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חזון שמתחבר לערכים , עשה זאת לקראת חזון חיובי מבחינתם, אם ברצונך להניע בני אדם

הצגת הדבר צריכה להיות משכנעת כדי ; שיש בו תוצאות כלשהן שהם מעוניינים בהן, חשובים

 (מרטין לותר קינג. )בשעת הפעולה למען החזון שירגישו השראה

 

אנחנו מכירים . של מארגן לשינוי חברתיביותר ים החשובאחד התפקידים הוא אנשים גיוס 

מארגנים . אופן אינסטינקטיבי הם מושכים אנשים לעבודתםוב מארגנים שתמיד מוקפים אנשים

הם אינם יוצרים אך , מעולים יםמקצועי-אולי הם בעלי כישורים טכניים. אחרים מתפקדים לבדם

היכולת לגייס ולהביא לידי מעורבותם של . מטרדאנשים ובעצם הם רואים ב מעורבות של אחרים

המפורטות המרכזיות הטכניקות את  דואך כולנו יכולים ללמ, אנשים טבעית לאנשים מסוימים

  . בפרק זה

 

 פנו אל האינטרס האישי של בני אדם
 

וזאת . ן קהילה הוא הבנת האינטרס האישי של אנשים שאנו רוצים לארגןאחד מהיסודות של ארגו

למשפחתם או לקהילה , כי לרוב אנשים עושים את המאמץ להתארגן רק כדי להשיג משהו לעצמם

. אינטרס אישימ הבאה מוטיבציהשל שיש מגוון צורות  היא הנקודה המרכזית כאן. שלהם

. במפורש אותו ביטא שהוא בלי אדם אף של האישי האינטרס על דבר להניח אפשר אי ,כמארגן

 אכפת להיות חייב שלכולם נושא זהו" לומר היא לעשות מארגן שעשוי החמורות השגיאות אחת

יש הבדל  (.תשלימו אתם...הורה, תושב" )__זהו נושא שבטח מאד חשוב לך כי אתה"או  "ממנו

הבנת האינטרס האישי זהו  .נדוןב משהו לעשותגדול בין אכפתיות לגבי איזשהו נושא לבין מוכנות 

 .המפתח להבנה של איך ניתן לגרום לאנשים לעבור ממצב של התעניינות למצב של פעולה

 : אישי
 הקטנת ) אנשים מצטרפים לארגונים כדי לעבוד על עניינים שמשפיעים עליהם אישית

 (.תעריפי השירותים או שיעורי המסים

 דעות קדומות ואפליה אשר משפיעים על , דיכוי אנשים מצטרפים לארגונים כדי לבלום

 .בתחושה שהם עושים זאת למען ילדיהם או נכדיהםה מלווו חייהם

  לרכוש חברים חדשים בעלי , לפגוש אנשים - אינטרס חברתיבגלל יש גם מי שמתנדב

 . נילפגוש את בני מין הש,  לקחת פסק זמן מילדים קטנים, לצאת מהבית, ערכים דומים

 (נכון בעיקר עבור קשישים)יא תועלת או הזדמנות להשתמש בכישוריהם רצון להב. 

 בשביל הכיף או הריגוש. 
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לפתח כישורים חדשים לרכוש ניסיון או הם רוצים  . מסיבות מקצועיותרבים מתנדבים : מקצועי

בעלי . יש שירצו ליצור קשרים שיובילו למשרות. אשר יכולים לשפר את קורות החיים שלהם

 . מסוימים מקווים למצוא לקוחותמקצועות 

להשפיע הם מעוניינים . יש מי שמתנדבים בגלל העצמה שבלהיות חלק מארגון  :השפעה וכוח

הם נהנים מההזדמנות להיות . או מזהמי הסביבההון בעלי , לפעול נגד פוליטיקאים מושחתיםו

 .ר למשרה ציבוריתיש גם מי שמעוניינים להיבח. להופיע בטלוויזיה או לנאום בהפגנה, דובר

 
רבים . אנשים צריכים להתנדב על יסוד הערכים והחזון שלהם, כדי להתמיד במחויבות :ערכים

ושיש בכך התחייבות , חושבים שמוטלת עליהם אחריות אזרחית לעשות דבר מה למען הקהילה

ים מתנדבערכי היסוד שבגללן בני אדם  .ממש כמו השתתפות בבחירות ותשלום מסים, לכל החיים

 .םאתיים או אידיאולוגיי, יכולים להיות דתיים

 

שאיפות , המוטיבציה של בני אדם היא צירוף של צרכים. ממדי-אינטרס אישי לרוב אינו חד

הם מצטרפים ונשארים בארגון אשר משקף את האנושיות והערכים שלהם ונותן מענה על . ותגמול

 .צורות מוגדרות של אינטרס אישי

 

 :מוצלחשישה שלבים לגיוס 

 היה מוכן .1

. חשוב כיצד תסביר את מטרות הארגון ומה רצונך שהמתנדבים יעשו. ה מוקדמתגיוס מחייב הכנ

אלה עבודות . 'גיבוי'הכן גם כמה בקשות . בדוק לאילו תחומים של אינטרס אישי תוכל לפנות

 . אך נדרשת בהן מחויבות פחותה, שצריך לעשות

, ענייןתחומי : עבור על כל מה שאתה יודע עליו, נציאליכאשר אתה מכיר מקרוב את המגויס הפוט

אם זהו אדם שלא . משפחה וכל דבר אחר שיסייע לך לזהות אינטרס אישי, פעילות בעבר, ניסיון

. הכן שאלות והעלה אותן בשיחה באופן שהאדם ידבר על עצמו, יופגשת בעבר ואינך יודע דבר על

 . כניותיווחקור את ההיסטוריה שלו ואת ת, האם אתה מגייס ארגון כדי שיצטרף לקואליצי

בוא לפגישה הראשונה תמיד כאילו מדובר , בין שאתה מגייס אדם ובין שאתה מגייס ארגון

לעבוד איתו בשיתוף כאילו אתה באמת רוצה להכיר את האדם ו; לטווח ארוך של קשרו בתחילת

 . לטובת שניכם, פעולה

 

 דאג להיות לגיטימי  .2

. אפשר לעשות זאת בכמה אופנים. מהירותבנות אמון  בעליך ל, שאינך מכיר אצל אנשיםמיוחד ב

קבוצה אתנית , בית ספר, מקום עבודה, הסבר שאתה מאותה קהילה, אם אכן כך הדבר, ראשית

על ' תופס טרמפ'חשוב להראות שאתה לא . וגם אתה נתקל באותה בעיה, או כל מסגרת מתאימה

רצוי שתוכל לומר כי קיבלת את שמו של אותו אדם , שנית. תנדה אחר'הבעיה שלהם כדי לקדם אג

במשרד שכבר /הזכר אנשים אחרים בשכונה, שלישית. מחבר משותף והוא הציע להתקשר אליו

הזכר לאנשים כי כבר שמעו על , רביעית ואחרונה. לחתום או להגיע למפגש, הסכימו להצטרף

 . רלוונטי להם/מעניין/בגלל מעורבות בנושא שנוגע הארגון שלך



מה התפקיד ; חלק חשוב באסטרטגיית הגיוס הוא הסבר שהשתתפותו של אותו אדם חשובה

הסבר מדוע , גם אם מדובר בהגברת נפח הפעילות. הייחודי שהוא יכול למלא ואחרים אינם יכולים

 .זה חשוב

 

 הקשב .3

ברר , ים שלהםאדם זהה מה הם האינטרסים האישי במפגש עם בני! חשוב על קשרים לטווח ארוך

שאל . מידע ומביע את התעניינותךאוסף הקשבה אתה עזרת ב. את דאגותיהם ובסס קשר הדדי

מהי . שים לב לתגובות של הצד השני. בהערות ושפת גוף מעודדים, שאלות טובות ותביע עניין

אם ? האם אותו אדם שמע עליהם, או של ארגון של אדםם שאיזשהו התגובה כאשר אתה מזכיר 

באילו שינויים ? כמה זמן אתה גר בשכונה: "כגון, שאל שאלות פתוחות, חש שאינך מתחבראתה 

 . נכדיםאו ילדים לגבי התעניין או  "?הבחנת

  .קשרים מועילים שיש לאותו אדםאו פרטים נוספים שיש להאזין להם הם כישורים מיוחדים 

 ?וכיצד ניתן לסייע אחד לשני בעבודה משותפת

 

 עורר .4

אינך מנסה להעליב או להרגיז ". לנער בני אדם כדי לחולל שינוי" אתה מנסה, עוררכאשר אתה מ

: אם אדם אומר. אך גם לא לקבל בפסיביות את תירוציהם של אנשים למה אינם נעשים מעורבים

וצריך , אבל איפה שהוא הוא צריך לעבור, אני באמת לא מאושר מזה שצינור הגז יעבור כאן"

אבל התכנון המקורי היה , נכון: "אתה יכול לעורר ולומר, "הִקדמה זהו מחיר. לקבל את זה

התורם פנה . ראש העירובמקרה השטח הריק שייך לתורם עשיר של , שהצינור יעבור בשטח ריק

לחץ על חברת הגז שתעביר את צינור הגז בשכונה בעקבות זאת ראש העיר הפעיל ו, ראש העירל

 ".אז הוא צריך לדעת מהי קדמה, וא מיליונרוה, ובר בִקדמההוא לא חשב שמד. ושלנ

אתה . גם לא הוגןאלא , לא רק גרועלגבי כך שהמצב  אתה גורם לאנשים לכעוס, כשאתה מעורר

פחות עם  בתי ספר. רק במקומות מסוימיםאלא , בתי ספר לא נסגרים בכל העיר: "יכול לומר

 ". ?ילדנו ה הוגן כלפיהאם ז. יםבגלל הלחץ של התושב, יישארו פתוחיםמה שיש אצלנו תלמידים מ

 

 קבל התחייבות .5

אתה מנסה להתאים את צורכי , זכור. קבל התחייבות. אל תסיים את השיחה בלי לסגור עניינים

, ממשימה באופן אם אינך יכול להגיע להסכ. הארגון לאינטרס האישי ולכישורים של אותו אדם

. ע ביצוע משימה מוגדרת ביום מוגדרהסכם צריך לקבו. לפחות נסה לקבוע תאריך שבו יחליט

רשום לעצמך דברים  .מי ימסור חומר ומתי יהיה תדרוך, מי יתקשר, הבהר מהו השלב הבא

 . את מה שסוכם להתקשר לאותו אדם ולהזכיר לוכולל מתי יש  שתרצה לזכור מהפגישה

 

 מעקב .6

כאשר . זאת מפני שאך מעטים מאתנו עושים, אין דבר שמרשים אנשים יותר ממעקב במועדו

אם אתה מכרכר . דאג לברך אותם ולהציגם לנוכחים, אנשים שגייסת באים לאירוע או למפגש

זהו מתכון בטוח להוציא , ואז מתעלם מהם כשהם סוף סוף מגיעים, סביב האנשים בשעת הגיוס



נסה להשתחרר , אם עבדת על הגדלת מספר הנוכחים באירוע מסוים. את הרוח ממפרשיהם

רשום  . חדשיםמשתתפים כדי שתוכל להקדיש תשומת לב ל, יסטיקה באותו יוםמתפקידי לוג

עיין בהן בשעת . הכן לך כרטיסיותבמידת הצורך מי שאתה רוצה להיות בחברתם ושל שמות 

מפתה מאוד לשקוע בשיחה עם חברים ומכרים . האירוע וחפש את האנשים שברשימה שלך

 .ותיקים ולהתעלם מהחדשים

 

 יסכמגישלך דימוי 

נסה להיראות ככל האפשר . הדימוי שלך חשוב מאוד, הואיל והגיוס הטוב ביותר הוא גיוס אישי

נסה להופיע כמי שהם היו רוצים להזמין , אם זה אינו אפשרי. כמו האנשים שאתה מנסה לגייס

אם זוכרים , לטוב ולרע. יזכרו איך אתה נראה לאהכלל המוביל הוא שחשוב שבני אדם . לארוחה

 .פירושו של דבר שהופעתך גורעת מהמסר במקום להשתלב בו, אתה נראהכיצד 

דאג . גם קשר עין והשפה חשובים וצריכים להיות מותאמים לקהילה שבה אתה מארגן, כמובן

היה נלהב  –חשוב מכול . אך אל תנסה להרשים ולהפציץ בעובדות, להישמע כמי שיודע את החומר

עומדים לבנות מתקן : "סטוריה אלא פתח בלב הענייןאל תתחיל בהי. והעבר מסר של דחיפות

 ...". וערך הבתים ירד פלאים, לטיהור שפכים בקהילה

 

 שלמותהדרך ל –תרגול 

תרגל איך להסביר  .כי ההתחלה היא הדבר הקשה ביותר, עבוד על כמה משפטי פתיחה

עניין הנדון ה להעביר מסר על מהותיש במשפטים ספורים . הנושאבתמציתיות ואופטימיות את 

  .מסר ברור חשוב לגיוס ממש כמו דיבור באמצעי התקשורת. לנצחניתן וכיצד 

. בילדים ובעניינים יום יומיים אחרים, בספורט, זכור שמרבית השיחות מתחילות במזג האוויר

ייתכן , אם אינך יכול להסביר כראוי את התכנית. תרגל תשובות לשאלות אופייניות שתישאל

ולכן , הפתרון והאסטרטגיה אינם ברורים דיים, כי התכנית, וס אלא בעיה ארגוניתשאין בעיית גי

 .ספק אם ִישבו את לבו של מישהו

 

ארגונים . קבוצות גוועות הכי מהר אם הן מפסיקות לגייס דם חדש. גיוס הוא סם החיים של ארגון

ות אסטרטגיות גדלים ומשגשגים צריכים לאמן את הצוות ואת המנהיגים בגיוס אחרים ולהבנ

 .  גיוס אל תוך תכנית עבודתם השוטפת


