור שיש כנסים הדורשים עבודת תחקיר והכנה מעמיקה יותר לקראת הוצאה לפועל של תכנית 
התקשורת ויחסי הציבור, ויש כנסים שעבורם אפשר להתחיל במאמצי הדוברות רק שלושה שבועות לפני הכנס, 

ולעתים אף פחות.
עוד בשלבי תכנון הדוברות/תקשורת לכנס, כדאי להשתמש בנקודות שלהלן: 

 מועד ושעת הכנס 
 מרצים ואורחים: ידוענים ומוכרים בתחומם, מקומיים או בין-לאומיים, מקבלי החלטות ועוד 

 תכני הכנס, מבנה הכנס ומטרותיו: כאן חשוב לציין שמטרות יומרניות יוצרות אכזבה ונזק תדמיתי בקרב 
עיתונאים  

 News :  מחקרים, סקרים, נתונים וממצאים חדשים הקשורים לנושא הכנס או למשתתפים בו
 סיפורים רלוונטיים לנושא הכנס: אישיים, קבוצתיים, ייחודים  

תכנית התקשורת ויחסי הציבור כוללת את מכלול הפעולות הנעשות על מנת לשווק את הכנס לקהלי היעד 
השונים במגוון של כלים וערוצי פעולה: דוברות ותקשורת, פרסום קנוי, יחסי ציבור, ניו מדיה וטכנולוגיות אחרות. 

המטרה היא על פי רוב להגיע לקהל רב ככל שניתן במגוון של מדיות. מאמצי השיווק טרם הכנס מכוונים לרוב 
אל קהלי היעד של הכנס, במטרה לייצר הרשמה ונוכחות ראויה לצד תדמית ונראות של האירוע והגורם המפיק. 

מאמצי השיווק והתקשורת בסמוך למועד הכנס, תוך כדי הכנס ואחרי הכנס מטרתם לייצר חשיפה תקשורתית 
לתכנים ולנושאים המדוברים בכנס לצד נראות לשותפים בהפקתו.

במקרים רבים פרסום הכנס באינטרנט בגוגל מספק את היחס הטוב ביותר בין עלות לתועלת, אך קשה לבנות 
תדמית לכנס חדש באמצעות פרסום כזה. פרסום בעיתונות יקר יותר אך מאפשר ליצור נראות גדולה לאירוע 

ולבנות לו תדמית. חשיפה בתקשורת באמצעות כתבות וראיונות מאפשרת חשיפה חשובה של התכנים והנושאים 
ואינה כרוכה בעלויות, אולם היא תלויה במכלול של גורמים שחלקם אינם בשליטתנו. על כן מאמצי השיווק 

והתקשורת של הכנס צריכים להיות מורכבים מתמהיל של כל המרכיבים הללו בהתאמה למשאבים האנושיים 
והכספיים העומדים לרשות המפיקים.

ד. ניו  מדיה
הפרסום בניו מדיה יהיה חלק מהקו העיצובי שיבחר המעצב הגרפי המלווה את הכנס, וידבר באותה שפה 

עיצובית כמו כל פרסום אחר לכנס.
בניית מיניסייט לכנסים הפכה למרכיב כמעט קבוע בכל כנס שאנחנו מארגנים. ראשית כדאי לחשוב מהי 

הפונקציה של המיניסייט: האם הוא מתפקד כתוכנייה, כספריית חומרים או כפלטפורמה פרסומית? בהתאם יש 
לבחור את הפלטפורמה שעליה נבנה אותו ואת העיצוב. פלטפורמה מומלצת עבור כנסים היא WIXה

)WWW.WIX.COM( –  פלטפורמה חינמית לבניית אתרים מוצלחים. שימו לב לכך שב-WIX האופציות 
מוגבלות, אך אפשר לעשות כמעט כל מה שתצטרכו: להעלות תמונות, להציע אפשרות להרשמה, להעלות 

חומרים ולקבל נוכחות בגוגל.
הצעד החשוב ביותר בהקשר זה הוא לדאוג לפרסם את המיניסייט – בפייסבוק, בין חבריכם ובעזרת העמיתים 

שלכם לעבודה. אתר בלי תנועה הוא בזבוז של זמן.
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בניית מיניסייט לכנס
בעת בניית מיניסייט מומלץ לפעול לפי צעדים אלה:

1. הכינו רשימה של עמודים שצריכים להיות במיניסייט.
2. עבור כל עמוד, תכננו מראש את המראה והתכנים – אילו מסמכים, קישורים וטקסטים צריכים להופיע בעמוד 

זה.
3. לאחר שסיימתם לתכנן, בנו את עמוד הבית.

דגשים
 אל תנסו להעמיס יותר מדי על המיניסייט: התוכן העיקרי צריך להיות המסר של הכנס, הזמן והמקום. לכל 

השאר יש עמודים אחרים, שאפשר ליצור עבורם כפתורים מעמוד הבית.
 בנו את התבנית – החלק העליון והתחתון של האתר נשארים בכל העמודים אותו הדבר. השתדלו שלא להעמיס 

את החלק העליון בלוגואים. אם יש לוגו לכנס זה המקום לשלב אותו.
 תמיד דאגו לכפתור הרשמה בעמוד הבית.

פרסום הכנס ברשת
כחודש לפני הכנס יש לבנות מערך פרסומי הכולל חומרים שיעוררו עניין, כמו סרטים, תמונות, קריקטורות וכו’.

כדאי לחבר את נושא הכנס לנרטיב האקטואלי ולמה שקורה באינטרנט באותה תקופה. הרשת מוצפת בחומרים 
ולכן יש לוודא שהחומרים שאנו בוחרים לפרסם הם ברמה גבוהה.

כשבועיים לפני מועד הכנס ניתן לפרסמו בפייסבוק ולהעלות את החומרים שיצרנו מראש.
על מנת שהפרסום יהיה אפקטיבי יש צורך במחויבות של חברי הצוות לשימוש ברשתות האישיות והמקצועיות 

של כל אחד מהם כדי למנף את פוטנציאל החשיפה.

העבודה על קידום הכנס בניו מדיה מתחילה כבר בזמן גיוס הדוברים לכנס: כאשר מגייסים דוברים צריך לגייס 
אותם גם לסייע בפרסום האינטרנטי דרך הרשתות שלהם.

לחצו כאן למעבר לדוגמא לתוכנית שיווק ויחסי ציבור לכנס

ה. הכנה והפקת חומרים מקצועיים – אם אנו מעוניינים לחלק למשתתפי הכנס חומרים מקצועיים יש לדאוג 
לתהליך הפקה מסודר, הכולל עריכה לשונית, הגהה, עיצוב גרפי ודפוס.
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בין הצעדים: 

הלכנו כברת דרך ארוכה 

וחלקים רבים מהפאזל מתחילים להתבהר ולהתחבר.

בשלב זה עלינו לפעול לסגירת פערים – 

בהרשמה, בגיוס המשאבים ובעיקר ביחסי הציבור לכנס, 

שכן כעת אנו יודעים לבטח כי הכנס יתקיים.
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כשבועיים לפני הכנס
השלבים הבאים כוללים לוגיסטיקה רבה יותר, שכן תוכן הכנס והמתודולוגיות שלו כבר נקבעו בשלבים 

הראשונים.

ניהול לוח זמנים:
ישנם שני סוגים של לוחות זמנים. האחד הוא זה שניתן למשתתפים, ובו רשומים מועדי ההרצאות, הארוחות 

והיציאות להפסקה.
לוח הזמנים השני מיועד למארגני הכנס – הוא נקרא “לו”ז צל”, ובו מסנכרנים בין ההרצאות, הארוחות וכו’ לבין 

הלוגיסטיקה ההכרחית. חשוב לוודא מהם בדיוק צורכי המרצים והמנחים ולהכניסם ללו”ז הצל.

לחצו כאן למעבר ללו”ז כנס לדוגמא
לחצו כאן למעבר ללו”ז צל לדוגמא

ניהול לוגיסטיקה
להלן רשימת המשימות שיש לוודא את ביצוען בשבועיים שלפני הכנס:

 הכנת חומרים לחלוקה בכנס: פולדרים, חוברות תוכן, דיסק און קי עם חומרים לחלוקה ועוד
 תגי שם: בניהול הכנס אנו עושים מאמץ לנהל אותו באופן ידידותי לסביבה. על מנת לשדר מסר סביבתי, מומלץ 

להכין את כרטיסי תגי השם בבית דפוס על גבי נייר ממוחזר, ולהדפיס בגבם את סמל הִמחזור. 
 הזמנת ציוד טכני: ברקו, מחשב, מסך, מערכת הגברה, מיקרופונים לבמה ולאולם, תאורה וכו’

 יש לדאוג לקבלת כל המצגות, הסרטים וכל חומר אחר שיוצג בכנס עד 4 ימים מראש.
 צילום סטילס ווידאו: יש לוודא שאחד מאנשי הצוות יצלם את הנעשה בכנס או לשכור צלם מקצועי חיצוני.

 כיבוד: יש לסגור כמות מנות סופית מול ספק הכיבוד בהתאם למספר הנרשמים, אנשי הצוות והאורחים.
 הסעות לכנס: אם הוחלט לארגן הסעות למשתתפים המגיעים מרחוק או לאנשי צוות בארגון, יש לברר מי זקוק 

להסעה ולהזמין מוניות או אוטובוסים על פי צורך.
 כלי רכב: יש לדאוג לאישורי כניסה לרכב או לאישורי חנייה על פי צורך.

 יש לדאוג לסדרנים.
 יש למנות אנשי צוות שיתעדו את המושבים השונים בכנס.

 תרגום: יש להזמין תרגום סימולטני במידת הצורך.
 עיצוב במה לפי המתודולוגיה שנבחרה לכנס: שולחן נשיאות, סלון, פודיום, פאנל וכו’. יש להכין כרטיסים עם 

שמות משתתפי הפאנל.
 באנרים ורולאפים: יש לדאוג לבאנר של הכנס להקרנה או להפקה כרולאפ או כבאנר תלוי; וכן לרולאפ של 

הארגון היוזם והמארגן ושל שותפים אחרים, אם יש כאלה.
 קישוט האולם: יש להזמין פרחים.

 שולחן הרשמה: דפי הרשמה, טבלת רישום, קופה וכספת קטנה לשמירה על הכסף, אם נגבים דמי השתתפות; 
ראו פירוט להלן. 
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חזור
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צעד
יום הכנס! 

הגענו לקו הגמר! יום הכנס הגיע.

הצוות המארגן מגיע למקום הכנס כשעתיים לפני הפתיחה.
הערה כללית: חשוב מאוד לעבוד בצמוד ללו”ז הצל המנחה אותנו בסדר הפעולות בכנס עצמו. לו”ז הצל צריך 

להיות בידיו של כל מי שמעורב בתפעול הכנס ושל כל בעל תפקיד בכנס, כולל אנשי המקום המארח.
הצוות המארגן מכין את שולחן ההרשמה, דפי הרישום ושלטי ההכוונה, מפזר לוחות זמנים, מפקח על סידור 

האולם כפי שנקבע מראש, מציב את הרולאפים והבאנרים במקומם ועוד.

הכנת אולם הכנס והחדרים
המתודולוגיה שנקבעה לכנס ואופי הכנס קובעים כיצד תעוצב במת הכנס: פודיום ושולחן נשיאות, “סלון”, רק 

פודיום או אפשרות אחרת.
באולם הכנס תמיד יהיו הפריטים שלהלן:

 רולאפ של הארגון היוזם והמארגן ושל שותפים נוספים אם יש, וכן באנר או שקופית המוקרנת ממחשב למסך 
גדול, שעליה שם הכנס ולוגואים של כל השותפים והמממנים

 פרחים בקדמת הבמה
 בקבוקי מים קטנים לדוברים ולמנחים )כמספר הדוברים(

 אם יש על הבמה שולחן נשיאות, עליו להיות מכוסה במפה מכובדת שעליה יונחו כרטיסים בולטים וברורים עם 
שמות הדוברים

 מיקרופונים ואמצעי הגברה על פי המתודולוגיה שנקבעה לכנס
 לוח הזמנים של הכנס יהיה תלוי על דלתות הכניסה לאולם

 מחשב, ברקו ומסך
 חיבור לאינטרנט
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תהליך קבלת המשתתפים בשולחן ההרשמה
בשולחן ההרשמה תהיה רשימה של הנרשמים וכן חלוקה שלהם לקבוצות עבודה, שולחנות עגולים או כל חלוקה 

אחרת בהתאם למתודולוגיית הכנס.
עם הגעת משתתף:

 מסמנים נוכחות ברשימה הכללית
 מוצאים את תג השם של המשתתף ונותנים לו אותו

 מסמנים נוכחות ברשימת השולחנות העגולים
 אם הוחלט לסמן כל שולחן או קבוצה במדבקה צבעונית, מדביקים על תג השם מדבקה בצבע השולחן העגול 

ומוסרים למשתתף היכן מתקיים השולחן
 מחלקים מזכרת, אם יש כזו

הרשמה של מי שהגיעו לכנס מבלי שנרשמו מראש
חשוב להקפיד לרשום משתתפים שלא נרשמו מראש גם ברשימה הכללית וגם ברשימת הפיצול.

יש לדאוג מראש לתגי שם ריקים ולמדבקות לכתיבה במקום.

לחצו כאן למעבר לטופס הרשמה ביום הכנס לדוגמא

גביית תשלום
תשלום יכול להיגבות בשני מקרים: תשלום עבור השתתפות בכנס ותשלום עבור פרסום בכנס. אם ההשתתפות 
בכנס כרוכה בתשלום חובה למלא טופס קבלת תקבולים. הטופס משמש כאסמכתא על התשלום הן לנותן והן 

למקבל.

לחצו כאן למעבר לטופס קבלת תקבולים לדוגמא

מנהל הכנס – המנצח על התזמורת
מנהל הכנס עובד ביום הכנס צמוד ללו”ז הצל.

מנהל הכנס הוא הגורם המפעיל את הצוות המתפעל, הוא מוודא הגעה של מנחים, מרצים ואורחים, מוודא את 
הגעת הכיבוד ואת העמידה בתכנית הכנס.

במקרה של תקלות יש ליידע מיידית את מנהל הכנס, שלו יש שליטה ובקרה על התנהלות הכנס

תיעוד הכנס   
אם הוחלט לתעד את הכנס, חשוב לשריין אנשי צוות שיהיו אחראים על תיעוד תוכני הכנס על מרכיביו. התיעוד 

יאפשר שימור של הידע המתפתח בכנס, דבר החשוב לנו עבור ההערכה והלמידה הארגונית בעקבות הכנס. 
החומרים עשויים להיות בעלי ערך לתהליכי המשך שונים שיצמחו מתוך הכנס.
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צעד
אחרי הכנס

חגיגת הצלחות!
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משוב והערכה
אחרי שההתרגשות שככה וחגגנו את הצלחתנו, וחשוב לחגוג את ההצלחה, אנו ניגשים לבצע הערכה ובודקים אם 

אכן השגנו את מטרותינו.

לפני הכנס יש לקבוע מי מבצע את ההערכה ובאילו מתודולוגיות.
תהליך ההערכה מודד ומעריך את הכנס לפי היעדים שהצבנו בתהליך התכנון. ההערכה כוללת שביעות רצון, 

תרומה מקצועית ואימפקט, הן בקרב משתתפי הכנס והן בקרב הצוות המנהל והמוביל את הכנס.

לחצו כאן למעבר לשאלון משוב לכנס

עדכון המיני סייט
יש לעדכן את המיניסייט תוך 3 ימים לכל היותר לאחר הכנס: להעלות תמונות, קטעי וידאו קצרים, חומרים 

כתובים ועוד.
כמו כן, יש לשלוח לינק לאתר לכל משתתפי הכנס ולרשימות תפוצה נוספות על פי צורך.

בהצלחה!
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נספחים
נספח 1: דוגמא להגדרת מדדי הצלחה

לאחר שהגדרנו את המטרות, היעדים והתוצרים יש לחדד מה ייחשב להצלחה בעינינו ולהשקיע מחשבה בניסוח 
מדדי הערכה של הכנס.

יש לנסח מראש מדדים עבור כל יעד, לדוגמא:
היעד: להעלות את נושא הדיור לסדר היום הציבורי בכלל ובקרב מקבלי החלטות רלוונטיים בפרט. 

מדדים אפשריים:
 X אייטמים תקשורתיים יתפרסמו בעקבות או כתוצאה מהכנס.

 X עיתונאים ומעצבי דעת קהל ישתתפו בכנס.
 X נציגים של וועדות תכנון עירוניות ישתתפו בכנס.

היעד: לחזק את האפקטיביות של פעילים ונציגי ארגונים הפועלים למען דיור ציבורי.  
מדדים אפשריים:

  % מהמשתתפים יציינו עם סיום הכנס שנחשפו “במידה רבה” או “במידה רבה מאוד”, לידע חדש שיתרום
    לפעילותם בתחום.  

  % מהמשתתפים יהיו מסוגלים לפרט, חודשיים לאחר הכנס, כיצד עשו שימוש בידע שרכשו. 
  נוצרו X התארגנויות ו/או X שיתופי פעולה חדשים בין המשתתפים בשלושה חודשים שלאחר הכנס.

הערה: יש לתכנן את תהליך ההערכה כבר בשלב תכנון הכנס, עם הגדרת היעדים והמדדים להצלחת הכנס.
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נספח 2: דוגמה לדף קונספט

כנס שלושים לשתיל
איך בונים כוח אזרחי לקידום חברה צודקת משותפת ושוויונית?

20, 21 במאי 2013, )19/5 קדם כנס(
כנס שלושים לשתיל הוא הזדמנות ללמוד מסיפורי שינוי, להכיר אסטרטגיות ודרכי פעולה לפגוש פעילים, אנשי 

מקצוע, ומחוללי שינוי לחשוב יחד על בניית כוח אזרחי ליצירת חברה צודקת דמוקרטית ומשותפת.

מטרות הכנס: 
1. ליצור מרחב לחשיבה על בניית כוח אזרחי בעבר ובעתיד וליצור ידע חדש

2. לחקור ולהתנסות באסטרטגיות וכלים מוכרים וחדשים מהארץ ומהעולם, אשר יכולים להעשיר את ארגז 
הכלים של סוכני שינוי חברתי.

3. ליצור ולהדק חיבורים 

מוזמנים/ת לכנס: שחקנים ושחקניות בזירת השינוי החברתי, א/נשי מקצוע בתחום א/נשי תרבות, אומנות ומדיה, 
אקדמיה, תקשורת , עוזרים פרלמנטרים, שותפים  מתוך השירות הציבורי )משרדי ממשלה, רשויות מקומיות 

ועוד( שרוצים ללמוד גם על התוכן, גם על המגמות  וגם להיחשף לכלים לבניית כוח אזרחי.

תהליכים ותוצרים:  
 הכנס יכלול מליאת פתיחה וסיום, קבוצות עבודה שיתחילו לעבוד לפני וחלקן גם ימשיכו אחרי וקבוצות אומן 
)סדנאות התנסויות(. טרום כנס יציע סיורים ודיוני עומק עם האורחים וחלק מהשותפים מתוך רצון למקסם את 

ההזדמנויות. 
 תערוכה: נבחנת שותפות עם בצלאל לתערוכה סטטית או דינמית שתציע וריאציות על המושג  “בנית כוח אזרחי 

לקידום השפעה” )מובילים: קרלוס ושמעון(
 מחקר/ תהליך למידה אינטראקטיבי אשר יחולק לשניים: 

- סקר אסטרטגיות אשר יבחן אסטרטגיות בשימוש בעבר ובהווה והישימות/ אפקטיבות שלהן – לצורך קבלת
    “תחושת” של השימושים בשטח

- מחקר נרטיבי של סיפורי ההצלחה/ כשלון  שיוצגו בכנס להבנת עומק של מה עובד ומה משמעות הקונסטקט
    בבנית כוח אזרחי

 פרסום- הוצאת פרסום - אסופת מאמרים על סיפורי הצלחה, כלים ואסטרטגיות להובלת שינוי חברתי.  חלקו 
ייכתב על ידי המרצים בכנס, וחלקו יצא כקול קורא לשחקנים נוספים בתחום 

 Timeline- תיאור ויזואלי של הדרך שעשתה החברה האזרחית בעשורים האחרונים, על פי סדר כרונולוגי. 
הזמנה של הקהל לסמן עצמו על גבי הרצף. הטיים ליין יהיה בעל אופי דינמי ואינטראקטיבי- יכלול גם טקסטים 
כתובים, גם קטעי וידאו, וגם תוספות של המשתתפים/ות בכנס וכאלו שיכתבו אליו גם ללא נוכחות פיזית. הטיים 

ליין יתן גם את קונטקסט התוכן.
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נספח 3: דוגמא לדף רציונל רב תכליתי

Building a Power-Base for Social Change:

Local and International perspectives

Shatil’s 30 anniversary Conference   20-21/5/2013

For the past 30 years Shatil has contributed to the flourishing of a strong, viable civil society 

in Israel. Shatil has worked for the past three decades to enable and nurture groups and 

organizations, helping them create a common vision to promote democracy, social justice and 

a shared society. We consider Shatil’s 30th anniversary an excellent opportunity to pause 

and examine what has transpired during this time: to learn from success stories; to assess 

strategies and best practices used internationally and locally, and to think together about the 

future.  

The conference has two main goals: to  create a space for strategic, future-oriented thinking 

about building a power base at the level of civil society in Israel; and second, to explore and 

experiment with innovative tools that can potentially strengthen the community of change 

agents and a power base for social change in Israel. 

The conference will be held in Jerusalem, Israel on May 20th-21st, 2013. It will combine short 

lectures and presentations offering diverse perspectives on developments in the Israeli social 

and political arenas during the past thirty years, and their implications for social-change 

organizations and activists. Roundtables on strategies for building power for social change 

will address issues such as coalition-building, unionization of workers, establishing social 

enterprises, and citizen participation in decision-making processes; experiential sessions will be 

held with experts focusing on specific tools and strategies in building a power-base for social 

change. The conference will conclude with a “Looking Forward” discussion on applying and 

adapting best practices as relevant to the reality in Israel.
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נספח 4: דוגמא של טבלת תקציב 

תקציב כנס

מרכיב
כמות 

נדרשת
עלות 

ליחידה

סה”כ 
 תקציב

 X כמות(
הפרשביצוע עלות(

     מיקום וכיבוד

מיקום - חלל אחד? חדרי סדנאות? כיתות מחשבים? )כיסאות, שולחנות, לוחות 
מחיקים, ברקו, מחשב נייד, מסך, ציוד תאורה והגברה, מחיצות לחלוקת חלל(

$$$$$

כיבוד - כיבוד רץ )עמדת קפה(, עוגיות /עוגות ,ארוחות בוקר / צהריים / ערב, 
שתייה, דמי שירות, לוודא מיקום שמתאים להגשה ואכילה אם זה בנפרד מהחלל 

ששוכרים

$$$$$

     נסיעות ואירוח 

$$$$$טיסות בי”ל )ויזות, סטנדרט כרטיס, שירות לבעלי/ות מוגבלויות בשדה התעופה(

אירוח )לינה בלבד? כולל ארוחות? צוות שתיל? פעילות בשעות הפנאי, ליווי - 
seiddub, פר-דיאם(

$$$$$

הסעות )סניפי שתיל, שדה התעופה, בתי מלון, מרצים / מנחים, לבדוק חלופות של 
תח”צ, לקחת בחשבון את שעות הפעילות(

$$$$$

     פיתוח תוכן

$$$$$מחקר / סקר / מיפוי / איסוף מידע

$$$$$מפגשי ועדה מייעצת וצוותי עבודה )נסיעות? מיקום? כיבוד? שכ”ט?(

     הנחייה חיצונית

$$$$$מרצים חיצוניים

     כתיבת תוכן / תרגומים לשפות שונות

     הפקת חומרים

$$$$$הדפסות חומרים

$$$$$עריכה לשונית בשפות הנדרשות

עריכה גרפית )לוגו, הזמנה, etad eht evaS, תכנייה, חומרי תוכן, ממים, פלאיירים, 
אינפוגרפיקות( - תיקונים ועיצוב מחדש? שפות שונות?

$$$$$

     נראות 

־נוכחות ברשת, יחסי ציבור, שיווק ופרסום )עיתונות, רדיו, באנרים, פייסבוק, הזמ
נות, אתר ייעודי, יח”צ, תקשורת ודוברות חיצוניים, פלאיירים(

$$$$$

צילום )צילום סטילס / וידיאו, עריכת וידיאו, כתוביות, זכויות יוצרים על מוזיקה, 
קרדיטים(

$$$$$

buddies

Save the date
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  שונות

$$$$$הפקה חיצונית )ריטיינר, לפי שעות, גלובאלי(

$$$$$סיוע אדמיניסטרטיבי )שעות משלימות? כ”א חיצוני?(

הנגשת האירוע:תרגום לשפת הסימנים,  תרגום סימולטני, תמלול, לחשנים - ציוד 
טכנולוגי ושכ”ט

$$$$$

הופעה / תערוכה )ציוד הגברה ותאורה, פוסטרים, קאפות, מסגור, תלייה, עלות 
האמנ/ית, הובלה והסעה(

$$$$$

מזכרות/שי קטן למשתתפים
$$$$$

$$$$$הערכה )חיצונית? שעות משלימות? סקרי משוב?(

$$$$$רזרבה מעבר להוצאות המתוכננות - 5%

$$$$$סה”כ

הערה – טבלת התקציב כוללת רק את ההוצאות out of pocket הקשורות לקיום האירוע, ולא את זמן עבודה של 
צוות שתיל, הוצאות תפעוליות ומשרדיות.

במקרה שיש להציג את תקציב האירוע לגורם חיצוני )תורם או שותף(, יש לכלול בתקציב את העלויות הארגוניות 
המלאות ולהתייעץ לצורך כך עם מחלקת תקציבים או עם מחלקת פיתוח משאבים.
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נספח 5: דוגמא לחשיבה על קווים מנחים למתודולוגיה

מסגרת פעילות עבור קבוצות העבודה לכנס “בונים כוח אזרחי”

מטרת הכנס היא לייצר, לאסוף ולהנחיל ידע יחד ובקרב המשתתפים על מנת להניע  לפעולה ולהשפיע על דרכי 
הפעולה הקיימות.

התוצרים של קבוצות העבודה נחלקים לארבע רמות:
ברמה האישית: 

נקווה לראות אנשים מעידים על חשיבה מחודשת על האסטרטגיה בה פועלים, על התעוררות לפעולה חדשה, על 
קשרים חדשים שנוצרים בין המשתתפים.

ברמת הכנס: 
1. הצגת עיקרי הדברים על קאפות שיוצגו במרחבים המשותפים בכנס.

2. במליאת הסיכום של היום הראשון יוצג סרטון/ מצגת שמשקפת תמונת רוחב של העבודה בקבוצות. 

תוצרים לקהל הרחב: 
המשגה וכתיבה של הידע שנצבר ועובד במהלך הכנס. ידע שיקובץ בשני מהלכים: הראשון, יוטמע במאגר המידע 
באתר שתיל )בבנייה כיום, בהובלת מיכאל ואלה( ויהיה נגיש לגולשים. השני, יערך בחוברת יחד עם תוצרי הסקר 

ומאמרים נוספים שימצאו רלוונטיים. 
כמו כן, אנחנו רוצים לחבר בלוגרים לקבוצות העבודה. בלוגרים ישתפו במהלך הכנס תובנות ולמידה שלהם מתוך 

הקבוצות ויאפשרו “הצצה מבחוץ” על מה שקורה בפנים.

תוצרים לשתיל:
ההנחה שלנו היא שהידע והקשרים שיפותחו במהלך הכנס, ישמשו כר להמשך פיתוח של השתלמויות, ימי עיון 

וכנסים נוספים. כמו כן, יווצרו קשרים מקצועיים חדשים בין אנשי הצוות של שתיל לאורחי ומשתתפי הכנס, 
קשרים שיאפשרו כניסה של ידע חדש ודרכים נוספות להנגשה שלו.

מה חשוב שיהיה שם:
1. חיבור הדיון למושג של בניית כוח אזרחי

2. יצירת דיאלוג עם המשתתפים בקבוצה. חשוב שהדיון יתנהל בצורת דיאלוג ולא הכשרה פרונטאלית.
3. חיבור הדיון בכנס לתהליך “חיצוני”- פיתוח ידע, חיזוק פלטפורמות קיימות, יצירת רשת פעילים סביב נושא....
4. מידה מתאימה של שיתוף צוות שתיל על מנת לאפשר למתעניינים לקחת חלק בתהליך העבודה של הקבוצה. 

אופן העבודה בקבוצות: 
במסגרת התוצרים והקווים המנחים המתוארים למעלה, כל רכז/ת קבוצה אחראי לקבוע את התכנים, 

המתודולוגיה וניהול זמן העבודה בעצמו/ה.  
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נספח 6: תוכנית הערכה לכנס  

1. רקע קצר על הכנס ומטרותיו: מדוע וכיצד הוחלט לקיימו?
2. הגדירו את מטרת הערכה: מדוע מתקיים תהליך ההערכה, מי ישתמש בממצאי ההערכה וכיצד. היו ספציפיים 

ככל שניתן.
לדוגמה: מנכ”ל הארגון יציג בפני חברי הוועד המנהל את הממצאים, וכך יספק להם מידע שיסייע להם לקבל 

החלטה על עריכת כנס דומה בשנה הבאה. הפקת כנס תיבחן על ידי חברי הועד אל מול אפשרויות אחרות 
לפעולה. 

3. שאלות הערכה ומדדי הצלחה: מהן השאלות הספציפיות עליהן ננסה לענות? במה יתמקד תהליך ההערכה: 
באפקטיביות של תהליכי עבודה, בהשפעה על המשתתפים, במידה בה תרם הכנס למטרה רחבה יותר? לכל 

שאלה יש לנסח מדדי הערכה רלוונטיים.  
לדוגמה:

כמה שעות עבודה יושקעו בהפקת הכנס? כיצד יתפוס הצוות המעורב את תהליכי  -  
        העבודה: איזה תהליכים יש לשחזר ואיזה ראוי להבנות מחדש?

   עד X שעות עבודה יושקעו בהפקת הכנס.
   לפחות מחצית מהמעורבים בהפקתו יציינו שתהליכי העבודה היו אפקטיביים יותר

   מאשר בכנסים קודמים. 
באיזה מידה ענה הכנס על הציפיות של המשתתפים? איזה מושבים נתפסו כבעלי ערך      -  

ואיזה פחות? מה הפיקו המשתתפים/ות מהכנס?
X% מהמשתתפים הביעו שביעות רצון גבוהה או גבוהה מאוד מהכנס כולו, מהמושבים        

השונים ו/או מפרמטרים ספציפיים כגון: חשיפה לשיח חדש, “מעורר השראה”, “מציע    
פרספקטיבה חדשה” וכדומה )בהתאם ליעדי הכנס(.

קמו כ-X התארגנויות ו/או נוצרו X שיתופי פעולה חדשים בעקבות הכנס )רצוי         
להגדיר מראש את טווח הזמן בו נצפה לראות את התוצאות(.

האם ובאיזה מידה תרם הכנס להעלאת הנושא לסדר היום הציבורי?   -  
X אייטמים תקשורתיים יתפרסמו בעקבות או כתוצאה מהכנס.    

X נבחרי ציבור מרשויות מקומיות שונות ישתתפו בכנס    

4. כלים ומתודולוגיה: יש לבחור כלי הערכה בהלימה עם שאלות ההערכה והמשאבים הקיימים. כדאי 
לשלב שיטות כמותניות ואיכותניות, לאסוף מידע מבעלי עניין מגוונים בעלי נקודות מבט שונות. שיטות 

אפשריות לאיסוף מידע: ראיונות טלפוניים או\ו פנים אל פנים, שאלונים אינטרנטיים או מודפסים, טפסי 
הרשמה,participant observation. מומלץ להתייחס לנתונים מכנסים קודמים, או של ארגונים אחרים, בכדי 

לקבל בסיס להשוואה.
5. משאבים, כולל כוח אדם ותחומי אחריות של כל חבר/ת צוות שייקח חלק בתהליך ההערכה.
6. לוח זמנים, כולל תאריכי יעד )סיום איסוף נתונים, טיוטה לקבלת משוב, הצגת הדו”ח הסופי(

7. התייחסו למגבלות של תהליך הערכה, למידע שלא יוכל לספק בעקבות לוח הזמנים, היעדר משאבים וכיו”ב. 

חזור
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נספח 7: דוגמא למתווה עבודה לכנס )גאנט(

אפריל מרץפברוארינוארדצמברנובמבראוקט שותפיםאחראי/תמשימה

סגירת קונספט1

 גיוס ועדת היגוי2

בניית תקציב 3

גיוס משאבים

גיוס מרצים\ 4

מנחים\ מומחים 

סגירת מקום5

הזמנות6

 

ממשקים 7

אינטרנטים

שיווק ופרסום8

חזור
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נספח 8: דוגמה לתהליך מיתוג כנס

מתוך תהליך מיתוג “קונגרס הנגב לכלכלה מקומית- עושים את זה אחרת”

תהליך המיתוג: 
1. חידוד מטרות הכנס 

2. מיפוי ערכי הכנס 
3. מיפוי קהלי היעד לכנס 

 Look & Feel ,4. שרטוט כיווני מיתוג אפשריים-חווית המותג: מסרים, צורה, שפה, צבעוניות

מתודולוגיה: 
שיחה פתוחה וסיעור מוחות. 

תוצרים:
1. שם הכנס/נושא הכנס: 

על מנת ליצור בידול בין הכנס הזה לכנסים אחרים בנגב מומלץ לכלול את המונח “כלכלה מקומית מקיימת” 
בכותרת השם. לדוגמא: 

“קונגרס הנגב לכלכלה מקומית - עושים את זה אחרת” או “קונגרס כמ”מ בנגב- עושים כלכלה מקומית אחרת”. 
השימוש בשם קונגרס הוא דוגמא לשם שיש בו ייחוד והצבעה על משהו גדול וייחודי. ניתן לחשוב גם על שם 

מעולם הכינוסים ביוון העתיקה או משהו בדומה לזה. 
תת שורת מיתוג:

אסטרטגיות וכלים לפיתוח כלכלה מקומית מקיימת בנגב 
מה הקונגרס מציע למשתתפים?
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2. ערכי הכנס: 
צדק חברתי כלכלי מקומי; זכויות אדם; מקומי- טובת הכלל המקומי בנגב; סולידריות כלכלית; מקצועיות; 

חדשנות; קהילתיות; השתייכות; גלוקלי; אלטרנטיבה; משהו אחר

3. מסרים: 
• נגב-אזורי-מקומי

• מקומי כאיכותי/מקצועי
• יצרנות/עשייה:

  הנכחת עשייה
  קידום עשייה

  חיבור לעשייה
  מחויבות לעשייה

• שיתופי פעולה
• פיתוח כלכלי

• זכותם של תושבי הנגב לעצב את חייהם

         Look & feel .4
וינטאג’- נוסטלגיה אופנתית; מסורתי וחדשני כאחד; עבר הווה ועתיד כרוכים יחד; מקצועי; מגוון; אופטימי

צבע- צהוב נגב; אדום; צריך להשתלב עם צבעי הלוגו; אפשרות להשתמש בלוגו של הברקוד שמצמיח עלים 
ופרחים

נכתב על ידי אבישג רגר- פסיכולוגיה חברתית שיווקית אשר הייתה יועצת המיתוג של הכנס

חזור
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נספח 9: דוגמא להזמנה לכנס

חזור
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נספח 10: דוגמא לטופס הרשמה )בסיס לטופס מקוון(

 שם ושם משפחה:______________________

 טלפון:______________________________

 טלפון סלולרי:_________________________

 כתובת מייל:______________________________

 ארגון/התארגנות/אחר:____________________________

  מה הציפיות שלי מהכנס? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

במידה ויש פיצול לפעילויות במקביל, יש לתת רשימה בבחירה מרובה עם שמות הפעילויות לבחירה. )ייתכן פיצול 

ביותר מפעם אחת בכנס, יש לתת אפשרות בחירה לכל חלק מפוצל של הכנס(

 הערות:______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

חזור
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נספח 11: דוגמא לתוכנית יחסי ציבור לכנס: 

כנס 30 שנה לשתיל: אנשים משנים מציאות- בונים כוח אזרחי

מטרות: 
 שיווק הכנס על מנת להביא קהלים רלוונטים 

 נראות ומיתוג הארגון 

אסטרטגיות פעולה: 
 שיווק פנימי של עובדי/ות הארגון – ארגונים, שותפים, תורמים, קרנות וכד’   

 יחסי ציבור בתקשורת – כולל תקשורת קנויה ודוברות ויחסי ציבור 
 ניו מדיה- רשתות, בלוג, אתר 

מסרים:
המסרים נשענים על  שלושת העקרונות הבאים ואותם נחפש להראות, מעבר לרטרוספקטיבה – וחיבור להווה 

ולעתיד:
 בניית חזית של כוח עם דגש על שותפים חדשים

 Network – חיבור והרישות בין כוחות שונים, ארגונים, התארגנויות, קבוצות חדשות, שחקנים היברידים    
 שיח חדש – פיתוח מודלים חדשים, מושגים חדשים- כמ”מ, חברה משותפת – חשיבה אחרת, חדשנית 

 מורכבויות:
   • ביקורת כלפי הכוחות הפרוגרסיביים בישראל, בעיקר בשל הסוגיות הקשורות בזירה הפלסטינית 

   • ביקורת כלפי עצם קיומם של ארגוני שינוי חברתי פרוגרסיביים  - להדגיש את ההישגים: חוקים, שינויי    
      מדיניות, הטבה במצבם של אוכלוסיות מוחלשות  

תוכנית תקשורת ויחסי ציבור 
 פרסום הכנס – בהתאם לתקציב שעומד לרשותנו נבחרה חבילת פרסום הכוללת: 

   פרסום באתר “הארץ” שבועיים לפני הכנס 
   פרסום בפלוג של טל שניידר, פלוג העוסק בפוליטיקה

 פנייה לעיתונאים הרלוונטים והזמנה אישית לכנס  
 הודעה לעיתונות על הכנס

 הודעה לעיתונות על סקר האסטרטגיות וסקר אומניבוס 

פניה ממוקדת: 
 רשת ב’ - ענת דוידוב- סדר יום – אייטם בתוכנית הבוקר 

 רשת ב’ - פאר לי שחר- יומן אזרחי   
 ג’רוסלם פוסט – דניאל זירי – כתבה הרווחה   

 לאישה/ליידי גלובס  – להציע לה לעשות כתבה על 3 דורות ההנהגה הנשית בתנועה לשינוי חברתי בישראל 

בונים כח אזרחי
אנשים משנים מציאות
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 YNET - ערוץ מעורבות- מדור אייך עושה שינוי-  עמיר פריימן   
 קול ישראל בערבית – כתבה על הכנס על ארגוני החברה האזרחית בחברה הערבית 

 YNET – עמרי אפרים או ידיעות אחרונות נועם ברקן 
 הארץ- אור קשתי 

  YNET ערוץ מעורבות 
 הטלוויזיה החברתית 

אורחים מחו”ל ובכלל 
  IBA NEWS – ראיון/כתבה מיקוד על האורחים מחו”ל 

 קול ישראל באנגלית – כתבה מיקוד גם על האורחים מחו”ל 
 השעה הבינלאומית, קול ישראל

 רואים עולם, ערוץ 1 
 גלובוס ערוץ 2  

מאמרי דעה:
  מאמר דעה בעברית – על ההישגים של החברה האזרחית לאורך 30 השנה האחרונות וחשיבותה לחברה  

    הישראלית 
 מאמר דעה באנגלית לג’רוסלם פוסט 

תוכנית יחסי ציבור מול התקשורת הרוסית 
 תרומת התנועה לשינוי חברתי על  יוצאי חבר העמים בפרט והחברה הישראלית בכלל 

 פוסטים בבלוגים וברשתות החברתיות בזמן הכנס )פייסבוק, לייב ז’ורנל, טוויטר, VKONTAKTE,  בלוגספוט(
 אלבום תמונות )מופץ באתרים YANDEXPHOTO, פייסבוק, פיקאסה – לא פחות מ-100 תמונות(. 

.)YANDEXVIDEO חומרי שמע וסרטונים מהכנס )הפצה ביוטיוב ושירותי הרשת 
 שיתופים אפשריים באתרים השונים.

 פנייה לערוץ 9 ורדיו רק”ע.
   IsraelInfo, IzRus :מאמרים שיפורסמו באתרים ישראליים הפופולאריים ביותר בשפה הרוסית 

NewsRu.co.il או   

תוכנית ניו מדיה  
 בניית מיניסייט לכנס – עם מידע ביוגראפי על האורחים, מידע על הסדנאות וקבוצות העבודה ואפשרות 

להרשמה מקוונת. 
 באנר קבוע באתר הארגון למשך חודש.
 עדכון סדר היום באתר וחידוד מסרים  

 טיזרים בפסייבוק אחת לכמה ימים 
 קידום מול קהלי יעד מפולחים 

 בלוג- העלאת תכנים + צילום וידאו+ תמונות- טיזרים ויזואליים, הטיזרים יופצו גם בפייסבוק  בעקרון בימים 
    ראשון ורביעי

 ספירה לאחור 
 קמפיין ממומן - אקדם סטטוסים שאני מעלה + אבנה מסעות פרסום שונים לכנס, עם לינק לרישום

-  פעם בשבוע שינוי תמונת cover בעמוד הפייסבוק והעלאת שניים-שלושה סטאטוסים בשבוע  

חזור
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נספח 12: דוגמה ללו”ז כנס

כנס סדר היום- לוח זמנים

התכנסות וכיבוד 9:30-10

מושב פתיחה: יתקיים בחדר 9:30-11102

ברכות 

ארבע הרצאות קצרות:  

פרופ’ יריב צרפתי, ד”ר צבי רייך, מר אופיר פז פינס,  גב’ ענת סרגוסטי

תגובות ושאלות מהקהל 

הפסקת קפה )בקומה 4(11-11:30

סימולציה חלק ראשון )תתקיים בחדרים בקומה 4(11:30-13

ארוחת צהרים13-13:30

סימולציה חלק שני )תתקיים בחדרים בקומה 4(13:30-15

מליאת סיום : )תתקיים קומה 5 חדר 725 אולם ונצואלה(15-16:30

סיכומים ותובנות מהקבוצות 

תגובות מומחים: גב’ בהירה ברדוגו ומר מוחמד דראושה 

תגובות מליאה

מילות סיכום 

חזור
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נספח 13: דוגמא ללו”ז צל

לו”ז, דף משימות ואחריות- כנס גזענות
התיאטרון הערבי-יהודי, יפו , 29 באוקטובר 31

הערותאחראי/תמקוםפעילותלו”ז

תיאטרון  הגעה לתיאטרון09:00

ערבי-יהודי 

יפו

אביגיל, שרה, 

תמר, שי

 

 התארגנות – פתיחת שולחן 09:00-09:30

הרשמה.

אביגיל ושרה: לשולחן אביגיל, שרה, תמרמבואה

ההרשמה:

תגי שם, דפי הרשמה, דפי 

נרשמים, מדבקות לקבוצות

לשולחנות עגולים לוודא 

שיש:  שלטים לכל שולחן 

)מספר הקבוצה, שם 

הקבוצה, מנחה( , סלוטייפ, 

עטים )ל 130 אנשים(, 

חבילה דפי A4 שלמה, 

דפים של חגית דו צדדי;

לוודא שנפתח בר עם קפה 
רץ וכיבוד קל

הרשמה, כולל חלוקה לקבוצות 09:30-10:00
וחלוקת חומרים של הקבוצות

אביגיל תמר ושרהמבואה

 לדאוג ל פודיום ומיקרופון,  שי אולם הכנס פתיחת הכנס. 10:00

2 מדונות, מחשב , מקרן, 

מסך- באנר + מצגת הסיום 

)חיבור לאינטרנט(
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חלק א:10:00-12:00

פתיחה ודברי ברכה

מהי גזענות? הגדרה ונתונים.

הפנים השונות של הגזענות: 
הרצאות קצרות: רויטל מדר, 

אביבית קבדה, אוסקר אוליבייר, 
ג’עפר פרח, רחלי איבנבוים, אדי 

ז’נסקר

סיכום ותובנות - פזית עדני הקרן 
החדשה לישראל

תמונת מצב - מיפוי המונים 
אינטראקטיבי כאסטרטגיה 

למאבק בגזענות,

יונית נעמן שותפות שראקה

סופי- מנחת הכנס. מידע על 
השולחנות מחגית

אולם הכנס

הקרנת מצגת הסיום 

)חיבור לאינטרנט(

טבלה עם שם הקבוצה, 

מספר הקבוצה, מנחה, 

מיקום
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חזור

שרה, אביגיל תמרמבואהפירוק שולחן הרשמה11:50

הפסקה12:00-12:15

ארגון הכיסאות למעגלים

מנחה מעגל שתילי מחזיק שלט 

בכל מעגל

אולם, 

מבואה

צוות התיאטרון

שרה – לוודא 

שהשלטים חולקו 

ומונפים

15 כיסאות לכל מעגל; 

שלטים לכל שולחן )מספר 

הקבוצה, שם הקבוצה, 

מנחה( , סלוטייפ, עטים 

)ל- 130 אנשים(, חבילה 

דפי A4 שלמה, דפים של 

חגית דו צדדי;

בכל שולחן: דף A4 מקופל שולחנות עגולים12:12-13:45
עם מספר הקבוצה, שם 
הקבוצה ומנחה+ דפים 

לחלוקה דו צדדית + עטים+ 
דפים לבנים

ארוחת צהריים13:45-14:30

במקביל הכנת הבמה להצגה

מבואה

אולם

אביגיל ושרה

צוות התיאטרון

לוודא שמוסיפים שני 

שולחנות לבר 

הצגה – “פרחה שם יפה” מאת 14:30-15:30

חנה ואזנה גרינוולד+ דיון עם 

השחקניות

תיאטרוןאולם

סיכום, מסקנות והמשך – אבי 15:30-16:30

דבוש

לוודא שיש מיקרופון

סיום ופיזור16:30
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נספח 14: דוגמה לטופס הרשמה ביום הכנס

emailטלפוןארגוןשם מלא

חזור
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נספח 15: טופס קבלת תקבולים

טופס קבלת כסף

אמצעי התשלום )מזומן/שיק(טלפון כתובת למשלוח קבלהשם המשלם
במקרה של שיק שיק לרשום את פרטי השיק 

)בנק, סניף חשבון, מספר שיק(

     

     

     

    

     

     

     

     

     

     

     

חזור
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נספח 16:  דוגמה למשוב כנס

נודה לך על מילוי המשוב הקצר עבור הכנס _________  שנערך במועד___________

1. עד כמה תכני הכנס חידשו לך ועוררו אותך למחשבה? 
)הקף את התשובה בטווח שבין -1 במידה מועטה ביותר ל  -5 במידה רבה מאד(

 5   4   3    2    1    

2. סמן/י את השולחן העגול בו השתתפת:  

] [  א	 

] [   ב	 

] [  ג	 

  מה הייתה התרומה של ההשתתפות בשולחן העגול? 

) ( ידע חדש 	 

) ( כלים ומיומנויות 	 

) ( קשרים חדשים 	 

) ( אחר: 	 

3. סמן/י את הסדנא המקצועית בה השתתפת: 

] [   א	 

] [   ב	 

] [   ג	 

4. מה הייתה התרומה של ההשתתפות בסדנא? 

) ( ידע חדש 	 

) ( כלים ומיומנויות 	 

) ( קשרים חדשים 	 

) ( אחר:  	 
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5. נודה לך אם תציין/י 2-3 תובנות או מסקנות עיקריות שאיתן יצאת מהכנס 

6. ציין/י דבר או שניים שתעשה/י אחרת בעקבות הכנס? 

7.  האם יש לך עניין לקחת חלק בתהליכי המשך בעקבות הכנס? 

] [ כן 	 

] [ לא 	 

במידה וכן אנא ציין/י באילו נושא/ים ובאיזה אופן )קבוצת חשיבה,השתלמות,פיתוח תכני וכתיבה,אחר(:

 

תודה רבה על מילוי המשוב!

חזור
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אוקטובר 2014המדריך לניהול כנס מוצלח ב 5 צעדים 
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