
להלן פירוט המאמרים המובאים בגיליון:
בפתח הדברים // ישראל כ"ץ // אחרים גם כאן: על גיוון והכללה בארגון // ישראל כ"ץ ויובל פיורקו // על מה אנחנו מדברות כשאנחנו 
מדברות על הכלה? מודל פסיכולוגי־חברתי של ארגון מכיל ויישומו // רונה שטיין, טהר קייט, ענבל סיפריס, אורנית רמתי דביר ועירן 
הלפרין // מפגשים בין אזרחיות.ם יהודיות.ים וערביות.ים בארגוני בריאות: גיוון חברתי בצל סכסוך פוליטי עיקש // הלנה דה־סביליה 
סינה // ֵמֵעבר לגיוון, הכללה וכשירות תרבותית: דינמיקות פנים־ארגוניות במציאות של סכסוך זהות לאומי // לינדה יעקב־שדה // 
אז איפה איפה הם הבחורים ההם? אתגרים ומוטיבציות של גברים בקידום שוויון מגדרי // רונית קרק ובן שלום כהן // על חתולים, 
מפתחים ומחסור // גלית דשא // בין גיוון, רב־תרבותיות וגזענות: על פיתוח ויישום של מודל לשינוי ארגוני // אינדה קריקסונוב, איתן 
גולדברג, אלנה צ'רביצ'ניה, מיכאל גידניאן ותמר אמיר // מחוון ההוגנות: כלי ליצירת שפה ארגונית משותפת המקדמת תהליכי גיוון, 
הכללה והוגנות בארגונים // אסתי הלפרין, שרון גלפרין // מראית עין / סיפור קטן שהפך לגדול // דייב יעקב // בישולי שדה / פתיח: 
גיוון והכללה באקדמיה – של מי הסטודנטים.ות האלה? // נעמה גרינולד / חקר מקרה של שינוי ארגוני באוניברסיטה העברית ביחס 
לסטודנטים מהחברה הערבית // מיכל ברק / ייעוץ לקידום מגוון ומגדר בארגונים אקדמיים: תגובה למאמרה של מיכל ברק // תמי 
רובל־ליפשיץ / שאלון מנחה מבוסס מנטליזציה לניהול עובדים מגוונים על פי מודל MBI-O-DM // אירית חוביץ־פליישמן ונעמה גרינולד 

// כאן ועכשיו / שילוב חרדים בעבודה: ההזדמנות והאתגרים // בצלאל כהן

צפנת | מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני

פרי  ארגונית,  אנליזה  של   27 גיליון  של  הופעתו  על  לבשר  שמחים  אנו 
שיתוף פעולה עם מרכז אקורד – פסיכולוגיה חברתית לשינוי חברתי. זהו 
האנושי  במגוון  ההכרה  הארגוני.  הגיוון  בסוגיית  העוסק  מיוחד  נושא  גיליון 
הובילה בעידן הנוכחי לאמונה שבגיוון טמון יתרון: הוא משמש מקור לעושר 
כממד  נחוצים  לקהלים  חשיפה  דרך  רוח,  ולשאר  לחדשנות  הביטוי,  בדרכי 
בהתקשרות הבין-אישית ועוד. ארגונים לא מעטים מנסים כיום לתקן ייצוג של 
קבוצות חברתיות בתוכם ולהפוך אותו למאוזן דרך הנכחה של קבוצות שלא 

היו בהם – מאמץ ראוי שאינו פשוט למימוש.

דרכי  על  שונות  בסקירות  זו  למורכבות  ביטוי  נותנים  בגיליון  המאמרים 
גיוון בתוכם, כמו גם בהצעת מודלים  פעולה של ארגונים במאמצם לקדם 
להתערבות, חקרי מקרה ועדויות רלוונטיות. בהתאם תוכלו למצוא בגיליון זה 
מאמרים שמציעים מודלים להבנת המושגים שביסוד הגיליון )גיוון והכללה, רב־
תרבותיות, הוגנות( ומשמשים בסיס לגיבוש התערבויות מקצועיות בהתאם; 
מאמרים העוסקים בקשר שבין גיוון לזהויות: לאום, דתיות, מגדר; מאמרים 
העוסקים בשדות ארגוניים שונים: תקשורת, חברות הזנק, חברות עסקיות 

גדולות, עמותות, מוסדות אקדמיים, גופי ציבור. 

מחיר גיליון מס' 27: 70 ש"ח.

מחיר שני גיליונות )27-26(: 135 ש"ח | מחיר כל גיליון נוסף: 65 ש"ח.

אפשר לרכוש גם גיליונות קודמים של כתב העת. מחיר הגיליונות כולל מע"ם.

על מחיר הגיליונות המוזמנים יש להוסיף דמי משלוח בסך 10 ש"ח.

http://www.kotar.co.il :עותקים מקוונים של הגיליונות הקודמים אפשר למצוא באתר כותר

 zofnat@zofnat.co.il :מכון צפנת, טלפון: 02-6782887 | כתובת: ת"ד 8515, ירושלים 91083 | דוא"ל
www.zofnat.co.il :אתר אינטרנט
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