
 ערב כישלונות  

 הפסקה להתערננות ומינגלינג   שעה וחצי + משך הפעילות:

 מקרן, מצגת, עשרה דוברים.   :עזרים

מארקר: "הם נולדו לגמרי במקרה בבר במקסיקו, אחרי קצת יותר מידי  - יטוט מכתבה בדהצ השראה:

- אפ נייטס באו לעולם ב -ערבי הכישלונות. פאק   צ'ייסרים של טקילה: 

טו שנמאס להם  , כשארבעה צעירים ישבו בבר במקסיקו והחלי2012

לשמוע סיפורי הצלחה. כל אחד מהם סיפר על הכישלון הכי גדול שלו,  

והשיחה ביניהם זכתה להתעניינות ערה מצד יושבי הבר, שהתקבצו  

ם מספרים את סיפורי  סביבם. שבוע לאחר מכן, מצאו את עצמם החברי 

הכישלונות על הבמה באותו בר, אחרי שבעל המקום הזמין אותם לעשות  

 זאת  

אפ נייטס הפכו לתנועה גלובלית עם אירוע  - שש שנים לאחר מכן, הפאק

שלונות שמופקים במדינות שונות בעולם. ההתרחשות דומה בכל המקומות: דוברים מתחומים  יכ

עולים על הבנה לפרק זמן של שבע דקות    – י עסקים ופוליטיקאים ובהם מובילי תרבות, אנש – שונים 

 כל אחד ומספרים לקהל על הכישלון האישי שלהם." 

מטרתו להתחבר גם דרך הצדדים הפחות טובים שלנו ובלי להתנצל.  ערב כישלונות מותאם   :יונלרצ

הפכו אותנו לאנשים  נחבר את הכישלונות אל הכישרונות ונראה איך הכישלונות הגדולים בנו אותנו ו

 שאנחנו היום.  

כדי למצות את פוטנציאל הערב בקהילה המשולבת, הרכזת החברתית תבחר דוברים   - הכנה 

  – לסדר את הסיפור    קווים מנחים :שיכולים לספר סיפור ותעזור למי שצריך בבניית הסיפור וסיפורו.  

 למדתי מזה.   ... ומה1,2,3רשימה מסודרת,   התחלה, אמצע וסוף. במה נכשלתי:

הסבר על כישלון, על איך נתפס בחברה, על ההשתקה וההסתרה שלו   –פתיחה   -  עצמובערב  

וללמוד מכישלונות של   לשבור השתיקה סביב הכישלון וההתמודדות לבד. רציונל הערב: לשתף כדי  

 אחרים.   

   -  חוקים 

 דוברים:  ל

 דוברים.   10דקות לכל דובר כלומר   5-10- .1

 מותר לדבר על כל כישלון. אישי, עסקי, חברתי...   .2

 מותר לבכות   .3

  לקהל:

  מותר לעודד, למחוא כפיים )במיוחד שמישהו בוכה( .1

 מותר לקבל ולאהוב כל דובר, לא משנה כמה לא מסכימים עם מה שהוא עשה.   .2

 הפסקה באמצע  דוברים עם וחצי של  שעה 

 ופים מהירים למי שרוצה.  שיחה מסכמת על תחושות של הקהל ושית יכום :ס

הכישלון הוא תחנה חשובה בחיים שלנו. הוא שיעור קשה עם מחיר יקר אבל הוא מעצב אותנו כבני  

מצות את הכישרונות שלהם ביתר  אדם. קהילה שיכולה להכיל את הכישלונות של הפרטים בה תוכל ל

 קלות כי הדרך האישית והחברתית שכל אחד עובר תהיה הרבה יותר ברורה  

 

   


