
סמינר "צפנת" מתקיים ברציפות מדי שנה מאז 1985. בכל שנה מוקד התוכן אחר, ומשלב מרכיבים
של התנסות ותהליך. חלק מהמשתתפים נאמנים לסמינר לאורך שנים (ועל כך נתונה לכם תודתנו),
וחלקם מצטרפים חדשים. הסמינר מיועד לקהל רב-מגדרי של מנהלים, יזמים, אנשי תכנון ופיתוח,

משאבי אנוש, יועצים ארגוניים וכן מי שמגיעים ומגיעות ממקצועות הסיוע לסוגיהם.  
 

כבכל שנה, גם השנה יוקדש הסמינר ללמידה על הזיקות ותהליכי ההשפעה המחברים ארגון, תרבות
וחברה. מפגשי הסמינר הם גם נקודת מוצא לפיתוח מקצועי, לכתיבה מחדשת ולהצעת מענים במגמת

יישום.
 

השנה נעסוק בסמינר בשאלה העיקרית של ההתארגנות האנושית: איך רעיונות ושדות תרבות מגוונים
משפיעים על אופן ההבנה שלנו את הארגון ועל ניסיונותינו לפעול בו. בשל היות עולם הייעוץ הארגוני
רב-תחומי מלכתחילה, ננסה לזהות בו השפעות ממקורות שונים ולאתר מענים ארגוניים המהדהדים
השפעות אלה. דרך הדיון המשותף נעסוק גם בשאלות מה עובד בארגונים, מה מוליד השפעה ובאילו
תהליכים. מכיוון שארגונים חשופים למגוון השפעות מכל מיני שדות (ובהם מדעי הרוח, מדעי הטבע,
עולם הטיפול, מרחבי קהילות, פוליטיקה, כלכלה, טכנולוגיה, ועוד) יש טעם לבחון מקורות השפעה
בולטים ולתהות האם ואיך נוצרת שזירה ביניהם. בשמונה מפגשים (הסמינר מתקיים בימי שישי בבוקר,
אחת לחודש) ננסה לברר את מקורות ההשפעה השונים על האופן שבו ארגונים מתהווים ופועלים. לצד
למידה עיונית נשתף גם בניסיון ונציע לקחים מחקרי מקרה רלוונטיים. כן נביא טקסטים מעולמות

חוץ-ארגוניים, שיש בהם רלוונטיות אפשרית.
 

לאורך המפגשים נחתור לשיח קבוצתי מתהווה ומתפתח, כולל תשומות עיוניות, התנסויות רלוונטיות וכן
דיונים במגמת יישום. לפי העניין נשלב במפגשים גם אורחים יחידים.

 

נתונים להשפעות
ארגונים ואנשים במבט רב-תחומי

סמינר – השנה השלושים ושבע (2021–2022)

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

נושאי הסמינר

מהי השפעה, איך היא מתרחשת, עד כמה היא ניתנת להכוונה ולשליטה? מבט בין-תחומי
שתורמות לו מגמות במדעי הטבע ותאוריות שונות של מורכבות.

אקו-סיסטם: על מערכות דינמיות, על מה שבין חלקים ושלם, על אינטראקציות ואפקטים. 

מה אפשר לשאוב ממדעי הרוח? מסגרות רעיוניות, דימויים ודרכי הבנה של ארגונים ואנשים.

כוח, פוליטיקה והשפעה: על הבנה של מנהיגות כמנסה להשפיע, ומקומו של הייעוץ.

מה מציע עולם הטיפול על גווניו להבנה של יחידים וארגונים על אופן התרחשות שינוי?



הסדרה מוצעת רק כמכלול, מספר המקומות מוגבל ונדרשת הרשמה מראש.
מחיר הסדרה כולה (כולל כיבוד): 2,200 ₪ (המחיר כולל מע"ם). 

למעוניינים – אפשרית פריסת תשלומים.
 

זמני המפגשים

25.3.22
29.4.22
27.5.22

24.6.22 (מפגש מסכם)

עלות

26.11.21 (מפגש פתיחה)
24.12.21

28.1.22
18.2.22

במרחב רווי השפעות, מהו אתגר האינטגרציה, ומה יוצר עוגן ודרך בעולם רב-תחומי?

ארגונים, טכנולוגיה ואנשים – האם המצאות משנות בני אדם, וכיצד? כיצד בני אדם משנים
טכנולוגיות או משתמשים בהן? ובעידן עתירות המידע – מה בין תוצרי מכונות לאנשים?

ארגונים במרחבים של מוסכמות חברתיות מכאן ושל יצירה והמצאה מכאן – איך נגרמות פריצות
דרך, ומה מעמדן של הפתעות? כיצד צומח ומתגלה החדש וכיצד מסייעת לכך בין-תחומיות?

ימי המפגש הקבועים של הסמינר: ימי שישי, 9.00–12.30. המפגשים מתקיימים במלון קראון פלאז'ה,
ברחוב הירקון 145, תל-אביב, וכוללים גם כיבוד  קל.  ככל שיופיעו אילוצים (למשל בהוראות משרד

הבריאות) יתבצעו התאמות נדרשות.
 

מפגשי הסמינר בימי ששי בשנה זו:

לפרטים והרשמה

zofnat@zofnat.co.il או 02-6782887


