
 
 

  

  באפק לגעת

, המיועדים קצרים קורסיםסדנאות ושל  סדרה נוספתשמחים לפתוח אנו באפק 
למנהלים, יזמים, אנשי משאבי אנוש, אנשים בארגונים עסקיים או חברתיים, יועצים 

 ועוד. אנשי טיפולארגוניים, מנחי קבוצות, מאמנים, 

לארגונים גם עשויים להביא תועלת להתפתחות מקצועית אשר קורסים מדובר על 
  שלכם.

  תפקיד ניתוח סדנת .1
 שלי זוסמן ומרסלו מאואס :מנחים

התנהלותם  ניתוח תפקיד הוא מתודולוגיה ייחודית שנועדה לעזור ליחידים לבחון את דרך
זאת על מנת לבצע את תפקידם באופן  שלהם.בתפקיד שהם לוקחים, בהקשר של הארגון 

 לאימון ולייעוץ. אפקטיביתמספק ויעיל יותר. זוהי גם שיטה 
 

של התפקיד הנלקח על ידי בעל התפקיד,  של שילובד הוא יהנחת העבודה היא שהתפק
ההיסטוריה התפקידית של היחיד בהקשרים ושל התפקיד הניתן על ידי הסביבה הארגונית 

הגומלין בין נטיותיו ומאפייניו הייחודיים, -ליחסיהניתוח מתייחס השונים ובשלבים השונים בחייו. 
  לבין ההקשר הארגוני בו הוא או היא פועלים.

, לניתוח תפקיד כליםמודלים ו במגוון התנסותו תיאורטי ידע ומשלבת, מפגשים 7 כוללת, סדנאה
 .קבוצתיתייעוצית וליישום בעבודה  גם רלוונטים להתפתחות אישית וניתניםאשר 

מעמיקה  הבנהשלהם בארגון,  האישישל התפקוד  יותר טובה הבנה ייקבלו בסדנא המשתתפים
 נושאיםשל  ניתוחבחינה ולל שונים כלים וכן, ' )כולל סמכות ומנהיגות(תפקיד' מושגהשל  יותר
 . אלה

 ראו פרטים למטה מספר המקומות מוגבל!
 

 לאנשי משאבי אנוש אפק )גישת יחסי קבוצות( בגישתליבה  מושגי קורס .2
 לאשימ אילנהו 'מאלג ליילה :ותמנח
 

, ויעסוק בשאלות ובאתגרים ארגוניים מיועד לאנשי משאבי אנוש בארגונים וליועצים זה קורס
 אלה פוגשים בעבודת היום יום שלהם. שמקצועות



 
 

  

-עובדת על שאפק קבוצות יחסי מודל של הליבה וממושגי מהתיאוריות לכמה מבוא הינוהקורס 
 במקור שפותחה, ובארגונים בקבוצות תהליכים להבנת מערכתית-פסיכואנליטיתה גישהול פיו

 .בלונדון טביסטוק במכון
 

גישה זו , בלבד הפרט בהתנהגות שמתמקדות, להתפתחות מקצועית הגישות מרוב להבדיל
 או בצוות או' )כשלם-קבוצה'ב תמתמקד, והגומלין בין הארגון לבין הפרט-על יחסיגם מתבוננת 

 .(כשלם בארגון

 .פרקטיים יישומיםכן ו, להמחשתה התנסויות של מגוון, תיאוריה נשלב הקורס מפגשי 7-ב

אנשים ועל ארגונים. הם ייפתחו  על להסתכלות חדשה פרספקטיבה ייקבלו בקורס המשתתפים
השטח, וייצאו עם  לפני של תהליכים, שחלקם מתרחשים מתחתאת הערנות שלהם להבנה 

 . ולהתמודד עימן ובארגונים בצוותים דינאמיקות לזהות ושונה נוספת דרךהיכרות עם 

 ראו פרטים למטה מספר המקומות מוגבל!
 

אפק )גישת  גישתהתמקדות בתרומה של  - קבוצות למנחי והדרכה מתקדם קורס .3
  יחסי קבוצות(

 ליטויןאילנה  :מנחה
 

הציע פרספקטיבה נוספת להבנת הקבוצה, מיועד למנחי קבוצות מנוסים, ומטרתו ל זה קורס
 באופן שיעשיר ויעמיק את עבודת המנחה. 

 
-שאפק עובדת על קבוצות יחסי מודל של הליבה וממושגי מהתיאוריות לכמה מבואהקורס ישלב 

 יחד עם הדרכה קבוצתית שתאפשר העמקה בהבנת התהליכים בקבוצות. , פיו
 

גישת אפק מתמקדת בהבנת הלא מודע של ה'קבוצה , נחייה קבוצתיתהגישות לה מרוב להבדיל
כשלם' ובהסתכלות על הקבוצה כעל מערכת, שיש לה יחסים עם מערכות אחרות, מה שמהווה 

 .הקבוצה קשר שמשפיע על התנהגותה  

שיביאו קבוצתיים הדרכה קבוצתית על מקרים יחד עם  תיאוריה נשלב הקורס מפגשי 7-ב
 המשתתפים.

כלים כן משקפיים נוספים להבנת תהליכים בקבוצות שהם מנחים ו ייקבלו בקורס המשתתפים
 . יעילים ליציאה מתקיעות בקבוצה

 ראו פרטים למטה מספר המקומות מוגבל!
 

 בהט דפנה :מרצה הקורסים לכל משותף יהיה התיאוריה מלימוד חלק
 

 touchOFEK@gmail.com למידע נוסף:
 

אותך להצטרף לאחד מהקורסים שלנו להתפתחות מקצועית אנו מזמינים 
 !שלך ובארגון אצלך חבויים משאבים לשחררו

mailto:touchOFEK@gmail.com


 
 

  

 :הקורסים פירוט
 . 22:00-19:00, בשעות 3בתיכונט, שושנה פרסיץ יתקיימו  מפגשיםה

   26.11.18  19.11.18  12.11.18  29.10.18  22.10.18  15.10.18  8.10.18   בתאריכים:

 ₪ 2,150   :01.07.18בהרשמה עד לתאריך  קורס: כל עלות
 ₪ 2,350   :15.08.18בהרשמה עד לתאריך    
 ₪ 2,530   :17.09.18בהרשמה עד לתאריך    

 מדיניות ביטולים:
עד לתאריך  15.07.18בביטול החל מתאריך  אשר לא יוחזרו במקרה של ביטול.₪  200שכר הלימוד כולל דמי רישום בסך 

 אין החזר כספי. 17.09.18בביטול אחרי  יוחזר חצי משכר הלימוד 17.09.18
 סדרה זול הסגל אנשי

מלמדת פסיכותרפיה וגישה  לארגונים;פסיכולוגית קלינית מדריכה, יועצת  .M.A. דפנה בהט
מנחה סדנאות להעצמת הנשיות  ;מערכתית לקבוצות ולארגונים במוסדות שונים-פסיכואנליטית

 , אפק.חברה ויו"ר לשעבר ;OPUS חברה, ;באמצעות ריקוד
  מרצה ,לגעת באפק ,במשותף מנהלת

 

 
בוגרת התכנית  ;ארגונית ומאמנתיועצת . [ארגונית-פסיכולוגיה חברתית] .M.A ליילה ג'מאל

 ;יורק-לדינמיקה ארגונית של מכון וויליאם אלנסון ווייט לפסיכיאטריה, פסיכואנליזה ופסיכולוגיה, ניו
חברה  ;יורק-אביב, לונדון וניו-לשעבר שימשה במשרות בכירות בתחום הפרסום והשיווק, בתל

 פק. חברת הנהלה, א ;ארה"בלחקר מערכות חברתיות,  AKRIבמכון 
  לאנשי משאבי אנושמושגי ליבה בגישת אפק קורס מנחה  ,לגעת באפקמנהלת במשותף, 

 
 

 ;תבת-ראש תחום פיתוח ידע ולמידה וחברת הנהלה בג'וינט; פסיכולוגית ארגונית M.Aשלי זוסמן .
טק וראש היחידה לפיתוח הוראה ומרצה -לשעבר סמנכ"ל משאבי אנוש ופיתוח ארגוני בחברות היי

שלישי בתכנית ללימודי פרשנות ותרבות, מסלול  לתואר לומדת ;בבצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב
בוגרת התכנית לייעוץ ופיתוח ארגוני בגישה  ;ופרשנות', באוניברסיטת בר אילן 'פסיכואנליזה
 חברה, אפק.  ;D.C.O.Pמערכתית -פסיכואנליטית

 תפקיד ניתוח סדנתמנחה 
 

 

פסיכולוגית קלינית; פסיכותרפיסטית, . [פסיכולוגיה] .M.A, [ספרות אנגלית]  .M.A אילנה ליטוין
עוסקת  1996משנת  ;אביב-יועצת ארגונית, מאמנת ומדריכה מנהלים, פרקטיקה פרטית, תל

בתיאוריה ובפרקטיקה של יחסי קבוצות, שימשה בתפקידים של יועצת, משנה למנהל ומנהלת 
  .; חברה ויו"ר לשעבר, אפקOSDSCוב  ,OPUSחברה ב  ;בסדנאות בארץ ובחו"ל

 אפק התמקדות בתרומה של גישת -למנחי קבוצות מתקדם והדרכה  קורסמנחה 

 

 
 

פיתוח  ,מנהיגות וצוותי הנהלה ,. יועץ לארגונים עסקיים בתחומי ניהול שינויMBA מרסלו מאואס
לשעבר חבר סגל  ;מדריך יועצים ומנהלי פיתוח ארגוני ;ארגוני של חברות הזנק ועסקים משפחתיים

חבר צוות בסדנאות יחסי .;ההוראה בתכנית להנחיית קבוצות בארגונים עסקיים, סמינר הקיבוצים
חבר  ;, ברצלונה, ספרד. חבר איפ"אINNOVA שיתוף פעולה עם מכון ;קבוצות בארץ ובספרד
 אפק. ,וחבר הנהלה לשעבר

 תפקיד ניתוח סדנתמנחה 
 

 

 

. בוגרת התוכנית [עבודה סוציאלית קלינית].M.A , [התנהגות ארגונית] M.Sc.אילנה מישֵאל 
בוגרת בית ספר  ;P.O.C.D  הבינלאומית לייעוץ ופיתוח ארגוני בגישה פסיכואנליטית מערכתית

תפקידי ניהול בכירים בתחום משאבי אנוש בעבר מילאה  ;לפסיכותרפיה פסיכואנליטית  ה.ל.פ.ב.א
 ;תקשורת ותעשייה, פיננסיים בארגונים עצמאית ומדריכה יועצת ארגוניתכיום  ;ארגונים מוביליםב

 ;חברה במכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו ;פסיכותרפיסטית, פרקטיקה פרטית, תל אביב
 .אפק, החבר

 לאנשי משאבי אנושאפק  ליבה בגישת מושגי קורסמנחה 
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