ערכת אירוח

קיים בערכה // :מבנה הערב  //דגשים חשובים  //שלטי הכוונה

מארח יקר
קודם כל  -תודה!
תודה שבחרת לארח בביתך ולהעניק משמעות אישית וייחודית ליום הזיכרון לחללי מערכות
ישראל ונפגעי פעולות האיבה.
בבחירה שלך לארח אח או אחות שכולים בחרת להצטרף ליוזמה חברתית שמטרתה להפוך את
סיפורם של חללי צבא ההגנה לישראל ,כוחות הביטחון ונפגעי פעולות האיבה ,למצפן ערכי
ומוסרי הנוטע תקווה ,ולהעניק במה לסיפורם של האחים השכולים תוך דגש על הבחירה
בחיים.
כפי שכל אח הוא יחיד ומיוחד כך גם כל מפגש צפוי להיות ייחודי .בחרנו להעניק לכם מספר
כלים שאנחנו חושבים שעשויים לסייע לכם בערב משמעותי זה.
אנחנו בטוחים שצפוייה לכם חוויה משמעותית.
תודה לכם,
צוות האחים שלנו

 ° 2ערכת אירוח

לפני הערב
1

לאחר ההרשמה שלכם באתר – האח ישתבץ
אליכם

2

לאחר השיבוץ -תקבלו את פרטי ההתקשרות
במייל של האח ותוכלו ליצור איתו קשר .אם
יש אפשרות לפגישת הכנה מקדימה פנים
מול פנים– זה בכלל מעולה! (על מה לדבר
בפגישה :היכרות ,איך נרצה שהערב יהיה
בנוי ,הגדרת זמנים ,כמות משתתפים וסימן
בינינו אם צריך עזרה או תזכורת לזמן).

3

יש לשים לב ,כי לא כל בית אירוח שנפתח,
משתבצים אליו אחים ואחיות מסיבות שונות,
בעיקר בשל העובדה שכמות המארחים שרוצים
לפתוח את ביתם גדולה יותר מכמות האחים
שמסוגלים ויכולים לדבר ולספר את סיפורם.

 ° 3ערכת אירוח

4

חידוד חשוב עבורכם לאור מגפת הקורונה-
יש לשמור על הנחיות התו הירוק ולכבד
את בקשות האח/ות המתארחים אצלכם
והמשתתפים עצמם .היו רגישים לבקשותיהם
להקפיד על מסכות ,מרחקים ,חלונות
פתוחים ,מגבלת התקהלות וכן וידוא דרכון
ירוק לכלל המשתתפים .בשל החשש המובן
לחזור להתקהלות שכזו -יש להיות רגישים
לבקשות שני הצדדים ולפעול בהתאם.

לפני הערב
5

6

אנחנו ממליצים לפרסם את הערב במדיות
החברתיות השונות ולהזמין חברים,
משפחה וקרובים למפגש ,מתוך מטרה
להרחיב את השיח .כמות המשתתפים
תלויה בכם וצריכה להיות מותאמת למרחב
בו תארחו ולהנחיות הקורונה.
השנה ,בשונה משנים קודמות ,אין אפשרות
להצטרפות של משתתפים מהקהל הרחב
דרך האתר שלנו ,בשל הנחיות משרד
הבריאות ולכן ,על המארח להזמין את
המשתתפים לפי הקפסולה שלו.

 ° 4ערכת אירוח

7

8

לפני האירוח חשוב להכיר קצת את קורות
חייו של האח שנפל ,אפשר לקרוא באתר
יזכור.
מוזמנים להציץ באזור למארח באתר
שלנו שם תוכלו ללמוד אודות העמותה וכן
למצוא קטעי קריאה ותכנים רלוונטים
שיוכלו לעזור לכם בבניית הערב.

מבנה הערב
אנחנו שואפים לייצר סיפור על חיים ולא על מוות ולכן אנחנו מציעים לשחרר את הרשמיות,
להגיד כמה מילים ,להציג את העמותת "האחים שלנו" ,להציג את האח או האחות ולהתחיל לשוחח.
השלב המרכזי הוא כמובן הסיפור של האח\ות ,אנחנו משאירים את החלק הזה לבחירתם ומציעים
להם לספר את הסיפור מנקודת מבטם האישית ,אנחנו ממליצים להביא תמונות וסרטונים – ולתאם
זאת מראש כדי שתוכלו להיערך.
לאחר החלק המרכזי וכחלק מהחוויה ,ניתן להביא כלי נגינה ולנגן ביחד.

לסיכום הערב אנחנו ממליצים לייצר אפשרות לשאלות ותשובות ושיח ממוקד ככל שהאח\ות ירצו.

הענקת תעודת הוקרה לאח.

 ° 5ערכת אירוח

דגשים חשובים
1

כדי לייצר אווירה נעימה ומזמינה אנחנו מציעים להכין מעט כיבוד ,ישיבה בלתי
פורמלית (בסלון ו/או מעגל) ,לאפשר זמן התכנסות בו ניתן להכיר .אם מספר המשתתפים
מצומצם ניתן לעשות סבב היכרות בתחילת המפגש

2

הכינו את המשתתפים לקראת מה הם הולכים להגיע ,כמה זמן יארך האירוע ,מי הולך
לדבר בפניהם ונסו להימנע מאי נעימויות של הרגע האחרון (כניסת מאחרים בזמן
שהאח מדבר למשל ,תפגע ברצף האירוע ,כמו גם צלצול טלפון).

3

אנו ממליצים שהערב כולו יארך כשעה וחצי

4

המלצה למבנה הערב:
חלק ראשון  -פתיחה ,הצגה עצמית ,הסבר על פורמט מפגש האחים שלנו ,תאום ציפיות
למהלך המפגש.
חלק שני  -החלק המרכזי  -הסיפור של האח.
חלק שלישי  -זמן לשאלות ,חלק אומנותי ,סיום.

 ° 6ערכת אירוח

דגשים חשובים
5
6

נבקש שכמות המשתתפים לא תחרוג מהנחיות התו הירוק  -באחריות המארח.
בתיאום מקדים עם האח -כדאי למנות חבר אורח שיהיה אחראי על תיעוד/הקלטה
וצילום הערב אותם יהיה ניתן להעביר לאח ,לשמור אצלכם ולהעביר לצוות 'האחים
שלנו'.

7

הימנעו מיצירת שיח ביקורתי .נסו לייצר שיח פתוח ומכיל הנוגע לאחריות חברתית
וללכידות החברה הישראלית ,חשיבות היום והמפגש האישי.

8

לכל שאלה שמתעוררת אנחנו כאן עבורכם וזמינים בכל עת במייל ,באתר ,בפייסבוק
או באינסטגרם.

 ° 7ערכת אירוח

בשקופיות הבאות  -שלטים
אם תרצו להדפיס את השלטי הכוונה לביתכם,
המלצתנו >> כדי להדפיס רק אותם ולא את כל הערכה יש לבחור :
קובץ > הדפסה > הגדרות > שקופיות > לבחור שם את מספרי השקופיות הרלוונטיות
עבורכם (ולכתוב למשל >> )1-3 :הדפסה

 ° 8ערכת אירוח

מפגש האחים שלנו

מפגש האחים שלנו

מפגש האחים שלנו

זה כאן!

