
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. 

אנו שמחים לבשר על הופעתו של גיליון 22 של כתב העת אנליזה ארגונית. לא מעט מהמאמרים והמדורים עוסקים הפעם 

בשאלות של זהות, על המורכבות המתבטאת דרכה בעידן הנוכחי: זהות הנכרכת בייעוץ הארגוני כפי שהיא משתקפת מבעד 

למחקר על נקודת המבט של נועצים; זהות הנכרכת במנהיגות ובמושגי עצמי וזולתי, זהות ארגונית המתגבשת או משתנה 

עוסקים  זהויות. מאמרים אחרים  בין  וזהות המוסד, מפגש  זהות החריג  היועץ,  וזהות  זהות המטפל  חילופי מנהלים,  עם 

בתבניות שיח ושתיקה, דיבור ואי־דיבור בארגון ובמשימה המקצועית. 

צפנת | מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני

מחיר גיליון מס' 22: 70 ש"ח.

מחיר שני גיליונות )22-21(: 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  >

כשאת אומרת ייעוץ ארגוני למה את מתכוונת? | ורדה זילברברג, שני קונה, רונית קורץ  >

"בוא נדבר על זה": על הכרוך בדיבור הכן בארגונים | לינדה יעקב־שדה, ישראל כ"ץ  >

<  מראית עין – שיחות בין רישום לציור: ניתוח יצירותיהם של ניב בורנשטיין ותמר בן־סימון | איריס גולדברג

<  המנהיג כ'זולתעצמי': התבוננות במנהיגות ובפיתוח מנהיגות דרך העדשה של פסיכולוגיית העצמי | טל בן עמי

עובר ושב – "הכול יכול להתפוצץ": שימוש בכלים השלכתיים במרחב הקבוצה | מילי אפשטיין־ינאי  >

<  רק במקרה? – התערבות ארגונית בבית הספר: התמודדות עם משבר במערכת היחסים בין המורים | פלג דור־חיים

בישולי שדה – פיתוח צוות ניהול | פתיח: נעמה גרינולד; מסע לפיתוח מנהיגות ניהולית דרך חקירת זהות הארגון:   >
נעמה גולדברג־וייל; תגובה למאמר: מירב שטנצלר

<  מיתולוגיות ארגוניות – זהויות | פתיח: ישראל כ"ץ; טקסטים: מוטי טליאס, יונתן שטיין, תמר בליץ, נעמה גרינולד, 
סלעית מבטח, תום נחמיאס יובל פיורקו

שיחות עם ראשונים – שיחה עם חני בירן | משוחח: ישראל כ"ץ  >

<  יצא לאור – הריאיון כריקוד אינטר־סובייקטיבי: על ספרה של רותאלן ג'וסלסון | אבי שחף


