
  

 

 עתידות   

 המרכז לחדשנות ארגונית

 ארגונית חדשנות: המשימה

 (1028–1027) לוששו השלושים השנה -" צפנת" סמינר

 סלעית מבטח' ץ וגב"ישראל כ' פרופ: מנחים

, אחר מתמקד הסמינר בתוכןבכל שנה  .5891אז ממדי שנה מתקיים ברציפות " צפנת"סמינר 

 ועל כך)לאורך שנים  סמינרחלק מהמשתתפים נאמנים ל .ךמרכיבים של התנסות ותהלי ומשולבים בו

, לאנשי תכנון ופיתוח, ליזמים, למנהלים הפעם ועדמיהסמינר . בגדר מצטרפים חדשיםוחלקם ( תודה

ששאלת העתיד , וכן לאנשי מקצועות הסיוע לסוגיהם יועצים ארגונייםל, לאנשי משאבי אנוש

הסמינר ללמידה על  גם השנה מוקדש, כבכל שנה. ותםמעסיקה אוהפתרונות הארגוניים הכרוכים בו 

נקודת מוצא מפגשי הסמינר הם גם  .תרבותול חברהל ארגוןבין השפעה המחברים הותהליכי יקות הז

 .לכתיבה מחדשת ולהצעת פתרונות במגמת יישום, לפיתוחים מקצועיים

-האתגר האנושי: וניתחדשנות בעשייה הארגהכרוך בהאתגר את ניסיון לפענח ב סמינרהשנה עוסק ה

האתגר של , חדשהמציא מההכרח לבשל האתגר של למידה , האתגר של עיצוב תרבות, חברתי

התמודדות עם והאתגר הטמון ב המגיבות לשינויי הנסיבות התכופים מקוריותפיתוח תצורות ארגוניות 

 .משתנים אישיים-כולל מציאות וירטואלית באופק ויחסים בין, טכנולוגיה בסביבות ארגוניות

היבט מסוים של החדשנות ברר נ( אחת לחודש, תמיד בימי שישי בבוקר)בקרים ב מפגשים בשמונה

כל משתתף , בהתאם. בתחוםגם אתגר של פיתוח כלים לעבודה נעמיד הארגונית ולצד למידה 

בסמינר יוזמן ליטול חלק גם בקבוצת משנה קטנה שתפתח כלי ספציפי בתחום החדשנות הארגונית 

 .ויעמדו לרשות המשתתפיםבאופן שוטף עיקרי הסמינר יתועדו . לדיון במפגשי הסמינר אֹוותבי

תהליכים ותצורות חדשות בעולם , כל מפגש יכלול רכיב של למידה קבוצתית ופיתוח של מבנים

 .הווה והעתידהמתוך מבט אל אתגרי , הארגוני

 :יחידים מפגשפרקי באורחינו כמה מ

  .ופעיל במסגרות חברתיות שונות נסיה הרצליהמנהל גימ – דגני זאבר "ד

לשעבר מהנדס פיתוח בכיר במרכז הפיתוח של מיקרוסופט  ;דוקטורנט בטכניון – בנט רותםמר 

  .המציאות המוכרת לנולעומת אמצעים של מציאות מדומה במחקרו מתמקד באירועים ו; ישראל

ז היזמות של מרכ –סטארטאו ו אליפורטל יזמות ישר –ישראל -מייסד סטארט – סימניאן אורןמר 

 .אוניברסיטת תל אביב

-פסיכולוגיה חברתיתבעל תואר שני ב; סטארטאפיסט בתחום טכנולוגיית המידע  – ין קלאייב'יוגמר 

 .ארגונית

תואר שני  בעלת .ויועצת ארגונית ,פסיכותרפיסטית בגישת ההתמקדות, אמנית – גולדברג איריס' גב

   ותואר שני ניהול משאבי אנוש מאוניברסיטת   NYUבעבודה סוציאלית קלינית מאוניברסיטת 

Polytechnic   בניו יורק. 



  

-פסיכולוגיה חברתיתשני במדה לתואר ל, ומנחת קבוצות יועצת ארגונית –מרב בוכבלטר ' גב

 .ארגונית  באוניברסיטה העברית בירושלים

  .יועץ ארגוניובמחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטה העברית  דוקטורנט – לוי נירמר 

 :הללובנושאים  הסמינר מפגשישמונת לצד המפגש עם אורחינו נעסוק יחד ב

 .הנחות יסוד ביחס לחדשנות והאתגר שביסודן -

 .אפ פוגש ארגון-רטאכשסט –מבט ארגוני : לחדשנות יזמותבין  -

 .ארגוןי ניהול בדרכלתקשורת ול, טכנולוגיהלהמפגש בין חדשנות  -

 .שורשים ואופקים: תפקיד העבר במבט אל העתיד -

 .עתידבמציאות ודמיון בהוויה הארגונית , גבולות: לה מציאות ומה שמעבר -

 .וחלוקת העבודה בארגון החדש והמתחדש תפקיד המנהיגות: חדשנות בניהול -

 .הלמה וכמ, איך, מתי: ודפוסי פעולה חדשיםקשרים אנושיים , מבנים ארגוניים -

 .סיכום –עקרונות בקידום של חדשנות ארגונית : ארגון, חיבורים, אנשים -

יוזמות ארגוניות בנושאי לרצף קתון שיוקדש אה-מינישל הסמינר יתקיים לקראת סופו 

 ארגוני מבנה: דוגמאות לנושאים. פיתוח של המשתתפיםהכפי שיתגבשו בצוותי , הסמינר

 שימוש בטכנולוגיה, בארגוני העתיד י ניהול וסמכותדפוס, אבחון חדשנות בארגון נתון, חלופי

יחסי דפוסי בעלות וניהול והבניה של , יליות'האתגרים של שיטות ניהול אג, בשירות חדשנות

ארגון -שיתופי פעולה חוצי, יצירת מקצועות חדשים המגיבים להתפתחויות, חלופיים עבודה

 .ועוד

 

במלון קראון המפגשים מתקיימים . 53:20-ל 8:00תמיד בין , שייימי שבתמיד : הסמינר מפגשי

 . קל כיבוד מוגש בהםו ,אביב-תל, 541רחוב הירקון בה 'פלאז

 ;36.5.3059; 38.53.3057 ;(פותחמפגש ) 34.55.3057: יתקיימו במועדים הללו מפגשי הסמינר

 (.מפגש מסכם) 33.6.3059 ;31.1.3059 ;37.4.3059 ;32.2.3059 ;56.3.3059

 

 .עת רק כמכלול אחדסדרה מוצה

 . ונדרשת הרשמה מראשמאוד  מספר המקומות מוגבל

  (. מ"מע כוללהמחיר ) ₪ 3,300(: כיבוד כולל) כולה בסדרה ההשתתפות עלות

 .םמיתשלו פרישת אפשרית – למעוניינים

 

 .6793997-03-ל בטלפוןו פנ או zofnat@zofnat.co.il-ל כתבו ולהרשמה לפרטים

 כאןלטופס הרשמה לחצו על 

mailto:zofnat@zofnat.co.il
https://docs.google.com/forms/d/1yrO9zqeTLlP2fjaciNz0-596FPyPeBpm85CCIZB7nqU/edit

