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Register להרשמה 

זו השנה השלישית בה אנו חיים ועובדים בתקופה של מגיפה שהופכת לחלק משגרת החיים הציבורית
והנפשית. המגפה מאתגרת את כולם, באירוע הלמידה נתמקד בהשפעה על מנהיגים ומנהיגות של
אירגונים. שיטות העבודה השתנו במידה ניכרת, מנוכחות במשרה מלאה במקום העבודה עברנו
לעבודה מלאה מהבית או למודל היברידי.  השאלה כיצד להכיל ולהוביל ארגון במשימות היום יום
ובמקביל להצליח לשמור על מבט לעתיד, תוך תשומת לב להמשכיות ולחילופי דורות, הפכה מאתגרת

ביותר.
 

כל זה מתרחש כאשר ברקע גוברת החרדה להישרדותו של כדור הארץ, ולמודעות הגוברת להשפעה
של התנהגותנו כאזרחים על מצב העולם.

 
משימתו העיקרית של אפק היא לעודד התבוננות במציאות חיינו מנקודת מבט המשלבת הבנה של
תהליכים סמויים עם נקודת מבט מערכתית.  אירוע למידה זה הוא, אפוא, הזדמנות לחשוב יחד
על  החיים הארגוניים, חילופי דורות והדינמיקה החברתית מעל ומתחת לפני השטח. אירוע הלמידה
יהיה בנוי מדברי פתיחה, דיונים במליאה וחלוקה לקבוצות. הוא מזמן אפשרות לכל אחד להתבונן ולחלוק

מחשבות על ההשלכות האישיות והאירגוניות של התקופה אותה עברנו.
 

המפגש יתקיים ביום שישי ה-8.4.22 במרכז ויניקוט, רח קרליבך 15 תל-אביב, בשעות: 9:00-14:00.
התשלום: 150ש״ח, לחברי אפק 100ש״ח. בהפסקת הצהרים יוגש כיבוד.

מרכזי אירוע הלמידה: מירה ארליך-גינור, שחר בלבן

 על אוליה חלילי 
About Olya Khaleelee

About OFEK על אפק eventsofek@gmail.com

This year marks the third in which we are living and working at a time of a pandemic that is
gradually becoming endemic. This pandemic has been challenging for leaders of all organisations
and countries. At the organisational level, work practices have markedly altered, from a full-time
presence in the workplace to either fully working from home or adopting a hybrid part time model. 
How to contain and lead an organisation and at the same time develop successful succession
policies for the future is extremely challenging.

At the same time there is a great deal of anxiety about the survival of our planet and the ways in
which we as citizens influence the state of the world through our behaviour. 

OFEK’s primary task is to encourage viewing the reality of our lives from a perspective that
combines understanding underlying processes with a systemic point of view. This study day is
thus an opportunity to think together about organisational life, succession, and societal dynamics
both above and beneath the surface.

Event Co-ordinators: Mira Erlich-Ginor, Shahar Balaban
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