	

ערכים כלליים שלנו כבני אדם: 
לכל אחד יש ערכים ויש לו דרך משלו לבטא אותם
בעצם הג'אז הוא גם כלי שמבטא ערך מסויים
ואנחנו בהמשך נצרף לו את הערכים שלנו

אז מהם הערכים?	•	
גאז כאחריות לסביבה וככלי לחופש וביטוי עצמי - 
דוגמאות:
אלבום גלובל וורמינוג
אילתור חפשי בקבוצה -להסביר על המבנה
החופש לעשות טעיות, לא להיות מושלם 

להציג את הערכים של החברה 
לחזור למקור
 שהוא הג'אז ככלי לביטוי לגבי סביבה ולגבי ביטוי עצמי וחפשי

שיתוף:	•	
לבקש מהחברים להציג ערכים אישיים לגבי מקום העבודה שלהם:
להשאיר מקום לערך של העובד שיעלה וירשום אותו


אז מה עומד לפנינו:
התמונה הגדולה
(אחרי מה שצמרת הציגה) -
לתת שירותים חינוכיים לקהילה עפ''י רוח אומנות הג'אז
סיורי ג'אז
סדנאות
מדריכים
בית לג'אז
ו…הרעיונות שלכם	•	

התמונה הקטנה ולחודשיים הקרובים
 להכנס לעבודת מחקר
לבסס שותפויות ארוכות טווח
לבנות שרותים לקהילה

חודש ספטמבר - מחקר
אמצע חודש אוקטובר - 3 סיורים יוצעו לקהל
ילדים - קארלו
צעירים - דיויד
מבוגרים וקבוצות ייחודיות עם שותפים אנה וג'והאנה
(אם אחד מכם מעוניין לעשות סיורים לקבוצת גיל שונה הוא מוזמן וזאת לאחר הדרכה אצל האחר)

שיתוף:
מדוע אנחנו צריכים להיות מוכנים בנובמבר?
אני נוסע עם אשתי לארץ לחצי שנה לנסות לבנות שלוחה בארץ

לכן בנובמבר אתם הופכים להיות המנהלים של החברה הזאת
כשאני מלווה אתכם מהארץ וצמרת תהיה הקול שלכם, תוכלו לפנות אלי גם באופן אישי.

שיתוף:
מישהוא יכול לתת לי שם אחר לשם חברה: קבוצה? צוות? ארגון?

	
בואו נדבר קצת על העבודה עצמה:
כרגע מהבית ופגישת מצגת פעם בשבוע
בכל חודש יהיה לנו יעד אחד וארבע משימות שבועויות 

משימות - יעשו בזמן החפשי אבל יצטרכו 
להיות מוכנות במועד

כל אחד מוזמן מנסיונו לעלות רעיונות לבחירת 
המשימות השונות ואנחנו מחוייבים להקשיב לדעות השונות 

החלטה תינתן על ידי -
אני אצטרך תמיד להסביר מדוע החלטתי כך.

אם ארבעה מתוך השישה ירגישו שההחלטה שלי לא נכונה היא תשתנה.

בואו נדבר קצת על איך נרוויח:
בחודשיים הקרובים החברה מרוויחה רק מהג'ם סשן
200 יורו הולכים לנגנים 
200 יורו הולכים אלינו לקופסה (שם יותר טוב?)
אני כרגע לא מרוויח כלום - הכל מיועד לתשלום משכורות

בחודשיים הראשונים התשלום יהיה סמלי כפי שעידכנתי אתכם
וברגע שנתחיל לספק שרותים כמו:
הדרכות
סיורים/ סירוים פרטיים
אנחנו הופכים להיות שותפים ומתוך כך אתם/ אנחנו נחליט גם כמה אני בתור
מייסד אמור להרוויח. (נוכל להתווכח על זה:)

מי הם קהילת הג'אז:

במילה אחת - אנשים עמוקים

אנשים שאוהבים לקרוא מאמרים

אנשים שמכבדים ערכים 

אנשים שלא אוהבים פרסומות וגימיקים זולים


איך זה משפיע על העשיה שלנו בחברה?

אפשרות לעשות שינוי גדול בחיים שלנו ושל האחרים
 דרך העברת העשייה שלנו:

לא לחפש את הכמות

לא לעבוד עם רשימות - לעבוד עם אנשים

לא לשלוח מייל ליסט - לשלוח מכתב אישי - לקחת את הזמן

לגלות מעורבות עם הדברים שחשובים לכם עצמכם.

לערב את הקהילה האישית שלכם. בית / שכונה וכו'.

לעשות מחקר ולא לעשות קיצורי דרך, 
זה חסר זהות וגם לא טוב לבריאות - לחץ.

לכבד אחד את השני, לא להתחרות - להקשיב - ולכבד את האחר 
אם בלהגיע בזמן, להציג עבודה בזמן ו...לחייך.

מילים אחרונות:
לבנות משהוא משלנו, שנהיה גאים בו, שימלא לנו את היום כשאנחנו חוזרים הביתה למשפחה שלנו או לעיסוקים האחרים שלנו.

תודה שבאתם, אם למישהו יש שאלות בבקשה





