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לפיתוחהישראליהאיגוד-איפ"א

קבוצהביוזמת 1987בשנתנוסד ,ארגוני

אשרהייעוץ.בתחומימקצועאנשישל

תחוםלקידוםלפעולכמטרהלהםשמו

כיוםבישראל.הארגוניוהייעוץהפיתוח

יועצים 200מ·למעלההאיגודכולל

 .המשקמגזריבכלהפועליםארגוניים

בנושאיםשנתיכנסלקייםנוהגאיפ"א

בארץהיועציםאתלהערכתושמעסיקים

שללנושאהכנסהוקדשהשנה .ובעולם

נושאבחןהכנסבפועלמשמעות.יצירת

מישורים:בשלושהזה

השתנהוכה :בעבודהמשמעותחיפוש . 1

עובדיםוכההעבודה?בעולםהאחרוןבעשור

זהותיוצריםואיךבעבודה,כיוםוכחפשים

בעבודה?ווכשוכעות

לה:ומחוצהבעבודהאישיתמשמעות . 2

אישיוובאופןכיועץבשביליוכשוכעותיוכה

הוכשמעותהאםנוצרת?הוכשוכעותכיצד

אוליאווכההווה ,וכהעברנובעתישל

וכהעתיד?

מייצריםאיךהייעוצי:בקשרמשמעות . 3

המקורותמהם ?ללקוחותמשמעות

עםמשמעותישיחליצירתוהתנאים

בעבודתנו,יותרמשמעותימההלקוחות?

התוצאות?אוהתהליך

הייתהבכנסהעבודהמתודולוגיית

העולםאתלהביאניסיוןושיקפהוכגוונת

גםכמוהארגוני,לעולםלעבודה"ש"מחוץ

מדיסציפלינותמקצועאנשילשמוענכונות

בפעילותנפתחהכנס .שוניםומעולמות

לקבוצותהמשתתפיםחולקושבהחווייתית,

בהמשךבמליאה.עבודהתחנותביןו"טיילו"

הרצאותמספרבמליאההתקיימוהיום

ואנשיםימנהל ,אקדמיהאנשי ,יועציםשל

 .רב)כלכלי,עיתונאיכסופר,וחברהרוח

 ,קטנותבקבוצותסדנאותהתקיימוכןכמו

 case studyשלבקבוצותניתוחכולל

 , on lineייעוץקיבלואשרלקוחותשל

 .אמיתימקרהעליועציםשלמקבוצות

(1!E$ikb1rl 

חווייתיתפתיחה

ועברולקבוצותחולקוהמשתתפים

יצירה/גרפיטי,כתחנתעבודהתחנותבין

תוך ,ילדות)משחקיתחנתקלפים,תחנת

באמצעותהמשמעותבשאלתלדוןניסיון

אלו.בתחנותהעבודה

בעבודהומשמעותזהות-פרגדנהד"ר

שלשונותזוויותפרגד"רהביאהזהבמושב

הפסיכולוגיהמתוךהעבודהבעולםוכשמעות

הקוגניטיביתהפסיכולוגיההקיווכית,

תיארהבהרצאתההחיובית.והפסיכולוגיה

מגיעהדרכןהאסטרטגיותאתפרגד"ר

בעולםלפעולהצורךוביניהןהמשמעות

התכוונות.מתוך

ומשמעותמסעעל-נבואשכול

הצבתשלבחשיבותעסקהההרצאה

משמעות.יצירתלשםבחייםמטרות

ימינה",אחת"משאלהספרוברוח

אינןשלנוהמטרותכיאשכולמציע

שניתןבטוחולאלנוידועותבהכרח

 .מועד"קצר"אימוןבאמצעותלגלותן

משאלותלגלותאומץנדרשלעתים

ממציאותלהתרחקואףונסתרותחבויות

בבהירותיותרלראותמנתעלעכשווית,

המשמעות .החבוייםהרצונותאת

והדרךבהירכיווןמתוךכנוצרתנתפסת

 J> .למטרהמההגעהחשובהפחותלא
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משמעותבנושאסדנאות

עסקובמקבילשהתקיימוסדנאותמספר

חמישהש'כחוויהנושאים:ש'כרחבבמגוון

י'צבאמצעותמשמעותהיוצריםאלמנטים

מושגיםושמים);מיםעץ.אש,(אדמה,קונג

בעזרתמשמעותחקרבבודהיזם;מרכזיים

לייעוץהקבלהתרומתעמיתים;קבוצת

דית;יתאגאחריותיותאנוש;למערכות

 .'והומוריועציםהאדם;כבוד

שולויובלהרב

עסקהשולויוב'כהרבש'כהרצאתו

'כזוזאנשיםהמניעותהסיבותבפענוח

המרצהניסיוןמתוךשינוייםולבצעממקומם

ואתיקה.חינוךריבונות,בתחומי

פוסטבעולםארגונים-נץישראלד"ר

טלטלהמעוררתמשמעותמודרני:

מודרני,-הפוסטבעידןעסקהההרצאה

בחברה,שבריםשלתוצרהינואשרכעידן

במצבארגונייםיועציםבתפקידודנה

אי-ודאותעםהמתמודדיםהנוכחי,הארגוני

 .ואי-הסכמות

 The Markerעורךרולניקגיא

כיוטעןמחאותש'כבעידןדןרולניקגיא

משינוי )?(נובעתבארץהחברתיתהמחאה

תפיסהומשקפתכלכלי,משינויולאתודעתי

ורשתיתמבוזרתהינהכיוםהמנהיגותשבה

אחד.אדםאצלנמצאתואינה

כמייצרהמנהלשאולשאשאפרופ'

משמעות

סיפורשלתהליךתיארשאשאפרופ'

נהרייה,בביה"חשינויניהולשלהצלחה

ומחויבותהזדהותהגברתבאמצעות

אסכולההציגהההרצאההעובדים.של

לדרכיםבהתייחסקלאסית,ניהולית

משמעות.להגברת

Case Study 

בקבוצותניתחוהמשתתפיםזהבח'כק

case study קיבלואשרלקוחותשל

בהטמעתעסקוהדילמות . on lineייעוץ

הערכה,קריירה,ניהולבארגון.אסטרטגיה

ניתןותאהסדנמנחישמותשלהאהמללרשימה 1

 . ippa.org.ilבכתובתא"יפאתראללפנות

ועוד.קידום

ליצירתככליהשאלה-כהןמילנרענת

משמעות

שאלותבשאלתעסקהההרצאה

ביןובהבחנהשאלותבסוגי ,ייעוציככ'כי

 .מייצרותשהןהתובנות

ולמצואהאתונותאת"לחפש-פסלאבנרד"ר

משמעותשלסיפורה-המלוכה"את

למשמעות:ביחסשוניםזרמיםסקרפס'כד"ר

בחדשנותהרואהפרנקלויקטורש'כגישתו

גישהלמו'כאותולמצואוצריךשקייםמשהו

משמעות,ללאבעולםחייםשאנושטוענת

ז'אןאוקאמיכמוכותביםאצ'כהמופיעה

שונותבתועלותדנהההרצאה .סארטרפול

לסיכוםמחשבות

1 . n שלתודולוג•הJine Case study חס

ללמידהבמיוחדמענייניתמתודולוגיה

שלאמיתי case studyהייתהבכנס

 on lineייעוץקיבלואשרלקוחות,
יועציםהמשתתפיםשלמקבוצות

והנושאהדילמהפיעללקבוצותהתחלקו

הציגהמנהלקבוצהובכלאותם,שעניין

המרכזיתהדילמהואתשלוהארגוןאת

במסגרתליועצים.מפנההואשאותה

גיבשויותרקטנותבקבוצותעבודה

(בהתאםללקוחעבודההצעתהיועצים

ולהתערבותהמקרהאתלתפיסתם

משמעותלאובדןובגורמיםהמשמעותש'כ

ליועץפס'כ,ש'כלתפיסתוימינו.ש'כבחברה

 .משמעות""ליילדבעזרהתפקיד

העבודהמשמעות-הרפזיצחקפרופ'

משתנהחברהעלמבט-בישראל

שלהרבהבמשמעותעסקהההרצאה

כיהמראיםמחקריםהוצגובימינו.העבודה

משמעותיתחשיבותלעבודהמייחסיםאנשים

השפעהלעבודהרבות.ע'כיהלחשובונוטים

כךוחברתית.פסיכולוגיתגםאךכלכלית

ימשיכוהאנשיםמרביתכינמצא'כמשל,

 .בפיסיזכואםגםלעבוד

המשתתפיםלכללוהציגומציעים)שהם

אתבחרהלקוח .המוצעהמענהאת

 .בחירתואתונימקהמועדפתההצעה

מנקודתהתבוננותאפשרההמתודולוגיה

גםחסרהשלעתיםהלקוח,שלהמבט

מכווניםשאנופיעלאףהיועציםלנו

ישירפידבקניתןלכך.לקוחותינואת

היהוניתןשהוצגולהצעותהלקוחשל

הפנימיות"מ"המחשבותלחלקלהאזין

נסתרותכללשבדרךהלקוח,של

הצורךהיהללקוחותהמשותף .מאיתנו

וישים,פשוטופתרוןחיוביחיזוקבתיקוף.



שנתפסומורכביםלפתרונותבניגוד

גםאפשרההמתודולוגיה .כמעמיסים

אחרים,יועציםשללעבודהחשיפה

שונים.וכליםולמודליםלתפיסות

עבודה""'נ'נאעבודה /'בטשטוש . 2

עסקשהכנסוהשאלותהמתודולוגיה

"שמחוץהעולםאתלהביאניסיוןבהן

הניסיוןעצם .העבודהלתוךלעבודה"

ואוליאחר"משהו"לעשותוהרצון

משקףהעבודה,לתוךהנאהלהביא

בעולםהגבולותטשטושאתלדעתנו

כהאםעבודה"ל"לא"עבודה"ביןהנוכחי

בהכרחשאינןגישות

היובעבראךחדשות

כגוןבשוליים,

חיובי,תפס~כולוגיה:

ועוד,גשטלטרוחניות,

היוםמתקרבות

 main streamו-
נראהתאוצה.וצו;נ;וות

לגיטימציהכיוםישבי

כגוןבמושגים ·יועסוק

אד-רציונליותרוחניות
' 

בארגוניםורגשות

חומריתגמולקבלתהואהעיקריההבדל

מקצועיחומרקריאתהאםהעשייה?על

פחותמהווהבתאילנדחופשהבמהלך

בשונהבמשרד?).עבודהמכתיבתעבודה

למיניהן indoorו· outdoorמסדנאות

למצבמהמתרחשלהקיש(שמטרתן

יותרשיקפובכנסהמתודולוגיותהארגוני),

הספרהביןלחברהגבולות,אתלפתוחרצון

אחר"."משהוולעשותלאישיתהמקצועית

כיהמחשבהאתאצלנוהעלתהזוסוגיה

עבודהעולםלצמצםדרכיםמחפשיםאנו
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מאפשרשאינורציונלי,מנותק.מנוכר,

עםאחדבקנהעולהואינומשמעותיצירת

שלוהצרכיםהנוכחיהעידןשלהמאפיינים

כיום.העובדים

עכשוו'ות"עוץג'שות . 3

הכנסכנושאמשמעותביצירתהבחירה

אחדבקנהועולהכשלעצמה,מעניינתהנה

כיוםהמתפתחותהחדשותהגישותעם

יועציםכינראההארגוני.הפיתוחבתחום

בשאלותומתחבטיםמתלבטיםומנהלים

העבודה.בעולםמשמעותשל

אךחדשותבהכרחשאינןייעוציותגישות

חיובית,פסיכולוגיהכגוןבשוליים,היובעבר

ועו,דחברתיתאחריותגשטלט,רוחניות,

וצוברות main streamל·היוםמתקרבות

ממשיתלגיטימציהכיוםישכינראהתאוצה.

אי-רציונליותרוחניות,כגוןבמושגיםלעסוק

הארגוני.ובהקשרארגוניםבתוךורגשות

 '.) 2012ושוחט,דודברכוינוקור·חי,

חוסרמשקפותאלועכשוויותגישות

אכזבהואףהתפכחותרצון.שביעות

מהקיים,

ומציעות

ארגוניותאקסיומותמפריכות

לשאלותאחרותתשובות

ארגוניםמתמודדיםשאיתןהמרכזיות

 : 21ה·המאהבפתח

חוסרעלדווקאלהסתכלהנכונות

שלבגישותבמיוחדבולטתרציונליות

קלאסיותניהולגישותכיהטוענותמורכבות,

סדר,באמצעותארגוניםלנהלהמציעות

החוויהעלמתבוננותותכנוןשליטה

חלקומפספסותמצומצםבאופןהארגונית

 .) 2011שמואלי,כגוץממנה'

הלבתשומתאתמפנותרוחניותגישות

וחוקיםלסדרפחותהקשורהרוחנילממד

נתפסיםהעובדים-למשמעותויותר

משמעותלמטרה,הזקוקיםכ"יצורים"

העבודה.למקוםוחיבורבעבודה

היאגםמדברתחיוביתפסיכולוגיה

לתחוםחיצונייםהיושבעברמושגיםעל

טובות,מיודתחוזקות,אושר,הארגוני:

בחחוםוהתפתחויותמגמות "קצרים"מתוך 2

ארגוני.ייעוץ

 . 2011 15גיליון ,ארגוניתאנליזה .שמואליגוץחן 3

רוח.והתרוממותשמחההנאה,

ישנהרתיתבחאחריותשלבגישות

למשהונדרשיםארגוניםכיעמוקההבנה

חשיבותישוכיהרווח,לשורתמעברשהוא

לארגוןלעובדים,האדםשלבחיבוררבה

עולםתפיסתמבטאותאלוגישותולקהילה.

לארגוןהרצוייםערכיםלקידוםהקוראת

סולידריות,כגון:שסביבוהרחבהלקהילה

כימהציפייהכחלקזאת,סובלנות.נתינה,

עלוישפיעויתרמוארגוניםהנוכחי,בעידן

המוסרי.באופןגםסביבתם,קידום

עולהמשמעותאחרהחיפושכינראה

חדשותבתפיסותהרעיונותעםאחדבקנה

תאוצה.שצוברותאלו

הכנסאפשרלבחוןאתשאלתהמשמעות

מזוויותאינטרדיספלינאריתבהסתכלות

בההדרךלגבישאלותועוררשונות

ועלארגוניםעללהתבונןרגיליםאנו

והרהוריםשאלותעודדהכנסמערכות.

ומשמעותמטרותוהשגתלהצבהבנוגע

ומקצועית.אישית

מהשירהפזמוןמילותבעזרתלסכםנרצה

 : Cat stevensשלהמקסים

ay וdren P וWhere Do The Chi 

anes וdin' jumbo p וthink it's fine Bui ווו,We " 
. a cosmic train חOr takin ' a ride O 

. ot machine וSummer From a s חסSwitch 
, Yes, get what you want to, if you want 

. Cause you can get anything ' 
ong way. We're וknow we've come a ו

, changin' day to day 

ay וdren p וme, where do the chi ווBut te 

Cat stevens ההתקדמותעלמסתכל

הילדיםאיפהאבל-ושואלבעולםהמדהימה

המבוגריםאיפהלשאוללגיטימיהאםישחקו?

בעולםלשחקיכוליםהמבוגריםהאםישחקו?

ולגיטימיברורשכיוםנראההעבודה?

מעברהרבהבעבודתםמחפשיםשאנשים

המבוגריםשלנוהעבודהעולםהאםלפרנסה.

שלמהמשחקגםבושישמקוםלהיותיכול

והרגש.הצחוקהיצרתיות,מההנאה,הילדים-

חוויהיאפשרמנוכרפחותשהואעולםאולי

משמעות.ומציאתיותרושלמהעשירה
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