הלכה למעשה

החברה בישראל ,ארגונים ,ייעוץ ארגוני ומה שביניהם

 08:00הגעה ,קליטה והתכנסות אולם קומה .2

חדר  - 505מושב שני :על ארגוני תרבות ועל אתגריהם בישראל :בעקבות
גיליון הנושא החדש ) (25של כתב העת "אנליזה ארגונית":
מנחה :ד"ר לינדה יעקב-שדה ,פוסט דוקטורנטית במרכז לרב תרבותיות
ומגוון ,האוניברסיטה העברית בירושלים ,יועצת ומנחה.
משתתפים :מר נדים שיבאן  ,מנכ"ל המוזיאון לאמנות האסלם; גב' שירה
לפידות ,ראשת התכנית לניהול תרבות וראשת הלימודים המעשיים
במחלקה לתרבות  -יצירה והפקה ,המכללה האקדמית ספיר; ד"ר שני
קונה ,המכללה האקדמית ספיר ,המחלקה לניהול המשאב האנושי;
גב' ענבל המאירי ,לשעבר ממונה על קידום תכניות בסל תרבות ארצי;
ד"ר טל פדר ,המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ,אוניברסיטת תל
אביב .כמו כן מלמד מדיניות תרבות במחלקה לתרבות ,יצירה והפקה
.
במכללת ספיר.

פרופ' מנחם בן ששון ,נגיד האוניברסיטה העברית

 09:00פתיחה -
בירושלים
פרופ' מיכל פרנקל ,ראשת המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה,
האוניברסיטה העברית בירושלים
פרופ' מאיה תמיר ,ראשת המחלקה לפסיכולוגיה ,האוניברסיטה
העברית בירושלים
 09:20קול יחיד  :1על הצמד "הלכה" ו"מעשה" -
פרופ' )אמריטוס( זלי גורביץ ,לשעבר ראש המחלקה לסוציולוגיה
ואנתרופולוגיה ,האוניברסיטה העברית בירושלים.
 09:45מושב מליאה פותח :אתגרי המנהיגות בישראל בעת זו  -מושב
בעקבות הוצאת הספר באנגלית "מנהיגות עכשיו" בהוצאת אמרלד,
ובו מאמרים נבחרים של פרופ' בעז שמיר ובעקבותיו:
מנחה :פרופ' גלית עילם-שמיר ,ראשת התכנית ללימודי הניהול
בארגון ,הקריה האקדמית אונו.
משתתפים :פרופ' יאיר ברזון ,המחלקה לפסיכולוגיה ,אוניברסיטת
בר אילן; פרופ' )אמריטוס( דב עדן  ,הפקולטה לניהול ע"ש קולר,
אוניברסיטת תל אביב; פרופ' )אמריטוס( מיכה פופר ,המחלקה
לפסיכולוגיה ,אוניברסיטת חיפה; ד"ר סמדר פורת ,סמנכ"לית מחקר
ופיתוח במכון למנהיגות איכותית.
10:45

הפסקה  -קומה 2

11:00

מושב מליאה שני :בין תיאוריה לייעוץ :בעקבות עבודות הקושרות
אסכולות של ייעוץ ,מחקר ומעשה בארגונים שונים הפועלים במרחב
הישראלי  -כולל הרעיון שביסוד מכון "צפנת":
מנחה :גב' תמר בליץ  ,מנכ"לית מכון צפנת  -למחקר ,פיתוח וייעוץ
ארגוני.
משתתפים :ד"ר ברוס אופנהימר ,פסיכולוג קליני מדריך ויועץ ארגוני,
גב' נעמה גרינוולד  ,פסיכולוגית קלינית מומחית ויועצת ארגונית,
עמיתת הוראה באוניברסיטה העברית בירושלים ,גב' מרב בוכבלטר,
יועצת ארגונית במכון "צפנת".
קול יחיד  :2שורשים תיאורטיים ,העולם הארגוני והמרחב הייעוצי -
מר גבריאל דהאן ,פסיכולוג קליני ,פסיכואנליטיקאי ,חבר בקבוצה
הישראלית הלאקאניאינית ,מייסד תפס"ן  -תחנה פסיכואנליטית
לנוער ,מייסד שותף של מכון צפנת .

12:00

12:25

כיבוד קל לצהריים  -קומה 2

13:00

קול יחידה  :3על מדע האושר בארגונים  -פרופ' אווה אילוז,
המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ,האוניברסיטה העברית
בירושלים

13:25

ארבעה מושבי צהריים מקבילים:
חדר  403מושב ראשון :מה יכול להיות יישומי במחקר על ארגונים?
שיח אנשי מקצוע שהשלימו כתיבת דוקטורט באוניברסיטה העברית
במחלקות לפסיכולוגיה וסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ועוסקים
בעבודתם בהיבטים שונים של החיים הארגוניים בישראל :בצבא,
בתעשייה ,בקהילות חינוך.
מנחה :רחל ואן-קאופמן  ,מנהלת יחידת הסקרים וההערכה במכון
לחקר הטיפוח בחינוך ,האוניברסיטה העברית בירושלים; ומלמדת
בתואר השני במחלקה למנהל עסקים ,האוניברסיטה הפתוחה.
משתתפים :ד"ר כרמית פדן ,עמיתת מחקר ,המכון למחקרי בטחון
לאומי ומוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית שליד הטכניון;
ד"ר ליאור לב ,מרכז הוראה ועוזר דיקן סטודנטים ,האוניברסיטה
הפתוחה; ד"ר קרן צוק ,יועצת ארגונית ,מייסדת ומנכ"לית של
 ;WISDOM TO LEADד"ר יהודה צור ,יועץ ארגוני וחוקר.

יום כנס  -רביעי ,29.05.19 ,בין
השעות08.00-17.30 :
בית מאירסדורף ,הר הצופים,
האוניברסיטה העברית בירושלים

חדר  - 404מושב שלישי :על אקדמיה ,חינוך וחברה לאורך החיים:
בעקבות צאת הספר שערכו פרופ' ישראל כ"ץ וד"ר גייל טלשיר" ,מגדלור
או מגדל שן" )הוצאת רסלינג(:
מנחה :ד"ר גייל טלשיר ,המחלקה למדע המדינה ,האוניברסיטה העברית
בירושלים.
משתתפים :פרופ' גילי דרורי ,נשיאת האגודה הסוציולוגית הישראלית,
לשעבר ראשת המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ,ראש פורום לימודי
אירופה ,האוניברסיטה העברית בירושלים; ד"ר זאב דגני ,מנהל
הגימנסיה העברית הרצליה; מר מרזוק אלחלבי ,יו"ר הפורום לארגוני
תרבות ערביים בישראל; הרב בצלאל כהן ,מייסד ישיבת "חכמי לב".
חדר  - 304מושב רביעי :על חיבוריות ,על ממשקים ועל הכוח של
צירופים בארגונים:
מנחה :מר יובל פיורקו ,ראש תחום הערכה ומחקר ,מכון "צפנת".
משתתפים :ד"ר מוטי טליאס ,יועץ ארגוני בכיר ,מכון "צפנת"; ד"ר נילי
סוקניק  ,יועצת ארגונית ,לשעבר מנהלת מש"א ופיתוח ארגוני והדרכה
בארגונים שונים; ד"ר דורית וייל-לוטן ,הנהלת מערך הסיעוד ,מרכז
רפואי הדסה ירושלים; מר ניר לוי ,דוקטורנט במחלקה לפסיכולוגיה,
האוניברסיטה העברית בירושלים.
14:35

הפסקה  -קומה 2

14:50

קול יחיד  :4מה ישראלי בייעוץ הארגוני ?  -איתמר רוגובסקי ,מאבות
הייעוץ הארגוני בישראל.

15:15

מושב מליאה :על אמנות הייעוץ  -זרמים ומגמות כאן ועכשיו
מנחה :ד"ר חן גרץ-שמואלי  ,יועצת ארגונית בכירה ,מכון "צפנת".
משתתפים :גב' שלי זוסמן ,ראש תחום פיתוח ידע ,ג'וינט-תבת; ד"ר אורי
לנדאו ,מטמורפוזה ,ייעוץ אסטרטגי לרשויות שלטון; ד"ר אורה סתר;
פרופ' גדעון קונדה ,ראש התכנית למשאבי אנוש ,החוג ללימודי עבודה,
אוניברסיטת תל אביב.

16:45

קול יחידה  :5מהסופי לאין סופי :מפרויד לביון  -גב' חני בירן,
פסיכולוגית קלינית מדריכה ,פסיכואנליטיקאית ומנחה קבוצתית .ספרה
" The " Courage of Simplicityיצא ב 2015-בהוצאת Karnac.

17:10

לקראת סיכום :מה בין תיאוריה למעשה?  -פרופ' )אמריטוס( ישראל כ"ץ,
האוניברסיטה העברית בירושלים ,יו"ר מכון "צפנת" למחקר ,פיתוח
וייעוץ ארגוני ,עורך ראשי של כתב העת "אנליזה ארגונית".

17:25

מילות נעילה :ד"ר תמי רובל-ליפשיץ  ,ראשת המגמה ללימודי הארגון,
המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ,האוניברסיטה העברית בירושלים.

17:30

בסוף הכנס:
מה הלאה? מפגש בוגרים ומעוניינים  -שיח לא פורמלי משותף.

כנס זה מתקיים בתמיכת המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים ומכון אשכול לחקר החברה ,הכלכלה והמדיניות בישראל.

