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 ד"אייר תשע,  4102 מאי

 ,ת הארגון/שלום רב למנהל

 

 'בונים עתיד ביחד -מתחברים'הצטרפות ארגונך לרשת הארגונים : הנדון

 :חזון

את ערכי האחדות  לקדםהפועלת הינה רשת פתוחה של ארגונים , בונים עתיד ביחד-מתחברים
רמה )בניית עתיד משותף ביחד , והערבות ההדדית  בין כל חלקי החברה הישראלית ומאפשרת

 (עירונית ולאומית, קהילתית
 

 :ייעוד

 .מעשה ולימוד, באמצעות שיח עתיד-חיבור-שפה

 ותרבות שיח חדשים שפההטמעת 

 והכרות בין שונים חיבור שמייצרת

 משותף לכולנו עתידשמקדמת 

 

 ? איך אנו עושים זאת

 :פועלת במגוון רחב של מתודות שונות ומיוחדות' מתחברים'רשת 

  בשנתיים . סביב שולחנות עגולים לשיח ציבורי חדש מפגשים של מאות ואלפיםאנו מקיימים

 .עשרות אלפי משתתפיםרחבי הארץ עם יישובים שונים ב 21-האחרונות קיימנו מפגשים ב

 ברשת כדי לחזק את החיבור והרשתיות בין כולנו  מפגשים בין מובילי הארגוניםו יוזמים אנ

 בנימסעות  3-ל, מנהלי הארגונים, ביחד אתכםבשנה האחרונה יצאנו . למטרות המשותפות

 .בהשראת מסע המושבות, החברה הישראלית בלתי אמצעית עםוחוויה יומיים להיכרות 

 עסקיים וחברתיים כאחד בכנסים של ארגונים גדולים 'מתחברים'עבירים את רוח ושפת אנו מ ,

מנהלי מכינות , ים שנתי"כנס מדצ, כנס מנהלי יחידות נוער, ן"כנס הנדל, כנס ראשי ערים: כגון

 .ועוד

  בשנה  .'מתחברים בדרך לירושלים'של צעדה בת יומיים  חידוש המסורתאנו מובילים את

 .איש מכלל הגוונים והעדות בחברה בישראל 0,111-שעברה צעדו יחד איתנו כ

 אנו מייצרים קואליציות בין ארגונים שונים לקידום מטרות משותפות. 
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 ?מהיכן אנו שואבים את כוחנומה ייחודינו ו
  למען מטרה שונים שהתחברו ומשתפים פעולה ארגונים  011-המונה היום למעלה מרשת גדולה

 .בנינו רשת רחבה של קשרים ומרשת זו כוחנו והיכולת שלנו לפעול. משותפת
 יוזמות חינוכיות לתכנן ולהוציא לפועל  ',מתחברים'רבים ושונים סביב שולחן  יכולת להושיבלנו ה

 .והן את מטרות הארגונים השותפים, וחברתיות המקדמות הן את חזון מתחברים
 למרות השונות  ך שאפשר להתחבר ולשתף פעולה ולפעול ביחדפעולתנו יוצרות השראה לכ

 .ביננו
 חדשות " מתחברים"ויוזמות של עשייה רבות לאדוות  ותמוביל שלנו ה משותפתיהצלחות בעשי

 .בחברה הישראלית במקומות רבים

 ?'בונים עתיד ביחד -מתחברים'מה זה אומר להיות חבר ברשת 
  בונים עתיד ביחד -לחזון מתחבריםעומד בתאימות ארגונך את חזון לראות. 
  ארגונים אחריםביחד עם  -תואמתשותפת ומעשיה ממימוש חזונכם נתרם מלראות את. 
 בהוצאת ארגון זה או אחר מהרשת' מתחברים'ב נךארגו שתתפותהות את תנלא לה. 

 ?שארגונך יהיה חבר ברשתלך ולנו למה חשוב       
  מבני רוצים אנו לראות מאות אלפים בו שכנושא לאומי  ,חיבור בין שוניםהרחבה והעמקה של רעיון

 .במהלך השנים הקרובות שותפיםהחברה בישראל מצטרפים כ
  של היבטים חברתיים מיוחדים וחשיפה שימוש בנגישות וברגישות המיוחדת של ארגונכם להארה

 .המחייבים טיפול והתייחסות בדרך לבניית חברת מופת
  שמש הבנויה מחיבור של כלל הרשתות החברתיות של כולנו שתוכל ל משולבתחברתית יצירת רשת

 .של החברה בישראל לחיזוק החוסן החברתיוכבסיס  הולכת תכנים בין יצרני תוכן וצרכני תוכןל
 במטרה להביא להרחבת מעגל ומתן כלים מקצועיים שונים לצוותי החינוך בארגונים  כשרת מנחיםה

 .מנחילי שפת מתחברים

 ?לים לתרום לרשת הארגוניםמה אתם יכו
 על פי החלטתכם, אתם מוכנים ורוצים לשתףנוספות שיש לארגון ושתשומות וואמצעים קשרים , ידע. 
  ת האירוע למטרות על פי התאמכמובן , 'מתחברים'של רשת שונים רועים יבאוולנטרית השתתפות

 .ארגונכם
 מתחברים'של  אירועים שוניםצוותי חינוך מטעם הארגון לסיוע בהפעלת שליחת מנחים ו'. 
  בתוך הארגון' מתחברים'עזרה בהפקת מפגשי. 

 ?במה נתרמים אירגוני מתחברים
 יצירת קשרים בין ארגונים שונים לקידום מטרות הארגון. 
 זיהוי הזדמנויות חדשות ליצירת שיתופי פעולה כמו גם חיבור ארגונים שונים אל פעילות שלכם. 
  מתחברים'באמצעות אתר העשייה שלכם מידע שוטף אודות הפצה של'. 
 קרב ארגוני רשת מצרכני תוכן הרחבת מעגל ובקטלוג מתחברים ארגונכם ל וצרי תוכן שפרסום מ

 . מתחברים

 ?אז מה עלי לעשות כדי להיות חבר
o  כרוכה בתשלום דמי חברהחברות במתחברים אינה עולה. 
o על פי שיקולכם םבאמצעות הקצאת משאבי הרתמות לקידום יוזמה זו או אחרת של מתחברים.   
o כגוף שולחן המרכזי משמש  –מתחברים אירגוני לשולחן המרכזי של  באפשרות ארגונך להצטרף

מטה מתחברים בגיבוש תוכניות הועד המנהל ומסייע בהכוונת ו מתחברים כלל אירגוני המייצג את 
  .של הרשת עבודה השנתיות



 

 http://www.meetchabrim.org.il                 "בונים עתיד ביחד -מתחברים "  

  
 :סיכום

כבר שותפים בצורה זו או אחרת ברשת , אתם ככל הנראה, בבניינה של החברה בישראלכארגון העוסק 
יחד עם זאת בכדי שנוכל לציין זאת מפורשות בפרסומנו . 'בונים עתיד ביחד -מתחברים 'הארגונים 

השותפות שלכם תשובה שמאשרת את ח ושלאבקשך ל( אתר האינטרנט, ניירות עבודה, מסמכים)
 .ם לגבי העשייה של מתחברים בעתידברשת ודגשים שיש לכ

 ,בברכה

 'בונים עתיד ביחד - מתחברים'ר רשת "מייסד ויו. ל במיל"תא, רם שמואלי

 
 

 


