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למתעניינים/ות שלום,

בעולמות הוירטואלים סביבנו, הגבולות בין פנטזיה ומציאות הולכים ומטשטשים. יש משהו 

קסום ומרגש ביכולת להפוך למנהיגים במשחקי מחשב, ללבוש ולפשוט זהויות ולדמיין 

לעצמנו חיים אחרים תוך כדי התמודדות עם קשיי היום יום. וכשאנו שבים למציאות? איך 

מתנהלים גבולות אלה בקבוצות ובארגונים אליהם אנו שייכים? ומה באשר לגבולות הפנימיים 

שלנו – איזה תפקיד ממלאים חיי הפנטזיה שלנו,  המשאלות והמוטיבציות הלא מדוברות 

ואולי אף הלא מודעות במלוי תפקידינו במקום העבודה? כיצד אנו מושפעים מהם בחוויית 

הזהות העצמית שלנו וזהותם של אחרים? באילו פנטזיות אנו "מלבישים" את מנהיגינו, וכיצד 

כל זה משפיע על יכולותינו להיות מובילים במסגרת עבודתנו?

אנו מזמינים אתכם להשתתף אתנו בחקירת נושאים אלו ואחרים בסדנת יחסי הקבוצות ה-32 

של אפק. הסדנה מספקת הזדמנות נדירה לחוות וללמוד את התנהגותנו כפי שהיא מתבטאת 

בזמן אמיתי, להתבונן ולחשוב במסגרת בטוחה, כשהמשתתפים והצוות ממלאים תפקידים 

שונים ומגוונים וחווים את ההשפעה החזקה, הן של פנטזיה והן של מציאות, עלינו ועל 

אחרים, ועל הארגונים שהם חלק מחיינו.  התובנות העולות מחוויות אלה הן בעלות עוצמה 

רבה ומתמשכות לאורך זמן. כפי שכתב משתתף מסדנה קודמת: "הלמידה שלי בכנס נתנה לי 

נדבך נוסף בהפיכת העולם למקום מובן יותר". הסדנה מתקיימת בסביבה השלווה של מלון 

עדן אין, בזכרון יעקב המשקיפה על הים התיכון. 

נשמח לראותכם שם אתנו.

ג'ודי לוי

מנהלת הסדנה



על הסדנה
ארגון מתנהל לא רק על פי משימותיו המוגדרות, אלא גם על פי תהליכים קבוצתיים 

ומערכתיים, הן גלויים והן סמויים, שהינם בעלי השפעה מכרעת על עיצוב הווייתו 
ותרבותו. סדנה במודל טוויסטוק נועדה לחקור וללמוד תהליכים אלה הן בהקשר של 

הקבוצה והארגון, והן בהקשר חברתי רחב יותר. הסדנה מורכבת ממשתתפים המגיעים 
ממגוון רחב של מקצועות ותרבויות. גיוון הזהויות, התרבויות, ותחומי העיסוק מאפשר 

למשתתפים לגלות רגשות, התנהגויות ותהליכים שבחיי העבודה היומיומיים מושמים 
הצדה או נקברים תחת החתירה לביצוע משימות. הלמידה בסדנה מאפשרת להבין בצורה 

עמוקה יותר את ההוויה הארגונית ואת האופן שבו אנו משתמשים בסמכותנו וממלאים את 
תפקידינו, ולהשתמש בפוטנציאל הטמון בנו כדי להביא לשינויים באופן בו אנו מתנהלים 
ומשפיעים על סביבתנו. מתודת הלמידה בסדנה היא התנסותית-חווייתית במודל סדנאות 

יחסי-קבוצות שפותח על ידי מכון טוויסטוק בלונדון בשנות החמישים של המאה ה-20. 
אין בסדנה הרצאות או דיונים תיאורטיים. אנו יוצרים ארגון זמני בו נושאי הסדנה נחקרים 

תוך כדי היווצרותם, כאן ועכשיו, בזמן אמת. הלמידה בסדנה פותחת חלון לשכבות 
הרגשיות והלא מודעות שהן חלק בלתי נפרד מהוויתנו בכל תחומי חיינו. 

למי מיועדת הסדנה?
הסדנה מיועדת לכל מי שעובד/ת עם אנשים – מנהלים, יועצים ארגוניים, מחנכים, 

מטפלים – ומעוניין/ת להעמיק את יכולות ההתבוננות הפנימיים כמו החיצוניים. אין צורך 
בנסיון קודם; סקרנות ותשוקה ללמידה הן כל מה שנדרש. אם כבר חוויתם סדנת יחסי 

קבוצות בעבר, ה"פעם השנייה" בשיתוף עם אנשים שגם להם זו 
לפחות פעם שנייה יכולה להציע למידה מעמיקה יותר לא רק על 

עצמכם אלא במיוחד על הכוחות המערכתיים הפועלים על כל אחד 
ואחת באופן אישי וארגוני.

בסדנה נלמד 
על עצמנו – כיצד אנו מתנהלים בקבוצה; כיצד אנו לוקחים 
וממלאים תפקיד במסגרות שונות;  על הרגשות והפנטזיות 

המעכבות את מלוי הפוטנציאל המנהיגותי שלנו; ועל מקומו של 
האחר בדרך בה אנו מגדירים את זהותנו.

על ארגונינו – על הכוחות הלא רציונליים הפועלים מתחת לפני 
השטח בעבודה היומיומית שלנו ומשבשים את מלוי המשימה והחזון 

הארגוניים; על קבוצות ותתי קבוצות בארגון והדרך שבה הן 
פועלות אחת עם השנייה בהשפעת דחפים לא מדוברים ומשאלות 

לא מודעות.

המסגרת הרחבה יותר – על הכוחות החברתיים והפוליטים המעצבים 
את חיינו בדרכים נסתרות; על הדרך המציאותית והלא מציאותית 

בה אנו רואים את מנהיגינו.



היחודיות של סדנה בינלאומית בישראל
אין מקום הולם יותר מישראל לחקור נושאים כפנטזיה ומציאות, מנהיגות וזהות. כמדינה 

הנתונה לביקורת תכופה על ידי העולם המערבי בשל החלטותיה המדיניות והצבאיות, 
ישראל היא אובייקט לפנטזיות לא פחות מאשר לביקורת מציאותית. מאבקיה הפנימיים 
עם הכוחות הגלויים והסמויים שמעצבים את זהותה המורכבת והרבגונית, התלבטויותיה 

על צביון המנהיגות והתרבות שלה - כל אלה יכולים להוות מראה לקונפליקטים 
דומים במדינות רבות כרגע. בסדנה צוות מגוון מהארץ ומחו"ל ותקוותנו היא שביחד 

עם משתתפים ממדינות רבות אחרות נוכל לחקור ביחד את ההתיחסויות המציאותיות 
והדמיוניות, הרציונליות והלא רציונליות שיש לנו אחד כלפי השני, אם ברמה האישית או 

ברמה הקבוצתית/ארגונית.

שפה
שפת הסדנה היא אנגלית.  בקבוצות שבהן כל חברי הקבוצה הינם דוברי עברית, עברית 

יכולה לשמש גם כן כשפת עבודה.

הגוף המארגן
אפק, האגודה הישראלית ללימוד תהליכים קבוצתיים וארגוניים, נוסדה בשנת 1986 והיא 

חברה לתועלת הציבור אשר שמה לה למטרה לחקור יחסים בתוך ובין קבוצות וארגונים, 
תוך יישום שיטת החקירה וההתבוננות הייחודית של מסורת יחסי קבוצות של טוויסטוק. 
גישה זו מאפשרת הבנה של הארגון כמערכת פתוחה, ומדגישה מרכיבים סמויים, בלתי-
רציונליים, רגשיים ולא-מודעים שהם חלק מתהליכים קבוצתיים, ארגוניים וחברתיים. 

מאז התאגדה, אפק ארגנה מדי שנה סדנאות יחסי קבוצות בינלאומיות בשיתוף עם מכון 
טוויסטוק בלונדון. בנוסף, אפק מקיימת סדנאות בשפה העברית, סדנאות נושא, ימי עיון 
והשתלמויות, כגון לגעת באפק – הסדרה להתפתחות מקצועית, סדנאות וקורסים קצרים 

ופעילויות נוספות לחברים ולקהל הרחב.
www.ofek-groups.org

ארגון נותן חסות
מכון טוויסטוק, לונדון – מכון טוויסטוק הוא ארגון ללא מטרות רווח המיישם גישות של 
מדעי החברה לנושאים ובעיות עכשוויות. המכון נוסד רשמית ונרשם כעמותה ב-1947. 
הוא עוסק כיום בהערכה, מחקר יישומי, פיתוח וייעוץ ארגוני, אימון למנהלים ופיתוח 

אישי-מקצועי  תוך תמיכה ביצירת תהליכי שינוי ברי-קיימא ולמידה מתמדת. המכון פיתח 
ומפיץ בעולם, בכלל זה בישראל, את שיטת הלמידה ההתנסותית המבוססת על גישת 

"יחסי קבוצות". מכון טוויסטוק נותן חסות לסדנאות של אפק מאז הקמתה. 

www.tavinstitute.org



צוות הסדנה
מנהלת 

ג'ודי לוי | PhD | מרצה בדימוס בחוג 
לאנגלית, האוניברסיטה העברית, 

ירושלים | יועצת ארגונית |  
חברה, OPUS: ארגון לקידום 

 :ISPSO ,הבנה חברתית | חברה
האגודה הבינלאומית לחקירה 
פסיכואנליטית של ארגונים | חברה ויו"ר 

לשעבר, אפק 

משנה למנהלת

ליילה ג'מאל | MA )אוניברסיטת קולומביה, 
ניו-יורק( | יועצת לארגונים 
ומאמנת | מנהלת במשותף 

ומלמדת בלגעת באפק - סדנאות 
וקורסים קצרים | בוגרת התכנית 
לגישה פסיכואנליטית-מערכתית 

לארגונים, מכון וויליאם אלנסון ווייט 
לפסיכואנליזה, ניו-יורק | חברה, המרכז לחקר 
קבוצות, ארגונים ומערכות חברתיות, ניו-יורק 

| חברה, מכון א.ק. רייס לחקר מערכות 
חברתיות, ארה"ב | חברת הנהלה, אפק 

מנהלנים
קובי תדמור | PhD |  פילוסוף, מנתח-מערכות, 
 YPO ,מנכ"ל, מנחה קבוצות | חבר

| חבר, אפק

עליתה תור |  MSW  | עו"ס פסיכותרפיסטית, 
יועצת ארגונית בגישה 

פסיכואנליטית-מערכתית | 
בעלת ניסיון רב בהדרכת צוותים 

בארגונים חברתיים ובהנחיית 
קבוצות | מטפלת פרטנית וזוגית 

בקליניקה פרטית ברעננה ובתל-אביב | חברת 
הנהלה, אפק

יועצים
לואיזה דיאנה ברונר | MSc ,PhD | יועצת 

אירגונית ויועצת לפיתוח מנהיגות; 
יועצת לעסקים משפחתיים | מיון 

ומנטורינג בבית ספר לניהול 
Bocconi במילאנו | חברת מיסדת, 

 Il חברת כבוד, קבוצת | PCCA
Nodo | חברה, IFF | חברה, ISPSO | חברה, 

OPUS | חברה, אפק 

יגאל גינת, פרופ' | פסיכיאטר ופסיכותרפיסט 
| מנהל התכנית התלת שנתית 

לפסיכותרפיה באוניברסיטת 
בן גוריון | יו"ר עמותת רעות – 
שירותי שיקום ושילוב בקהילה 

לאנשים עם מוגבלות | יקיר 
ירושלים | חבר מייסד ויו"ר לשעבר, אפק



ליילה ג'מאל

אוליה חלילי | MA | פסיכולוגית עסקית 
ויועצת ארגונית; תחומי עניין 

עיקריים: מנהיגות, מעברים 
ושינויים ארגוניים | קשורה למכון 

טוויסטוק לאורך שלושים שנה 
ויותר, תוך פיתוח תחום יחסי 
קבוצות בבריטניה ובעולם  | יו"ר לשעבר 

וחברה, OPUS: ארגון לקידום הבנת החברה 
| בעלת פרסומים רבים בנושאי מנהיגות 

ופסיכו-דינמיקה מערכתית בארגונים ובחברה. 

הילדה כהן | MA | פסיכולוגית ארגונית, מנחת 
קבוצות ויועצת בכירה לפיתוח 

מנהיגות בארגונים | מאמנת 
ומדריכה מנהלים | פרקטיקה 

פרטית, תל אביב | מלמדת 
ומדריכה בתוכנית להנחיית קבוצות 

בסמינר הקיבוצים | יועצת בכירה במכון 
למנהיגות איכותית | חברה, אפק 

ג'ודי לוי

מרסלו מאואס | MBA | יועץ לארגונים עסקיים 
בתחומי ניהול שינוי, מנהיגות 

וצוותי הנהלה; פיתוח ארגוני של 
סטרטאפים ועסקים משפחתיים 
| מדריך יועצים ומנהלי פיתוח 

ארגוני | מנחה בתכניות לפיתוח 
מנהיגות | חבר צוות בסדנאות יחסי קבוצות, 

Institute Innova, ברצלונה )ספרד( | חבר, 
האיגוד הישראלי לפיתוח ארגוני )איפ"א( | חבר 

וחבר הנהלה לשעבר, אפק 

 | MBBS, MRCPsych | שאנקרנאראיאן סרינאת
פסיכיאטר ופסיכותרפיסט, מתמחה 

בעבודה עם צעירים, קמברידג'|  
 Tavistock -יועץ ארגוני | מרצה ב
and Portman NHS Trust, לונדון 

| ייעץ בסדנאות יחסי קבוצות 
בבריטניה ובעולם. 

אייל עציוני | MA | פסיכולוג קליני, מנחה 
קבוצות ויועץ ארגוני | קליניקה 

פרטית, רמת גן | חבר, אפק

יעל שנהב שרוני | MA | פסיכולוגית קלינית 
ומדריכה | פסיכואנליטיקאית 

למבוגרים וילדים | יועצת 
לארגונים | עמיתה, מכון תל אביב 

לפסיכואנליזה בת זמננו | יו"ר 
ההנהלה, אפק

קובי תדמור

עליתה תור



הרשמה
מתי, היכן וכיצד להירשם?

מועד: הסדנה תיפתח ביום ראשון, ה-17 
בפברואר 2019, בשעה 13:30, ותינעל ביום 

ששי, ה-22 בפברואר 2019, בשעה 12:00.

מקום: הסדנה תתקיים במלון עדן-אין בזכרון 
יעקב. משתתפי הסדנה יתגוררו במלון במהלך 

www.tooly.co.il  :הסדנה. אתר המלון

תשלום: התשלום כולל את שכר הלימוד 
ומגורים במלון בתנאי פנסיון מלא )כולל לינה, 

3 ארוחות ביום וכיבוד קל במהלך היום(.

תאריך אחרון להרשמה: יום ראשון ה-10 
בפברואר, 2019.

שימו לב: מומלץ להירשם מוקדם בכדי ליהנות 
מתעריפי ההרשמה המוקדמת.

מועד הרישום
יחיד בחדר 
לשניים*)₪(

יחיד בחדר 
ליחיד )₪(

6,000 4,750 עד 30.11.18

1.12.18-20.1.195,250 6,600

21.1.19-10.2.19 5,600 6,900

* במידת האפשר תינתן עזרה במציאת שותף/ה לחדר 
במהלך ההרשמה.

הנחת ארגון
לשני נרשמים מאותו הארגון תינתן הנחה של 

300 ₪ לכל משתתף, לשלושה ומעלה נרשמים 
מאותו הארגון תינתן הנחה של 400 ₪ לכל 

משתתף.

מלגות
קיים מספר מוגבל של מלגות חלקיות. 

לבקשת מלגה נא לשלוח פנייה עם תיאור קצר 
של הרקע לבקשה מיד לאחר שליחת טופס 
ההרשמה ולא יאוחר מ-30 בנובמבר 2018.

רישום
 הרישום לסדנה באמצעות הטופס המקוון

טופס הרשמה. הרישום יכנס לתוקף לאחר 
ביצוע התשלום.  

את התשלום ניתן לבצע באחת הדרכים הבאות:

תשלום בכרטיס אשראי ישראלי* באמצעות 	 
EZ Pay הקישור

תשלום בכרטיס אשראי בינלאומי באמצעות 	 
אחד ממנהלני הסדנה.

שק לפקודת "אפק"; הכתובת למשלוח: 	 
אפק הסדנה הבינלאומית 2019, ת.ד. 671 

הרצליה 4610601.

העברה בנקאית לחשבון אפק בבנק הפועלים 	 
סניף 778 חשבון 282858 – נא לציין 'עבור 

סדנה בינלאומית'

*ניתן לשלם עד 10 תשלומים באמצעות כרטיס 
אשראי. 

מדיניות ביטול השתתפות
ביטול השתתפות כרוך בתשלום דמי ביטול לפי 

הפירוט הבא:

300 ₪עד 16.12.18

20.1.19 - 1.12.18₪ 600

8.2.19 - 21.1.19₪ 900

חיוב בעלות המלאה אחרי 8.2.19
של הסדנה

לפרטים נוספים או לשאלות ניתן לפנות 
למנהלני הסדנה, קובי תדמור ועליתה תור, 

 באמצעות מייל הסדנה:
     .ofekgrc@gmail.com


