
ובהתבוננותו של היועץ  אנליזה ארגונית הוא היחיד בישראל העוסק בייעוץ ארגוני לגווניו, ומתמקד בפעולתו  כתב העת 

הארגוני במציאות של הארגון, באדם הפועל בארגון ובשפת הארגון. כוונתו של כתב העת להציע נקודת מבט תאורטית־

ביקורתית באמצעות שפה המאפשרת ליועץ ללוות את אנשי הארגון ולהידבר עמם. כתב העת משמש זירה לקידום השיח 

בין אנשי המקצוע.

אנו שמחים לבשר על הופעתו של גיליון 21 של כתב העת 'אנליזה ארגונית'. גיליון זה מוקדש לקבוצות, מסגרת אשר 

משמשת בהיבטים רבים מחיי הארגון. 

בו מאמרים העוסקים בכוח  היינריך פוקס. מופיעים  זיגמונד  בגיליון תרגום חלוצי למאמרו של אבי האנליזה הקבוצתית, 

בקבוצה, בקבוצה הקטנה, בקבוצות הדרכה בשדה הייעוץ הארגוני ובשדה החינוך. לצד מאמרים אלה מופיעים בגיליון גם 

מדורים המלווים את כתב העת: "רק במקרה", "בישולי שדה", "מיתולוגיות ארגוניות" ו"ראיונות עם ראשונים" — הפעם עם 

נאוה רוזנווסר, מוותיקי המורים והמכשירים בתחום הנחיית הקבוצות בישראל. בגיליון זה אנו חונכים מדור חדש בשם "יוצא 

לאור", שיעסוק בספרים חדשים בעולם הארגוני.

צפנת | מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני

מחיר גיליון מס' 21: 70 ש"ח.

מחיר שני גיליונות )21-20(: 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

להזמנות

מכון צפנת, טלפון: 02-6782887

 zofnat@zofnat.co.il :כתובת: ת"ד 8515, ירושלים 91083 | דוא"ל

www.zofnat.co.il :אתר אינטרנט

להלן פירוט המאמרים המובאים בגיליון:

בפתח הדברים | ישראל כ"ץ  >

<  הפילוסופיה שלי בפסיכותרפיה - זיגמונד היינריך פוקס | תרגום: מרב בוכבלטר; עריכת תרגום: ברוס אופנהיימר

<  מהו כוח? על המקרה המעניין של קבוצות בארגונים | אנדרי שינברג

<  רביעייה קאמרית: על קבוצה קטנה  | ישראל כ"ץ, איריס גולדברג, טלי גולדברג

<  תהליך ההתפתחות של קבוצת הדרכה בתחום הייעוץ לפיתוח הארגוני | יובל דרור

<  בישולי שדה - הדרכה קבוצתית של אנשי מקצוע שבדרך | פתיח: נעמה גרינולד; שייכות והדרה – התנועה בין מרחב 
אישי, אינטר־סובייקטיבי וקבוצתי בקבוצת הדרכה: גלי בורמן; תגובה למאמר: לינדה יעקב־שדה

רק במקרה - קבוצה בעבודה | ישראל כ"ץ   >

<  גבול לפניך? | אוהד הופמן 

 <  מיתולוגיות ארגוניות | פתיח: ישראל כ"ץ; טקסטים: סלעית מבטח, יובל פיורקו, מרב בוכבלטר, יהודית מילצקי,
תמר בליץ, מוטי טליאס, ישראל כ"ץ 

<  ראיונות עם ראשונים - שיחה עם נאוה רוזנווסר | משוחחת: תמר בליץ

<  יוצא לאור - אי של שפיות בעולם כאוטי | אבי שחף 


