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זהות אישית כתשתית ארגונית – הלכה למעשה

2019

 12-13לנובמבר

מלון נחשולים

חשיבות השיח הזהותי בהתפתחות ,עיצוב והתמודדות
של מנהלי מערכות החינוך עם סוגיות אישיות וקולקטיביות
המשפיעות על היבטים תפקודים בארגון.

זהות אישית כתשתית ארגונית – הלכה למעשה | שומרים על המסורת!
תוכנית הכנס
יום שלישי 12.11.19
08:00-9:00
09:00
09:40

10:40
11:15

12:30

13:30

התכנסות ,רישום ,קפה ומאפה
ברכות
"חשיבות השיח הזהותי לחוסן ולאפקטיביות הארגונית"
זהות הינה מושג מרכזי ומשפיע על היבטים תפקודיים בארגונים חינוכיים ובכלל .כל ארגון
מתמודד עם שאלות מגוונות של הגדרת זהות כדוגמת זהות ניהולית ,צוותית ,מקצועית ועוד,
ובעיקר בעיתות של שינוי התחדשות וחוסר וודאות.
מרצה :ד"ר גדי ביאליק ,חוקר בעולם האקדמי בתחום המנהיגותי-ארגוני והחינוכי-חברתי .הקים
וניהל את התכנית לתואר שני במינהל ומנהיגות בחינוך באוניברסיטת תל אביב ( .)evitucexEמלווה
ומוביל תהליכי ומסעות מו"פ בארגונים ציבוריים גדולים.
הפסקת קפה
"המסר הכפול של האימהות  :שוויון ושיתוף בראי הדורות"
המשפחה אינה רק מסגרת לגידול הילדים .המשפחה היא גם מערכת פוליטית ותרבותית
המנציחה מערכי כוח ומנחילה ערכים ,בונה ומשמרת תבניות שלאחר מכן גם מנפצת אותן.
בהרצאה זו תבחן קריסת המשפחה האלטרנטיבית קיבוצית והשפעתה על חינוך ילדינו.
מרצה :פרופ' יערה בר־און ,היסטוריונית וחוקרת תרבות ,לשעבר רקטור האקדמיה לאמנות
ועיצוב בצלאל .משנת  2013משמשת כנשיאת מכללת אורנים .בת קיבוץ רביבים.
״זהות היברידית בעולם דיגיטלי״
ההרצאה עוסקת במימדים הדיגיטליים שמקיפים אותנו ,מחלחלים אל המציאות היומיומית ואל
יישומי הזהות שלנו .נעסוק בתנועה בין אמת לשקר ,מרכיבי הזהות ,נראות ונגישות המרכיבים
זהות היברידית ייחודית.
מרצה :דפנה עינת־ליבר ,פסיכותרפיסטית ויעצת ארגונית ,חוקרת באוניברסיטת בר אילן ,עבודת
הדוקטורט עוסקת ב״קליניקה בעידן הדיגיטלי״ ,בעלת קליניקה פרטית לעבודה עם מתבגרים ומבוגרים
מזה  71שנה .מרצה בעשור האחרון במכללה האקדמית לחברה ואומנויות בקרית אונו במסלולי התואר
השני למטפלים בהבעה ויצירה .מלמדת באוניברסיטת תל אביב בתוכנית ההכשרה ללוגותרפיה.
ארוחת צהריים

14:30
15:00

16:00
16:30
17:30
19:00
20:00

אתנחתא – פעילות מול הים
המילון המשפחתי – השפעת השפה העברית על עיצוב זהותנו :האופן שבו נוצרים ביטויים
וניבים בשפה הכללית והמשפחתית והשפעתם על עיצוב זהותנו.
מרצה :מאיר שלו ,מהסופרים המוכרים והנקראים בספרות הישראלית .פובליציסט ,מבקר תקשורת,
מנחה טלוויזיה ,ותסריטאי.
הפסקת קפה
סדנאות ייעודיות בחלוקה לגיל הרך וחינוך חברתי
חלוקה לחדרים – זמן חופשי
ארוחת ערב
ערב תרבות

יום רביעי 13.11.19
08:00
09:00
09:30

10:15
13:00
14:00
14:15

ארוחת בוקר
ברכות
זהות בשינוי:
כיצד מטה התנועה פועל לנוכח השינויים ברמה הפוליטית ,דמוגרפית וחברתית בקיבוצים
מרצה :ניר מאיר ,מילא שורה של תפקידים כגון יו"ר התאחדות הארגונים הכלכליים בקיבוצים ,יו"ר
ברית פיקוח ,ויו"ר אחזקות תנובה של התנועה הקיבוצית .שימש כדירקטור בארגונים שונים :מועצת
החלב ,מועצת הלול ,איגוד התעשייה הקיבוצית ,הקרן הקיימת לישראל ועוד .משנת  2015מכהן
כמזכ"ל התנועה הקיבוצית.
מרחב פתוח עם קפה ועוגה
"מה למדתי מהבת שלי?"
הרצאה מלאת הומור על זהותו כאבא לילדים מאומצים וילדה עם צרכים מיוחדים.
מרצה :טל פרידמן ,קומיקאי ,שחקן ,מוזיקאי וסטנדאפיסט.
סיכום וברכות
ארוחת צהרים ופיזור

