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 "ארבעת התושבים": מבט מעודד

בארגון פעולות אי פעם את השאלה הזאת מכיר כל מי שעסק . "?יבואו או לא יבואו"

. אנשי המועצה, בימים אלה היא מעסיקה מאד גם אותנו. המזמינות את הציבור להשתתף

שמזמין את הציבור לבוא , בפתחו של תהליך אסטרטגי רחב( שוב)זאת כי אנו עומדים 

 .ואתם כולכם מוזמנים, הפתיחה מופיעה בגיליון זה כנסמודעה על . ו חלקולקחת ב

כדי . מתודה הזאתסקפטיות המלווה את המודעים לאנחנו , כן –" תהליך משתף ציבור"

 :נוהגדתאת הנאמר ב( בערך)נצטט , בוססת ומעוגנת היטבתשובה מ לכך לתת

רשע , תם, חכם: וף הציבורתורת שיתכנגד ארבעה בנים דברה . ברוך הוא, ברוך המקום

 .ושאינו יודע לשאול

אבל בשביל זה המציאו את , לשתף את הציבור זה יפה ?מה הוא אומר, חכם

ם אל מועדוני מדרכות צרותבלא צריך לטרטר אנשים . הווטסאפו הטוויטר, הפייסבוק

, ואתה. מי שבא להםלשתות קפה ולהתחבר עם כל , כשהם יכולים לשבת בבית, חברל

, מעמיק, שבו ניתן לקיים שיח אמיתי, ניםפנים אל פ מפגשאין תחליף ל: אמור לופתח ו

מה עם הכיף שבמפגש , וחוץ מזה. חחחחחחחחלאאאאאא ופשלא מסתיים בביטויים כמו 

 ?ביסקוויטים והוופליםעם ה מה ?החברתי

 מנהליםה. זה הכל מניפולציות, אני מכיר את הפטנטים האלה ?מה הוא אומר, רשע

כדי לשחק , מה אנשים חושבים םותכאילו מעניין אים ורק עוש, יםרוצ םהמה  יםמחליט

בור זהו שיתוף צי :אמור לוקח אוויר ו ואז ,תכיל אותוקודם כל , ואתה. יםאותה דמוקרטי

אם תבדוק את התהליכים הקודמים שנערכו . כלי טוב לקבלת החלטות נכונות ויציבות

ועל התוקף , החלטותהשפיעו על ההחלט בתראה שהמפגשים עם הציבור , במועצה

 .אתה לא חייב -אבל אם ממש לא בא לך להשתתף . לאורך שנים ןשלה

ודיעו תובסוף  ,חליטותאז ? לא, לנו בחרנו מנהיגים בשביל שיחליטו ?מה הוא אומר, תם

כמה חשובות נקודות נסה להסביר לו , ואתה. המאסטר שףפריעו באמצע אל תרק  .לנו

כששאלו אותו אם הוא סומך . המנוח ספר לו את מה שאמר זלמן ארן. מבט של אחרים

 ,עין אבל מדי פעם אני פותח. אני הולך אחריו בעיניים עצומות: "הוא ענה ,על בן גוריון

  ".הולך עם עיניים פתוחות שהואלהיות בטוח כדי 

 ,וזה שלא ידע לשאול

 .בחר את היפה מכל

 שילב ידו בתוך ידה

 .ובא לכנס הפתיחה

 המועצה ל"מנכ, ודד פלוטע

 

 

 

 


