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קהילות  של  רב  למספר  בו-זמנית  משתייכים  אנו  היום  שהוא  כפי  בעולם 
גבולות  במקביל,  וגאוגרפיים.  תרבותיים  חברתיים,  גבולות  החוצות  ורשתות 
אמנם  זה  דברים  מצב  יותר.  למורכבת  הופכת  והזהות  משתנים  מסורתיים 
ומעלה  ודאות  חוסר  יוצר  גם  אך  בפנינו,  העומדות  האפשרויות  את  מגדיל 
שאלות לגבי תפיסת המיקום שלנו - האם אנחנו בפנים? בחוץ? בשניהם? 
ומאיזה  אחרים,  ידי  על  ממוקמים  אנו  היכן  עצמנו,  את  ממקמים  אנו  היכן 
מקום אנו מוצאים את קולנו? מה קורה כשצוות העבודה בו אנו חברים מפוזר 
על פני כמה מדינות ואילו אנו יושבים עם אחרים איתם אין לנו כל משימה 
משותפת? או בהקשר הפוליטי, כאשר אנו מרגישים שאיננו מיוצגים על ידי 
המנהיגות הנבחרת, האם אנו מוצאים עצמנו מנוכרים, מודרים, בחוץ? למי יש 
את הזכות או את הלגיטימציה להיות ולהרגיש בפנים, ומי נשאר בחוץ? ומתוך 

אילו חלקים בזהויות המרובות שלנו אנו יכולים לפעול?

השפעה  יש  האלו  השאלות  לכל  והובלה,  מנהיגות  בסמכות,  כשמדובר 
או  בטוחים  לא  וגבולות  היררכיות  ומשתנה של  עם סדר חדש  משמעותית. 
נדרשים  ואנו  יותר  הופכות לתכופות  פנים לחוץ  בין  מטושטשים, הדילמות 
למצוא דרכים אחרות להפעלת סמכות ומנהיגות. איך ננווט סמכות ומנהיגות 

בדרך חדשה ואפקטיבית? כיצד נשתמש בדרכים אלו בכדי להגיע להבנות 
טובות יותר וכדי להשתלב בחברה ולמלא את חלקנו?

אנו מזמינים אתכם/ן להצטרף אלינו לסדנת יחסי קבוצות הבינלאומית ה-33 
של אפק ולהשתתף בחקירת נושאים אלו ואחרים. הסדנה היא אירוע למידה 
אמת  בזמן  שלנו  ובהתנהגויות  בחוויות  להתבונן  ייחודית  הזדמנות  המספק 
ובסביבה המנותקת מחיינו היומיומיים, סביבה המאפשרת לבחון בפועל אופני 
התנהגות שונים מאלה שהורגלנו בהם. חקירת הסמכות והמנהיגות מתבצעת 
בהקשר  הן  ממלאים,  והצוות  שהמשתתפים  השונים  התפקידים  באמצעות 
לשאלת המיקום - בפנים, בחוץ, בפריפריה; והן בהקשרים אחרים. התובנות 
זמן;  ומתמשכות לאורך  רבה  עוצמה  הן בעלות  זה  העולות מתהליך למידה 
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.
 ליילה ג׳מאל 

מנהלת הסדנה

מתעניין/נת יקר/ה,



תהליכים  פי  על  גם  אלא  המוגדרות,  משימותיו  פי  על  רק  לא  מתנהל  ארגון 
קבוצתיים ומערכתיים, הן גלויים והן סמויים, רציונליים כמו גם לא-רציונליים. 
ורמת  תרבותו  הווייתו,  עיצוב  על  מכרעת  בעלי השפעה  הינם  אלה  תהליכים 
האפקטיביות שלו. סדנת יחסי קבוצות במודל טוויסטוק נועדה לחקור וללמוד 
תהליכים אלה הן בהקשר של הקבוצה והארגון, והן בהקשר חברתי רחב יותר. 
הסדנה מורכבת ממשתתפים ומצוות יועצים המגיעים ממגוון רחב של מקצועות 
ותרבויות. גיוון הזהויות, התרבויות ותחומי העיסוק מאפשר למשתתפים לפגוש 
רגשות, התנהגויות ותהליכים שנוכחים תמיד, אלא שבחיי העבודה היומיומיים 
הם מוזזים הצדה או נקברים תחת החתירה לביצוע משימות. הלמידה בסדנה 
מאפשרת להבין בצורה עמוקה יותר את ההנחות הנסתרות, את הפנטזיות ואת 
גם את האופן  רציונליים שמעצבים את ההוויה הארגונית, כמו  הכוחות הלא 
שבו אנו משתמשים בסמכותנו וממלאים את תפקידינו; מה תורם לאפקטיביות 
להביא  כדי  בנו  הטמון  בפוטנציאל  להשתמש  וכיצד  בה?  פוגע  ומה  שלנו 
בסדנה  הלמידה  סביבתנו.  על  ומשפיעים  מתנהלים  אנו  בו  באופן  לשינויים 
מכון  ידי  על  קבוצות שפותח  יחסי  סדנאות  במודל  התנסותית-חווייתית  היא 
טוויסטוק בלונדון. אין בסדנה הרצאות או דיונים תיאורטיים. אנו יוצרים ארגון 
זמני שנושאי הסדנה נחקרים בו תוך כדי היווצרותם, כאן ועכשיו, בזמן אמת. 

הלמידה בסדנה פותחת חלון לשכבות הרגשיות והלא מודעות שהן חלק בלתי 
נפרד מהווייתנו בכל תחומי חיינו.

למי מיועדת הסדנה?
כולנו חיים ועובדים בקבוצות ובארגונים, החל ממשפחה - קבוצת השייכות 
הראשונית, ובהמשך בקהילות חברתיות ומקצועיות. הסדנה מיועדת לכל מי 
ששואף ליכולת פעולה טובה יותר, הן ברמה האישית והן ברמה של קבוצות, 
צוותים או ארגונים אליהם הוא שייך - מנהיגים, מנהלים, יזמים, אנשי מחקר 
ופיתוח, יועצים ארגוניים, אנשי משאבי אנוש, מחנכים, מטפלים, מנחי קבוצות 
- כל מי שמעוניינים להעמיק את יכולות ההתבוננות שלהם, הן פנימה והן 
החוצה. אין צורך בניסיון קודם; סקרנות ותשוקה ללמידה הן כל מה שנדרש. 

אם כבר השתתפתם בסדנת יחסי קבוצות בעבר, השתתפות בפעם נוספת יחד 
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. זוהי גם הזדמנות ליישם תובנות מההתנסויות 

הקודמות. 

על הסדנה



בסדנה נלמד
את  תופסים  אנו  דרך  באיזו  בקבוצה;  מתנהלים  אנו  כיצד   - עצמנו  על 
זהותנו ואת המיקום שלנו ביחס לאחרים; כיצד אנו ממלאים תפקיד ולוקחים 
סמכות במסגרות שונות; כיצד אנו ממלאים תפקידי מנהיגות פורמליים או לא 
פורמליים, וכיצד אנו מקבלים מנהיגות של האחר; מה הם הרגשות והפנטזיות 

המעכבים את מיצוי הפוטנציאל המנהיגותי שלנו.

על הארגונים שלנו - על הכוחות החזקים הלא רציונליים הפועלים מתחת 
לפני השטח בעבודה היומיומית שלנו ומשבשים את מילוי המשימה והחזון 
הארגוניים; על קבוצות ותתי קבוצות בארגון ועל השפעת דחפים וכוחות לא 

מודעים על יחסי הגומלין ביניהן.

על המסגרת הרחבה יותר - על הכוחות החברתיים והפוליטיים המעצבים 
את חיינו בדרכים שאיננו מודעים אליהן; על הציפיות וההנחות שלנו לגבי 
 סמכות, מנהיגות ומנהיגים; ועל החלק שאנו לוקחים בחברה בה אנו חיים. 

הייחודיות של סדנה בינלאומית בישראל
ישראל הינה אחד המקומות היותר רלוונטיים ומעניינים כרקע לחקירת נושאים 
הקשורים לשאלות של מיקום - בפנים, בחוץ או בפריפריה - ביחס לסמכות 
ולמנהיגות. ישראל כוללת אוכלוסיות הגירה משמעותיות בעלות שונות אתנית, 
ודתית, שכל אחת מהן נאבקת להשגת ביטוי עצמי והשפעה. על  תרבותית 
כל אלה נוספות קהילות של פליטים/מהגרי עבודה. בנוסף, כמדינה הנתונה 
לביקורת תכופה על ידי העולם המערבי על החלטותיה המדיניות והצבאיות, 
ישראל היא אובייקט לפנטזיות לא פחות מאשר לביקורת מציאותית. מאבקיה 
המורכבת  זהותה  את  שמעצבים  והסמויים  הגלויים  הכוחות  עם  הפנימיים 
והרבגונית, התלבטויותיה בשאלות של צביון המנהיגות והתרבות שלה - כל 
אלה יכולים להוות מראה לקונפליקטים דומים שמתקיימים במדינות רבות 
אחרות. הסדנאות של אפק הן בינלאומיות באופיין, בעלות צוות מגוון מהארץ 
נוכל  אחרות  רבות  ממדינות  משתתפים  עם  שביחד  היא  ותקוותנו  ומחו"ל, 
לחקור ביחד את ההתייחסויות המציאותיות והמדומיינות, הרציונליות והלא 
רציונליות, שיש לנו כלפי האחרים, ושיש לאחרים כלפינו, אם ברמה האישית 

ואם ברמה הקבוצתית/ארגונית.



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

עברית, עברית יכולה לשמש גם כן כשפת עבודה.

הגוף המארגן
נוסדה  וארגוניים,  קבוצתיים  תהליכים  ללימוד  הישראלית  האגודה  אפק, 
לקדם  היא  המרכזית  הציבור שמשימתה  לתועלת  חברה  והיא   1986 בשנת 
בארגון  בקבוצה,  בפרט,  מודעים  ובלתי  מודעים  תהליכים  של  הבנתם  את 
מתבססת  אפק  גישת  התנהלותם.  בדרך  שינוי  לחולל  ובכך  כולה,  ובחברה 
בין  שמשלב  אנוש,  ליחסי  טוויסטוק  מכון  של  קבוצות  יחסי  מודל  על 
התאגדה,  מאז  הפתוחות.  המערכות  ותורת  הפסיכואנליטית  התיאוריה 
עם  בשיתוף  בינלאומיות  קבוצות  יחסי  סדנאות  שנה  מדי  קיימה  אפק 
העברית,  בשפה  סדנאות  מקיימת  אפק  בנוסף,  בלונדון.  טוויסטוק  מכון 
מקצועית, להתפתחות  הסדרה  כגון  והשתלמויות,  עיון  ימי  נושא,   סדנאות 

 לגעת באפק - סדנאות וקורסים קצרים ופעילויות נוספות לחבריה ולקהל 
www.ofek-groups.org      .הרחב

ארגון נותן חסות

מכון טוויסטוק, לונדון - מכון טוויסטוק הוא ארגון ללא מטרות רווח המיישם 
רשמית  נוסד  המכון  עכשוויות.  ובעיות  לנושאים  החברה  מדעי  של  גישות 
ונרשם כעמותה ב-1947. הוא עוסק כיום בהערכה, מחקר יישומי, פיתוח וייעוץ 
תהליכי  ביצירת  תמיכה  תוך  אישי-מקצועי  ופיתוח  למנהלים  אימון  ארגוני, 
זה  בכלל  בעולם,  ומפיץ  פיתח  המכון  מתמדת.  ולמידה  ברי-קיימא  שינוי 
בישראל, את שיטת הלמידה ההתנסותית המבוססת על גישת יחסי קבוצות. 

מכון טוויסטוק נותן חסות לסדנאות של אפק מאז הקמתה.
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צוות הסדנה* 

מנהלת
 | ניו-יורק(  קולומביה,  )אוניברסיטת   MA  | ג׳מאל  ליילה 
יועצת לארגונים ומאמנת | מנהלת במשותף ומלמדת ב׳לגעת 
| בוגרת התכנית לגישה  - סדנאות וקורסים קצרים׳  באפק 
פסיכואנליטית-מערכתית לארגונים, מכון וויליאם אלנסון ווייט 
לפסיכואנליזה, ניו-יורק | חברה, מכון א.ק. רייס לחקר מערכות 

חברתיות, ארה”ב | חברת הנהלה, אפק

משנה למנהלת
)כימיה   MSc סוציאלית(,  )עבודה   PhD  | ברגשטיין  משה 
קליניקה  ופסיכואנליטיקאי,  פסיכותרפיסט   | החיים(  ומדעי 
לפסיכותרפיה  שונות  בתכניות  מלמד   | רמת-השרון  פרטית, 
ובמכון הפסיכואנליטי | חבר בחברה הפסיכואנליטית בישראל | 

חבר אפק 

מנהלנים 
 | מדריכה  קלינית,  פסיכולוגית   |  MA  | אשוח  סמדר 
פסיכואנליטיקאית | אנליטיקאית קבוצתית | חברה במכון תל 
אביב לפסיכואנליזה בת זמננו | חברה במכון הישראלי לאנליזה 
קבוצתית | מלמדת ב-TAICP, IIGA ואוניברסיטת תל אביב | 

קליניקה פרטית, תל מונד | חברת אפק

אמיר שרף | LLM | מגשר בסכסוכים עסקיים ומסחריים ועורך 
דין | שותף בכיר במשרד עורכי דין | דירקטור בחברות ציבוריות 

ופרטיות | מרצה באוניברסיטה | חבר אפק

* כל חברי הצוות בסדנה ישמשו בתפקידי יעוץ, בנוסף לתפקידיהם האחרים.



יועצים
| ראש התכנית ליחסי קבוצות, יועץ   JP, PhD  | לסלי בריסט 
 | לונדון  אנוש,  ליחסי  טוויסטוק  מכון  החברה,  ומזכיר  בכיר 

שופט שלום

מרסלו מאואס | MBA | יועץ לארגונים עסקיים בתחומי ניהול 
שינוי, מנהיגות וצוותי הנהלה; פיתוח ארגוני של סטרטאפים 
 | ארגוני  פיתוח  ומנהלי  יועצים  מדריך   | משפחתיים  ועסקים 
יחסי  צוות בסדנאות  | חבר  מנהיגות  לפיתוח  מנחה בתכניות 

קבוצות Innova Institute, ברצלונה )ספרד( | חבר, האיגוד הישראלי לפיתוח 
ארגוני )איפ״א( | חבר וחבר הנהלה לשעבר, אפק

מרתה מנס | Drs. MPC | פסיכולוגית ומדריכה | יועצת בכירה, 
משרד הפנים, הולנד | מדריכה ויועצת לקבוצות, תכנית הכשרה 
 )USG( למנהלים בבית הספר לממשל באוניברסיטת אוטרכט
ייעצה בסדנאות   | יו"ר לשעבר, ארגון יחסי קבוצות נדרלנד   |

יחסי קבוצות בבריטניה ובהולנד

חנה מרדר | BSc )פיסיקה(, MBA | יועצת עסקית ופיננסית | 
לשעבר מנהלת המחלקה לבקרת אשראי ללווים גדולים בבנק 
הפועלים | מנחת קבוצות | חברה וחברת הנהלה לשעבר, אפק 

| פסיכיאטר   MBBS, MRCPsych  | שאנקרנאראיאן סרינאת 
ופסיכותרפיסט, מתמחה בעבודה עם צעירים, קמברידג׳ | יועץ 
 ,Tavistock and Portman NHS Trust-ב מרצה   | ארגוני 

לונדון | ייעץ בסדנאות יחסי קבוצות בבריטניה ובעולם

ופסיכואנליטיקאית  קלינית  פסיכולוגית   |  PhD  | שירן  סיווני 
יונגיאנית | חברת סגל בבית ספר אריסון למנהל עסקים במרכז 
מנהיגות  פיתוח  בתחום  יועצת   |  )IDC( הרצליה  תחומי  הבין 
בשוויץ   IMD-ב בכירים  למנהלים  אישית  ומאמנת  בארגונים 

ובפרקטיקה פרטית בישראל | חברת אפק



| מדריכה  קלינית,  פסיכולוגית   |  MA  | שרוני  שנהב   יעל 
 פסיכואנליטיקאית מנחה, מבוגרים וילדים | יועצת לארגונים |
חברה  | זמננו  בת  לפסיכואנליזה  אביב  תל  מכון   עמיתה, 

ב- APsaA, IPA | יו״ר ההנהלה, אפק

פרטית  קליניקה  קלינית,  פסיכולוגית   |  MA  | שפירא  מרים 
מאז 1980 | מומחית בטיפול בטראומה ואבל, מכשירה ומדריכה 
| מומחית בתחום חוסן בתי  ואנשי טיפול בתחום  פסיכולוגים 
ספר וקהילות, הדרכת צוותים ורבנים | מנחת קבוצות | ראשת 

ויו”ר  | חברה, מייסדת  עמותת ׳מהו״ת ישראל׳, להיערכות חירום ובנית חוסן 
קונפליקט  קבוצות  בין  דיאלוג  לקידום  שיח׳  ׳בסוד  עמותת  של  ראשונה 

בישראל | מנחה סדנאות יחסי קבוצות בארץ ובעולם | חברת אפק

הרשמה
מתי, היכן וכיצד להירשם? 

 ,13:30 בשעה   ,2020 בפברואר  ה-16  ראשון,  ביום  תיפתח  הסדנה  מועד: 
ותינעל ביום ששי, ה-21 בפברואר 2020, בשעה 12:00.

מקום: הסדנה תתקיים במלון עדן-אין בזכרון יעקב. משתתפי הסדנה יתגוררו 
www.edeninn.co.il :במלון במהלך 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 שישי ה-7 בפברואר, 2020.

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

יחיד בחדר ליחיד )₪( יחיד בחדר זוגי* )₪(     מועד הרישום

6,300 4,900 עד 15.12.19

6,800 5,400 19.1.20-16.12.19

7,200 5,800 7.2.20-20.1.20

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

http://www.edeninn.co.il


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 הממומנות ע״י אפק ומכון טוויסטוק. 
לבקשת מלגה נא לשלוח פנייה עם תיאור קצר של הרקע לבקשה מיד לאחר 

שליחת טופס ההרשמה ולא יאוחר מ-15 בדצמבר 2019.

רישום
יכנס  הרישום  הרשמה.  טופס  המקוון  הטופס  באמצעות  לסדנה  הרישום 

לתוקף לאחר ביצוע התשלום.

את התשלום ניתן לבצע באחת הדרכים הבאות: 
 	 EZ Pay תשלום בכרטיס אשראי ישראלי* באמצעות הקישור

תשלום בכרטיס אשראי בינלאומי באמצעות אחד ממנהלני הסדנה.	 

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 15.12.19

 ₪ 600 19.1.20 - 16.12.19

 ₪ 900 7.2.20 - 20.1.20

חיוב בעלות המלאה של הסדנה אחרי 7.2.20

 לפרטים נוספים או לשאלות ניתן לפנות למנהלני הסדנה, סמדר אשוח
ofekgrc@gmail.com :ואמיר שרף, באמצעות מייל הסדנה

 

משתתפים בסדנאות בינלאומיות קודמות מעידים:

"חוויה של בהירות, העצמה ודיוק שחוויתי עם החזרה לעבודה" מנהל

ייחודית,  בצורה  הספר  בתי  של  המנהלים  ועם  שלי  הצוות  עם  לעבוד  "יכולת 
הבנה עמוקה כיצד מגע עם רגשות מורכבים בצורה בטוחה יכול לסייע לאנשים 

ולארגונים." פסיכולוגית חינוכית

דופן  יוצאת  למידה  מאד.  מעשירה  כואבת,  לעתים  אינטנסיבית  חזקה,  "חוויה 
וייחודית, מעצימה מאד עבורי. " פסיכולוגית חינוכית

"התנסות מתגמלת ומועילה להבנת התפקיד שלי והיחס לכוח וסמכות" עו"ד

 "חוויה טוטאלית, עמוקה מאוד, מלמדת." יועצת ארגונית

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZfCek7M5Syqo1owduLWFVfNvif6eBftgmuU6Rt6S2AOaqdA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZfCek7M5Syqo1owduLWFVfNvif6eBftgmuU6Rt6S2AOaqdA/viewform
https://www.ezpay.co.il/Payment.aspx?id=15433
mailto:ofekgrc@gmail.com

	_GoBack

	ofek-en 13: 
	tavistock 8: 
	Button 9: 
	Button 8: 
	Button 10: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 

	Button 7: 


