
  

 

 

 ייעוץ אמנות ה

 (6102-01) שתייםו השלושים ה שנה סמינר

 שמואלי-ר חן גרץ"וד ץ"כ ישראל 'פרופ: יםמנח

 

ותוך שילוב מרכיבים של , בכל שנה במוקד תכני אחר .5891אז מתקיים ברציפות מ" צפנת"סמינר 

מתחדשים וחלקם ( תודה ועל כך)לאורך שנים  סמינרחלק מהמשתתפים נאמנים ל .התנסות ותהליך

וכן , למנחי קבוצות, ליועצים ארגוניים, משאבי אנושלאנשי , הסמינר נועד למנהלים. מידי שנה

ארגון וכן -קבוצה-המתעניינים בהיבטים שונים של יחסי פרטמקצועות אחרים  למטפלים ולאנשי

 . תרבות-חברה-ארגוןבין ובתהליכי השפעה המחברים בזיקות 

.  מופיעות לגביופעולה ואילו אפשרויות  יון לפענח מהו ייעוץ ארגוניניסב יעסוק ה הקרובהשנה סמינר

אנשי מקצוע יפגש עם נ( אחת לחודש, תמיד בימי שישי בבוקר)מפגש בקרים של במסגרת שמונה 

מה נמצא ביסוד במשותף גוונים שונים של ייעוץ וננסה להבין מביאים לידי ביטוי בכירים שבעבודתם 

 .בגרסאות שונות של מי שפילסו דרך משלהם בייעוץ הארגוניואיך זה מתבטא , הייעוץ

 :(בסדר זה) מפגשים יהיובאורחינו 

 ; רוגובסקי איתמר מר

 ; סתר אורהר "ד

 ; לנדאו אוריר "ד

 ; אופנהימר ברוסר "ד

 ; אורבוך טובה' גב

 . קונדה גדעון' פרופ

זו התגבשה ומה עמדה יך אנברר יחד , ציםהמקצועית כיוע םנבקש להציג את עמדת אלהמכל אחד מ

תוך כך נעסוק . במפגש להמחיש אותה בסיפור אירוע או בהתנסות רלבנטיתננסה וגם , מבטא אותה

 :בנושאים שלהלן

 .פתיחה – על הגוונים השונים המלווים את התהוות הפרופסיה -

 .פעולות ומשחק בייעוץ הארגוני, פירושים, ותשאל -

 .ארגוניהייעוץ רוחני בהממד ה -

 .נדה'אגאסטרטגי עם  וץ ארגוני ייע -

 .פסיכואנליזה וחיי הארגון -

 .דיאלוגמרחב ו, ייעוץ ארגוני -



  

 .מבט אתנוגרפי על ייעוץ ארגוני: תרבות הייעוץ וייעוץ לתרבות -

 .תובנות מסכמות: ארגוניהייעוץ רזי ה -

 

קראון  במלוןהמפגשים מתקיימים . 08.00-53.20תמיד בין , תמיד ימי ששי: של הסמינר מי המפגשי

 . והם כוללים גם כיבוד. אביב-תל, 541רחוב הירקון , ה'פלאז

 37.05.57   ; (עם איתמר רוגובסקי) 32.53.56   ;(פתיחה) 31.55.56: ואלה המועדים המתוכננים

 ; (ברוס אופנהימרר "דעם ) 25.02.57 ; (אורי לנדאור "דעם ) 57.03.57 ; (אורה סתרר "דעם )

 (.סיכום) .32.06.57 ; (גדעון קונדה' פרופעם ) 36.01.57 ; (אורבוך טובה' גבעם ) 39.04.57

 

 . ומספר המקומות מוגבל. ודורשת הרשמה מראש סדרה מוצעת רק כמכלול אחדה

 

  (. מ"מע כוללהמחיר ) ₪ 3,000(: כיבוד כולל) כולה בסדרה ההשתתפות עלות

 :אתרים הסמוךחניון ל  –ימי הסמינר ללרכב חנייה  יגם שוברלמבקשים לצרף 

 . (מ"כולל מע)₪  3,230 

 

 .םמיתשלו פרישת אפשרית - למעוניינים

 

 .6793997-03: בטלפון או zofnat@zofnat.co.il: והרשמה לפרטים

: לטופס ההרשמה

https://docs.google.com/forms/d/1XGEaaI8kwsqWqs5vVRJoEXien4MAYC2sSdasW1jOzEY/vi

ewform?c=0&w=1 
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