
עם   אספות הנחיית
המאמר    של Conducting People's Assembliesתרגום

 http  ://  howtocamp  .  takethesquare  .  net  /2011/10/11/  conducting  -  peoples  -  assemblies  /  

        , היחיד        של החופשי רצונו את מכבד ותהליך היות אלימות לא מחאה לאספות זה מדריך לאמץ  מומלץ
       . להתמיד       כדי השני את אחד צריכים אנו המחאה אספת משתתפי בקרב שייכות תחושת  ומטפח

במחאה.

? אופקי   מבנה מהו
   ,     . מקבלים        אנשים שבו אנכי למבנה בניגוד זאת בשוויוניות הדוגל היררכיה חסר חברתי מבנה של  סוג

. להם    מצייתים ואחרים החלטות
. אספות          דרך היא אופקי מבנה בעלת בקבוצה החלטות לקבלת השיטה

? עם   אספת מהי
    . הטיעונים          את מחפשת האספה לקונצנזוס חותר אשר השתתפותי החלטות קבלת גוף היא עם  אספת

 , כפי          –       זה את זו שנוגדות עמדות לא הדעות כל את שמשקפת החלטה לקבל מנת על ביותר  הטובים
. הצבעה   בעריכת שקורה

   ; עם        להתמודד עליה אידיאולוגי שיח סביב מרוכזת להיות צריכה לא  אספה
: מעשיות  שאלות

? צריכים·            אנחנו מה
? זה·              את משיגים אנחנו איך

/   ,    / ת     –    מחויב אינך שהתקבלה ההחלטה עם ה מסכים אינך אם חופשית התאגדות על מבוססת  האספה
  ,      –      . קווי  ומשתפת קולקטיבי ידע להפיק מנסה האספה כרצונו לעשות חופשי אדם כל אותה  ליישם

.       . חבריה  בין והיכרות דיאלוג מעודדת היא ופעולה מחשבה
:    . להיות         יכולות מטרותיה משותפת מטרה בעלי אנשים עבור מפגש מקום היא אספה

.מידע·               . המידע:       תוכן על ויכוח אין משותף עניין בעל מידע משתפים החברים
,    תגובות·           .    , להגיע:     צורך אין אך משותף להיות חייב מידע בעיה או מצב נושא על משותפת  חשיבה

. מיידית  להחלטה
. החלטות·       כדי:             בו מעורבת שהיא בנושא משותפת החלטה או למסקנה להגיע חייבת הקבוצה  כאשר

       (    )    , מנת  על הסדר לפי מיושמים להיות חייבים לו ותגובה מידע שיתוף הקודמים הצעדים שני לכך  להגיע
. לקונצנזוס  להגיע

? קונצנזוס  מהו
   . כאשר           מושג קונצנזוס ספציפית להצעה בנוגע סופית להחלטה מגיעות אספות בה הדרך הוא  קונצנזוס

:         . הצעה      כל עבור מיושם להיות חייב הבא הפורמט ההצעה כנגד באספה מוחלטת התנגדות אין
1? מוצע.        מה
2? מוצעת.         היא מדוע
3  .? מושג        קונצנזוס עם ההצעה את ליישם נוכל איך

?  ?  ? איך:  מדוע מה לסיכום

. משותף           אינטרס על החלטה או פתרון של קולקטיבי מבנה הוא קונצנזוס
         , אל         דרך שמתוות הדעות כל של סינתזה להיות אלא כולם של הצרכים כל את לכלול חייבת לא  הצעה

. הקבוצה    של המשותף האינטרס
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. הקבוצה·                  של המשותף לאינטרס בנוגע ברורה להיות ההצעה על
      ,  – הדעות·                  כל את ולכבד להקשיב יש לכן הדעות כל סך שהיא בחשבון לקחת ההצעה  על

המושמעות.
    , פונקציה·                  הוא שהקונצנזוס ולא הקונצנזוס של משותפת מטרה שהיא בחשבון לקחת ההצעה  על

בה.
      , הדרושים·                 הצעדים ואת הזמן את הדורש תהליך בסוף מגיע שקונצנזוס בחשבון לקחת ההצעה  על

לו.
: הם     לקונצנזוס להגעה הדרושים הצעדים

.     ,      , בשני·             אחד ולתמוך לכבד להקשיב חבריה את שמעודדת כזו בקבוצה רגועה אוירה יצירת
. לכל·               ברורה עובדים עליה שהמטלה וידוא

.       , - כיאות·                בחשבון להילקח יוכל שהוא כדי קבוצה תת או יחיד כל של המידע שיתוף
. מירבית·               לב בתשומת הנקודות כל שקילת

.      , ההצעה·                 את לבנות להתחיל כדי ברורה הסכמה עליהן יש אשר בנקודות ושימוש זיהוי
.    , משותפת·            חשיבה דרך בהדרגה ההצעה כתיבת

. והקבוצתיים·              האישיים ההישגים של חגיגה

? ישיר   קונצנזוס מהו
. לו      המתנגדות דעות ללא שמושג קונצנזוס

? עקיף   קונצנזוס מהו
. ישיר             לקונצנזוס הגיעה שלו להצעה בנוגע השונות הדעות על דיון לאחר שמושג קונצנזוס

: עקיף        לקונצנזוס להגיע מנת על דרושים הבאים הצעדים
1?  ?  ? איך.       מדוע מה
2  .   ,    ,"? תור    "    להכין יש כאלה ויש ובמידה משמעותיות התנגדויות יש האם שואל האספה שמנחה  לאחר

. הראשון.         הדיונים סבב את פותח האספה הכנת צוות דיבור
    ,   . להביע        מתבקשים האספה חברי מכן לאחר מושמעים נגד טיעונים ושלושה בעד טיעונים שלושה  רק

. ידיים    בתנועות עמדותיהם את
     , האספה          מחברי יבקש האספה מנחה התנגדויות יש אם שואלים כאשר מתקבל לא עדיין קונצנזוס  אם

. קטנות         בקבוצות דקות חמש עד שלוש במשך בנושא לדון
.       , מתחיל   לקונצנזוס הצעות של שני סבב קצרה הפסקה לאחר

:      , הבאים        הצעדים את ליישם יש הסבבים שני לאחר מושג לא עדיין קונצנזוס אם
1.      , מחדש.           לעבודה אליה חוזרת היא עבודה מקבוצת מגיעה ההצעה אם
2     ,      , לקונצנזוס.          להגיע שתוכל מנת על המתאימה העבודה לקבוצת תופנה היא מיחיד מגיעה ההצעה  אם

     .        , עד    ימשיך זה תהליך כך תהליך אותו את שוב תעבור היא בה הבאה באספה מעודכנת  בגירסה
. מתקבל  שהקונצנזוס

 

דינמי     יום סדר ליצירת העקרונות
? אספה     של יום סדר מהו

,          . בחוץ       נותר אינו חשוב נושא ששום לוודא הוא תפקידו באספה לדיון הנושאים תקציר הוא היום  סדר
. האספה             של חלק לכל הדרוש הזמן של חישוב ולאפשר הנושאים בסוגי סדר ליצור

  ,        , זהו        שכן האספה פתיחת טרם אותו להכיר המנחה ועל קבוצתית דינמיקה צוות ידי על נקבע היום  סדר
. האספה    לתוכן הבסיסי המדריך

     ; את         ממארגנים יותר לא חבריו היום סדר תוכן לקביעת סמכות אין הקבוצתית הדינמיקה  לצוות
  )            , צוותי  יש אם העבודה צוותי כל של הנציגים הגיעו אליו בקונצנזוס משתקפים שהם כפי לדיון  הנושאים

.    ( ההכנה)   (   בפגישות המשתתפים יותר קטנות באספות יחידים או עבודה
,      , האספה         בתחילת מוכרזים להיות ועליהם באספה לדיון הנושאים של כלליים קווים כולל היום  בסדר

. לקרות        עומד מה ידעו הנוכחים שכל מנת על
     . לכל            זמן מגבלות לקבוע מומלץ אספה של יום סדר כל של והרלוונטיות העיצוב את לשפר יעזור  ניסיון

.       , עקרות,       ואספות ריכוז מאובדן להימנע כדי לדיון ובנושאים המשתתפים במספר תלות עם אספה



 
אספה     של יום לסדר דוגמה

1. פנים.       /   קבלת פתיחה
2. הפרק.                שעל הנושאים וכל הקודמת באספה שהתקבלו הקונצנזוסים של תקציר
3. האספה.           מכיני תפקידי של הצגה
4.    ,    . לקונצנזוס.          מגיעים אנחנו מצביעים לא אנחנו האספה עקרון על הסבר
5.        .( עקיף.          (  לקונצנזוס להגעה הדרוש התהליך של הסבר ועקיף ישיר הקונצנזוס עקרון על הסבר
6. האספה.            והנחיית הדיבור תור על הסבר
7. היום.          סדר של קריאה
8  .       , שדובר.           –   מומלץ קונצנזוס דורש שלא מידע רק אלא הצעות לא העבודה צוותי של דיווחים  הצגת

.        , לדיון      הנושאים רשימת את לארגן שיעזור כדי לאספה ההכנה בפגישת ישתתף צוות מכל
9  ,      . פתוחה.             הבמה מתקבל לא ישיר קונצנזוס אם לאספה העבודה צוותי של ספציפיות הצעות  הצגת

/  ,(    )          : או.  ו דוברים שלושה של בקבוצות עמדה כל להגנת היותר לכל דיונים סבבי שני יהיו זכרו  לדיון
   ,       ,    . שני    לאחר ואם משותפות תגובות של פרק לפתוח ניתן מתחמם הדיון אם הסכמה של נקודה  מציאת

  <  <  .       , על    החלטה דיון דעה המתאימה לאספה מועבר להיות יכול הנושא קונצנזוס מתקבל לא  סבבים
. דחיה   או קונצנזוס

10) '    ,   : וכו.    עדכניות חדשות כללי מידע חשובות !הודעות נאומים  ).בלי
11: אחר.     עניין ,    כל       .    , בחשבון  נלקח אלא זו בנקודה לאשרור עומד אינו המידע לדיון הזדמנות אין זה  בשלב

          :  . או       זמן קוצר מפאת זה שלב לקטוע הכרחי וזה במידה חשוב הרלוונטית הועדה או העבודה צוות ידי  על
            , להעלות,     רצו שהם שהנושאים זה בסבב לדבר הספיקו שלא אלו לכל ולומר כך על להכריז יש  עייפות

.   "   " הבאה    באספה אחר עניין כל ה בשלב עדיפות יקבלו
12. הבאה.         האספה ומיקום מועד על והודעה מסקנות
13,       . השראה.         מלאות במילים להשתמש הזמן זה המשותפת המטרה על ותזכור המוטיבציה להגברת  מסר

.'    ,  ,    , וכו  קצר טקסט ציטוט טובות חדשות ידיעת שיר בצורת
14. ותודות.    סגירה

 

האספה  תפקידי
האספה   הכנת . צוות   "  "  . הם:        המנחה של המצפון קול הם המנחה את המגבים אנשים שלושה או  שניים

  .        , צריך      הצוות ואובייקטיביות ריכוז על לשמור להם לעזור כדי המנחים עם ישיר בקשר היחידים  האנשים
.          . אובייקטיבית    בצורה הצעות מחדש ולנסח לסכם למנחה עוזרים הם ההנחיה באיזור ממוקם להיות

.       , ומאורגן       הוגן יהיה הדיבור שזמן כדי המנחה עם ובתיאום המידע בזרימת מסייעים הם
        , לדבר      להם שקשה אנשים עם לתקשר למנחה עוזרים למנחה להפריע האספה ממשתתפי מונעים  הם

   , על,            אותם מיידעים בתקצירים או המילים באוצר לטעויות המנחה של ליבו תשומת את מפנים  בפומבי
"      .'       , עוזר    למנות יש אף גדולות באספות וכו היום בסדר לדבוק להם עוזרים עתה זה שהגיעו  הודעות

. האספה",           נורמות אחר לעקוב יותר עוד למנחה לעזור מנת על ישיר
, שתיקות                בעת מתערבים אשר שניים או אחד אדם של שילוב היא האספה לזרימת העוזרת חשובה  דרך

       . את        האספה למשתתפי להזכיר הוא העיקרי תפקידם חמורות חריגות או המידה יתר על להוטים  דיונים
. הקונצנזוס        של האמיתית משמעותו ואת האקטיבית ההקשבה חשיבות

 
מנחים    של מתחלף ).צוות רב:     (          מתח יש אם או גדולה האספה אם מתחלפים אשר יותר או אחד  אדם

.      , הכלל    טובת למען פועלים כאשר באספה התחלופה על מחליטים
: על/   אחראים מנחים המנחה

. לאספה·             המשתתפים פני קבלת
. באספה·              העבודה אופי על הסבר

. ותפקידו·               הקבוצתית הדינמיקה צוות של הצגה
      , מהן·              אחד אף צד לקיחת ללא שונות עמדות וריצוי פוזיטיבית הנחיה

. העקיף·                   הקונצנזוס תהליך בזמן ונגד בעד עמדות על האספה ידוע
. דרוש·                 והוא במידה דיון סבב של של סיכום

. בפרוטוקול·               שנרשם כפי הקונצנזוס על חזרה
 



יחכו            (    האספה שחברי מומלץ בהן הבחין לא הדובר כאשר הידיים תנועות את בקול מבטא גם  המנחה
 ,   .(      , - המנחה       לכך מעבר לדובר מהפרעה להימנע מנת על הסכמה אי או הסכמה יביעו בטרם דבריו  לסוף

. חיובי           טון על ושמירה דעות להחלפת המתאימה אוירה שנשארת לוודא אחראי
 

פרוטוקול  .צוות התסריט:             ללא הדיונים כל את לתמלל אחראים אשר שניים או אחר אדם
          , במילה    מילה ההחלטה על לחזור לבקש יכול הפרוטוקול צוות קונצנזוס החלטות ומתקבלות  במקרה

   ,           . משתמש    שהשני בזמן יד בכתב הדיונים את רושם אחד צוות חבר כלל בדרך האספה ידי על  ולאשרור
    ,   . להיות,       צריך שהוקלד הפרוטוקול האספה בסוף צולבת לבדיקה זקוק שנכתב שמה במקרה  במחשב

 . בלבולים      למנוע מנת על בצוות מוקרא


