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 הלכה ומעשה –רישות ומשבר 
 22.04.2020 ר,סיכום וובינ

 

  דק' 10דקות קריאה: 

 מנחה: אסנת מירון, מנהלת תחום התהודה במעוז. 

 ציטוטים נבחרים

מיידים שלנו עשויים להוביל -מחקרים רבים מראים כי דווקא הקשרים הלא–"עוצמתם של קשרים חלשים"  ▪

 .לפריצות דרך

רישות מתוך ענווה מאפשר תהליכי שינוי  –נקבר אדם אשר ידע להציב סביבו אנשים טובים ממנו" "כאן  ▪

 גדולים.

 "היום שאחרי אינו כיום שלפני, ומה שתרוויחו היום ישמש אתכם להיום שאחרי". ▪

 הקדמה/קונטקסט

 מטרות המפגש:  ▪

o להמשיג את עולם הרישות 

o  ואפקטיבילמנף את ייחודיות התקופה לרישות מיטבי 

 הוובינר נעשה בפורמט סדנה עם תרגילים עצמאיים ▪

 םעיקרי הדברי

 ישנם מספר מאפיינים של תקופת הקורונה הרלוונטיים לרישות, שעשויים להוות הזדמנות לעולם הרישות: ▪

o  חשיבה מחוץ ובתוך לקופסה 

o  אילוצים רבים ומשאבים מוגבלים 

o מות שאינן דווקא בתפקיד הרגיל שלנויש יותר אחריות ובפחות סמכות, מבצעים יותר משי 

o )התנהגויות חדשות ומוזרות הופכות לנורמליות )כמו למשל לכתוב בצ'ט הודעה למישהו אינו מוכר 

o יש רשות לעצמנו לנסות דברים חדשים 

o  זה כנראה המאפיין הקשה ביותר לכולנו  –נכפה עלינו ריחוק חברתי 

קשרים, ענפים, אנשים, למידה, שייכות,  –סוציאציות המשתתפים כותבים בצ'ט אהגדרת המושג 'רישות':  ▪

איגום משאבים, קהילה ועוד. בהגדרה היבשה, רישות היא פעולת יצירת הרשת, כלומר חיבור בין שחקנים, 

ארגונים וקהילות. הרבה מאתנו עושים את זה באופן אינסטינקטיבי כל הזמן, והמטרה בסדנה היא להעלות 

את זה טוב יותר. ישנם כאלו שהמושג רישות מייצר אצלם משמעות שלילית, של את זה למודעות כדי לעשות 

במילה  Workingהחלק של  –קליקה סגורה למשל. כך או כך, חלק משמעותי ממושג הרישות הוא עבודה 

Networking . 

ם אחד המשפטים המזוהים עם איש העסקים אנדרו קרנגי הוא "כאן נקבר אדם אשר ידע להציב סביבו אנשי ▪

טובים ממנו". המשפט הזה טומן בחובו את המשמעות של ענווה במסגרת פעולת הרישות. אם אנחנו רוצים 

להוביל שינוי, בעיקר בעולמות חברתיים וציבוריים ובטח בתקופת משבר, נקודת ההנחה שלנו היא שלא ניתן 

 לעשות זאת לבד. 

 לרישות יש יתרונות שונים במימדים שונים:למה רישות?  ▪

o מדובר במכפיל כוח, שיתוף ניסיון וידע, יעילות ואפקטיביות –עית מקצו 

o  מייצר תחושת שייכות ושותפות ותמיכה –רגשית 

o  תפיסת עולם שלמה של 'שלח לחמך' –תרבותי  –ערכי 

o  יש עולמות טכנולוגיים שזמינים לנו, במיוחד בתקופה הזו –עידן רשתי 
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o  'מחקרים מראים שמערכות יחסים הם כוח מניע משמעותי להובלת שינוי )מקצועי  –'הכוח הנסתר

 ואישי(, יותר מאשר המפורט בקורות החיים

 הזדמנויות בתקופות הקורונה לרישות טוב יותר: ▪

o  יותר שטוח, יותר נוח. –כמעט ואין היררכיה )למשל בזום(, ובעולם הרישות 

o חדשות נוצרות  הרבה יותר התנהגויות 'מותרות' כי נורמות 

o גילוי של מיומנויות חדשות שלא ידעתי שקיימות 

o לחלק מהאנשים יש זמן ופנאי, אנשים מחפשים לדבר 

o פורמטים וירטואלים פחות מחייבים מבחינת נימוסים וגינונים 

o  'אנשים מחפשים סייע ומחפשים משמעות –לרבים בתקופה הזו 'הלב מתרחב 

o  חדשות )בשכונה, בקהילה( שמייצרות היכרויות חדשותמסגרות השגרה נשברו ונוצרות מסגרות 

o  יש יותר זמן לבילוי ברשתות החברתיות 

o )זמן ליצירתיות )רואים את זה הרבה בתוך הבתים ובהעסקת הילדים 

o :תוספות מהמשתתפים 

 מעגלים נסגרים הרבה יותר מהר ▪

 חסכון בזמני נסיעות ובזמני הפקקים ▪

חחתם איתם בעניין מקצועי )לא מקרב בני הבית(. ליד כל אחד, תרגיל: נסו לחשוב על חמישה אנשים ששו ▪

חילוני? יוצא אתיופיה? ערבי? סימון נוסף הוא טווח הגיל שלו )בהערכה גסה(.   –נסו לחשוב מאיזה קהילה הוא  

שלטון מקומי? ממשלה? עסקי? וכן, מה התחום שהוא מתעסק   –שאלה נוספת היא מאיזה מגזר תעסוקתי הוא  

אות האם האנשים שאתם משוחחים איתם בתקופת הקורונה הם 'כמוכם'. ההנחה בבסיס התרגיל בו? נסו לר

הזה היא שאנחנו נוטים להתייעץ בעיקר עם אנשים שדומים לנו. ברור למה זה נוח לנו, אבל יש לכך חסרונות 

 רבים. לשם העמקה בכך, נעבור על מספר מושגים נוספים בעולם הרישות:

o  שאפשר להרים אליהם טלפון, ולבקש מהם משהו בלי הקדמות. קמרון מרלו, קשרים חזקים: כאלו

 150פרסם כי מספר הקשרים החזקים גם ברשתות פייסבוק הוא , facebookסוציולוג בחברת 

 בממוצע )נקרא גם מספר דאנבר(. 

o  קשרים חלשים: קשר עם מישהו שאני לאו דווקא מכירה ישירות, אולי דרך אדם נוסף. אלו בעצם

שרים מאוד משמעותיים במידה ורוצים להגיע לפריצת דרך. התפיסה הזו התבססה עם מחקר ק

(. The Strength of Weak Tiesהקרוי "עוצמתם של קשרים חלשים" ) 70-סוציולוגי משנות ה

הרעיון הוא לא להתייעץ דווקא עם הקשר החזק שלי, כי הוא לרוב יחשוב כמונו ומכיר את המעגל  

 אותנו לפריצות דרך. שלי, ולא יביא 

o קשר רדום: קשר שהיה חזק, אבל במשך מספר שנים לא דיברנו איתו. ]תרגיל: נסו לכתוב למישהו ב-

Whatsapp  בקשר והוא כרגע רדום, ושאלו אותם מה שלומם[. קשרים רדומים לרוב   שהייתם איתו

הוא יכול  –ישמחו לשמוע ממני, אבל דווקא לא מאוד מחובר להקשר הנוכחי שלי )במובן החיובי 

ומומלץ מאוד. משפט שמלווה את  להוביל לחידושים ופריצות דרך(, ולכן הוא שילוב של חזק וחלש

מנעוליך מעל הרגליך" )על משקל של נעליך מעל רגליך(. כלומר,  אסנת בעולם הרישות הוא "של

 שינוי הרגלים ישנים יכול לאפשר פריצות דרך חדשות רבות.

פריזמה נוספת לרישות, שאינה דרך מגזרים, היא 'טיפוסים ברשת', כלומר דמויות שכדאי שיהיו לנו ברשת,  ▪

 בעיקר בתקופת הקורונה:

o  יכול לשאול שאלות של מהות ותוכן.מעשיר מניסיונו ותבונתו –החכם , 

o  מקשיב, מכיל, משקף.  –המטפל 

o  יודעים לדחוף את גבולות החשיבה קדימה, להציף שאלות קשות.  –המאתגר 

o  יודע לחבר אותנו לאנשים, לרעיונות, להזדמנויות, שיודע לנווט במערכת.  –המחבר 

o  קואצ'ר. דורש מאתנו מחויבות, נותן לנו יעדים קצרים ולא מוותר. –המאמן 

o  החולם בגדול, רואה את העתיד, מחבר למשימה הגדולה.   –איש החזון 

o  ה את זה יחד איתנו, שותף לדרך זה שמוכן לקחת עבורנו סיכון אישי, לשכב על הגדר, יעש –הגיבור

 ממקום אמיץ. 

]תרגיל: איזה טיפוס אתם ברשת של אחרים? מה התפקיד שלכם ברשת של האחרים? נסו לסמן 

 לעצמכם טיפוסים שאתם לא, ויכולים להיות[.
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מקריות בתקופת הקורונה: המושג סרדניפיטי )ללא תרגום בעברית( משמעותו גילוי מקרי של משהו טוב.  ▪

, מופיעות התייחסויות רבות למושג ואף כיצד  Networking Smartם רבים על רישות, כמו הספר במחקרי

ובפוסטים  ,Serendipityקבוצת פייסבוק שנקראית אסנת פתחה לנהל את הגילויים המקריים הללו. 

, Networking-ים רבים על הנושא בהקשרי חינוך, מדע, היכרויות ועוד. כמו בהראשונים אפשר למצוא מאמר

העבודה כאן היא לצאת למסעות המקריים כדי לייצר הזדמנויות כאלו. מושג משמעותי נוסף הוא 'הקשבה 

רשתית': שילוב של הקשבה אמפטית )רגשית(, הקשבה אוטוביוגרפית )איפה זה פוגש אותי( והקשבה פתרונית 

אפשר לעשות עם זה(. שאלות למחשבה כחלק מתפיסה זו )כמובן לא לשאול במהלך השיחה, אלא )מה 

 להחזיק בראש(:

o ?איך אני יכולה לעזור 

o ?למי אוכל לחבר אותך 

o ?איזה מידע יש לי להעביר לך 

o ?האם זה קרה לי, ועם מי התייעצתי? מי סייע לי 

 חה. דק' בין חברי השי 10תרגיל: מפגש סרנדיפיטי אקראי בן  ▪

 לסיכום, שאלו את עצמכם את השאלות הבאות: ▪

o ?איזה טיפוס אני, מהטיפוסים שהוצגו 

o ?למי אוכל לעזור 

o ?מה היעד האישי שלי בחיבורים לתקופה הזו 

o ?מה חסר לי? איזה חיבורים אני צריכה 

o ?מה הסיפור שאני אספר לעצמי על תקופת הקורונה 

o ?מה יש לי להציע 

o ?מה למדתי היום 

  

https://www.facebook.com/groups/627711967431523

