
רקע
מרחב השפעה הוא מסגרת פעולה לראשי ארגונים חברתיים ולפעילים להובלת השפעה חברתית רחבה בשדה החברתי 
המשותף לפעילותם. מרחב השפעה נועד לקדם השפעה רחבה וכוללת, ולשרת מטרה שאינה ניתנת להשגה באמצעות 

פעולה נפרדת של כל אחד מהארגונים או הפעילים החברים בו.

מרחב השפעה מהווה מסגרת ארוכת טווח לחשיבה, לתיאום, ולחיבור בין ארגונים חברתיים  סביב רעיון משותף. הפעילות 
במרחב ההשפעה נשענת על תודעה רחבה, מונעת מתוך בחירה אישית לקחת חלק במרחב ומבוססת על כבוד ואמון בין 

חברי המרחב המהווה בסיס משמעותי שמאפשר את קיום המרחב. 

‘המרחב’ הוא מימוש של רעיון חברתי משותף של ארגונים ופעילים בקרב יוצאי אתיופיה. הבחירה במסגרת מרחב השפעה 
נולדה בעקבות צורך ממשי שזיהו ראשי ארגונים ופעילים רבים העוסקים בקידום חברתי של יוצאי אתיופיה, בנוגע 

לחשיבות תכנון ארוך טווח בפעולות הנעשות לקידום עתידם של ישראלים ממוצא אתיופי על ידי הקהילה. 

נקודת הזמן בה אנו עומדים מאפשרת לנו לראות בבהירות רבה את המאמצים הרבים שהושקעו עד כה בקידום קהילת 
יוצאי אתיופיה ומתוך כך את הצורך במסגרת פעולה אזרחית המבקשת לקדם באופן מיטבי את קהילת יוצאי אתיופיה 

לאור ניסיון העבר.

‘המרחב’ הוקם ביוזמה ייחודית ועצמאית של ראשי ארגונים ופעילים, באפריל 2014 נבחר שיתופים על ידי יוזמי המרחב 
כגורם מקצועי המלווה את התהליך.

ייעוד ‘המרחב’   
להוות גורם יוזם ומשפיע בנושאים הנוגעים לעתיד קהילת יוצאי אתיופיה בישראל.

מטרת ‘המרחב’  
גיבוש מסמך חזון של יוצאי אתיופיה בישראל על ידי פעילים, מנהיגים ציבוריים וארגוני הקהילה, באופן משתף.

  
10 עקרונות העבודה של ‘המרחב’  

א. כבוד- פעילות המרחב מתבססת על כבוד בין חברי המרחב וכן על כבוד לתהליכים קודמים ומקבילים בקהילה.
ב. פתיחות וייצוג- המרחב מייצג את החברים בו ומאפשר שיתוף רחב ככל שניתן של גורמים ואנשים מהקהילה. 

   פעולות בשם המרחב יעשו בתיאום ומסמכים יכללו את שמות החברים ב’המרחב’.
שיתוף קהילתי- המרחב פועל לקידום מטרתו תוך שיתוף הקהילה באופן המירבי המתאפשר. ג. 

ד. שקיפות– המרחב פועל בשקיפות מרבית כלפי הקהילה, בעלי העניין והציבור הרחב ככלל. 
ה. עצמאות- הפעילות ב ’המרחב’ מתקיימת על בסיס הדדיות ותוך שמירה על עצמאותו, ייחודיותו ונכסיו הרוחניים של כל

   אחד מהארגונים והפעילים החברים ב ’המרחב’. 
ו. שאיפה לאפקטיביות- המרחב פועל במקצועיות תוך חתירה מתמדת להשגת מטרותיו ועמידה ביעדיו. המרחב בוחן את

   האפקטיביות שלו לאורך התהליך ונמצא בתהליך הפקת לקחים מתמשך.
ז.  שאיפה להסכמה- קבלת ההחלטות מתקיימת על בסיס הסכמה רחבה בין החברים בשיח משתף. 

ח. חיבוריות- המרחב מהווה פלטפורמה לחיבור ולרישות בין החברים בו ובכך מחזק את השדה החברתי. 
   בנוסף, המרחב שואף לקחת חלק בפלטפורמות העוסקות בנושאים רחבים הרלוונטיים לקהילה בישראל. 

ט. היוועצות ותיאום- מתקיים תיאום מלא והיוועצות בין המרחב לבין שיתופים לגבי כל המהלכים המתבצעים בשם
   המרחב והמתקיימים בשדה החברתי, תוך שמירה על עצמאות המרחב. 

י.  תשתיות ויכולות- המרחב מתבסס על תשתיות ויכולות הקיימות אצל החברים בו ו/או תשתיות שהמרחב מחליט 
   לגייס בהסכמה, ובתנאי שאינו פוגע בעקרונות יסוד של חברי המרחב.

חברות ב ‘המרחב’
החברות ב’המרחב’ פתוחה עבור כל נציג ארגון/פעיל העוסק בנושאים הנוגעים ליוצאי אתיופיה בישראל המתחייב על:

• השתתפות פעילה ורציפה במפגשי המרחב. 
• תרומה פעילה בקידום משימות המרחב, במפגשים וביניהם.

• הסכמה לעקרונות העבודה במרחב.

מסמך יסוד


