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בוגרות ובוגרים יקרים,
כנס הקיץ שלנו הולך ומתקרב ,ואנחנו מקווים שכולכם כבר שריינתם ביומניכם את ה 29.7-ומתכוונים
להגיע .כמידי אירוע ,גם הפעם חשובים לנו הרצונות שלך!
זוהי הזדמנות אמיתית לקחת נשא שקרוב לליבך/לתחום עיסוקך ולהעמיק בו עם מומחה תוכן.
לא ברמת הקוריוז אלא כחלק ממשי ועיקרי מתהליך הלמידה של כל חבר בקהילה .
כיצד?
פגישות מצומצמות ,עד  15חברי קהילה בפגישה ,בנושא ספציפי עם מומחה תוכן בעל שם ,ידע וניסיון
רב בנושא זה.
במהלך יחידת התוכן הזו ,כל חבר קהילה יקבל שתי דקות להצגה עצמית ,יציג סוגיה או בעיה שהוא
מתמודד איתה ויבקש התייחסויות מהקבוצה וממומחה התוכן.
אז מה עכשיו?
בשבועיים הקרובים נאסוף נושאים ,הנושאים ייבחרו על פי מידת רצינות ההצעה ועל פי הפוטנציאל
שלה לפנות לחברים נוספים בארגון הבוגרים .הצעות דומות יתלכדו לשולחן אחד .לאחר שנבחר את
השולחנות ,נלהק את המנטורים המקצועיים והמתאימים ביותר לשיח בנושא השולחן.
מדובר על הזדמנות מצוינת עבורכם להעלות לדיון נושא הקרוב אל לבכם ,ולשמוע חוות דעת על יוזמות
וכיווני מחשבה שעלו בראשכם .לכו תדעו אלו פרויקטים ומפעלים ינבטו בעקבות השולחן בכנס..
נו ו....
קחו דקה ,תחשבו על מה הייתם רוצים להתייעץ במשך שעה וחצי עם מומחה מטורף בנושא ,מקדו את
הנושא.
לדוגמא
שולחן שיעסוק בגיוס כספים עם חבר דירקטוריון בנק הפועלים ומומחה בהשקעות חברתיות ,מר ניר
זיכלינסקי.
מלאו את הטופס הבא במלוא הרצינות ,שכנעו אותנו -למה כ"כ חשוב שדווקא הנושא שלי יבחר.
תחשבו בגדול:
יש מישהו ספציפי שהייתם רוצים לדבר אתו? נשמח לשמוע על אופציות למנטורים המתאימים לשבת
בשולחן.
* שימו לב ,אם אתם רוצים שנעוף על החלום שלכם ,הרצינות צריכה להיות הדדית ...מציע/ת השולחן
הוא זה שיוביל/תוביל את בנייתו יחד עם המנטור ועם צוות התוכן של הכנס
** אני רק שאלה ...למי שהנושא/מתודה לא ברורה לו ,מוזמן לדבר עם נטע במייל
netta@concordia.co.il
לאחר שייבחרו השולחנות ,כל בוגר יהיה רשאי להירשם לאחד השולחנות ואף להעלות בו רעיון או
יוזמה שרלוונטיים לנושא ,להתייעץ על כך עם שאר החברים ועם המנטור כמובן.
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