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IMO Masterclass - Horizontal Leadership Consultancy 

 קול קורא להכשרה – IMOיעוץ בגישת 

 מבוא

תכנית ". ופקיתהמנהיגות הא"תהליך ההכשרה מאפשר לבוגרים להיות יועצים בגישת 

יכולות היעוץ באמצעות תהליך  כך שתפתח את IMOעל ידי אנשי  קלאס נבנתה-המאסטר

תהליכי שינוי שינחילו את עקרונות בכיצד לתמוך בארגונים  מלמדת התכנית . מודרך

 .המנהיגות האופקית 

 

ולכאלה שכבר , ההכשרה מיועדת לאנשים המעונינים לעבוד ביעוץ ארגוני ובתחום החברתי

 .להרחיב את ארגז הכלים שלהם עוסקים בכך ומעונינים

 

 תאור התכנית

 

סדנאות מרוכזות באורך שני ימים מלאים  6התהליך מורכב מ  .שנתייםמשך ההכשרה הוא 

מפגשי התירגול  .מפגשי תירגול בין הסדנאות 4כ במהלך השנתיים  בנוסף יתקיימו , כל אחת

 .כ חצי יום כל אחד, יהיו קצרים יותר

 .יועברו בעברית מפגשי התירגול. ו בשפה האנגליתבריועהסדנאות המרוכזות 

 

 

 :נושאים מתוך התכנית

 

 The Methodology of evidence 

o תהליך 

o דיאלוג 

o ביוגרפיה 

 גישה האופקיתלימוד ה 

o 7 של היעוץ במנהיגות האופקית תרגילי היסוד 

o האופקית איכויות הליבה של המנהיגות 

 השפה של הנפש 

 התפתחות אישית 

  לתהליךתנועה משאלה 

 מפגשים אישיים 
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 מועדי הסדנאות

בתאריכים  0099-07099קימו בימים שלישי ורביעי בין השעות אות המרוכזות יתהסדנ

 0הבאים

 

  5902אוקטובר  01-04 0סדנה 

 5906פברואר  0-09 5סדנה 

 5906יוני  7-8 1סדנה 

 5906נובמבר  8-0 4סדנה 

 5907פברואר  7-8 2סדנה 

 5907מאי  06-07 6סדנה 

 

 .התאריכים למפגשי התרגול ייקבעו במהלך הסדנאות

 

 :מנחים בסדנאות

  IMOמייסד ארגון , הולנד, אדריאן בקמן 'פרופ

 בשווייץ IMOמוביל מרכז , האנס ראש

 ישראל IMOמוביל מרכז , רונן האן

 

 4כ , הסדנאותהמפגשים יתקיימו בין . IMOבנוסף לסדנאות יתקיימו מפגשי תירגול בליווי יועץ  

 .מפגשים במהלך השנתיים

כל משתתף מתעד את תהליך הלמידה . שיטות ומיומנויות, התהליך כולל לימוד מעמיק של מושגים

יועץ מנהיגות "התהליך כולו מקנה תעודת . ובסדנה האחרונה מציג את התהליך השלם שעבר

 . IMOבגישת " אופקית

 :מיקום ההכשרה

 .מיקום סופי יימסר בהמשך לקראת פתיחת ההכשרה. המרכז באיזור

 

 :פרטים ומידע נוסף

Ronen.hahn@gmail.com      | 052-3368280    | http://www.het-imo.net/is/ 

לשם קבלת פרטים נוספים ובירור לגבי הצטרפות  (אישית או קבוצתית) אפשר לקבע פגישה

 .להכשרה

 :הרשמהתהליך ה

 פגישה אישית 

 מילוי פרטים אישיים 

 תשלום 

 

 :מחיר

 (משך ההכשרה שנתיים). שח 7299עלות ההכשרה לשנה אחת 

 .  09.7.02לנרשמים עד התאריך  09%הנחה של 

 .תשלומים 6התשלום ניתן לפריסה ל 
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 :מנחי התכנית

 

 

  

Adriaan Bekman (1947) 

מרצה . IMOמייסד ארגון  –( 0047) פרופ אדריאן בקמן 

 0078משנת . במרכז ליווכוד ובאוניברסיטת האנזן בהולנד

 רד ליווכוד ויועצים נוספים בפיתוחעם ברנ NPIעבד בארגון ה 

 .אוריות והמתודות של התחום החברתי והארגונייהת

 
 

 

Hans Ruijs (1959) 

חבר צוות , 0004יועץ ארגוני משנת  –( 0020) האנס ראש 

 . בשווייץ IMOמוביל את קבוצת , IMOהליבה של 

 

 

 

Ronen Hahn (1963) 

חבר צוות הליבה של , 5999יועץ ארגוני משנת  –רונן האן 

IMO  ומוביל את מרכזIMO בישראל. 

 

 

 

 :פרטים ומידע נוסף

 רונן האן
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 :IMOעל הביוגרפיה של  רקע

ייסד את  ,רופא ופסיכיאטר הולנדי, Bernard Lievegoed (0092-0005), ברנרד ליווכוד

 NPI (Institute forהקים את ארגון  ליווכוד. תוח הארגוני האנתרופוסופייתחום הפ

Organizational Development ) הארגון הוקם בעיירה ההולנדית זייסט . 0024בשנת

(Zeist .) ובמקביל המשיכו ( ארגונים)בארגון זה פעלו יועצים ארגוניים אשר עבדו עם לקוחות

הטיפולי האישי  ליווכוד אף ייסד את הזרם. לפתח את תחום עבודת הצוות והפיתוח הארגוני

 .ממנו התפתח גם הייעוץ הביוגרפי

0 בהולנדית)  IMOאת ארגון , NPIמאנשי , (Adriaan Bekman)ייסד אדריאן בקמן  5994-ב

החל את דרכו בשותפות עם  IMOארגון , בנוסף לבקמן(. מכון להתפתחות האדם והארגון

תפיסת התפתחות האדם ההשראה בפעילות הארגון היא . NPIשלושה יועצים נוספים יוצאי 

-Horizontalנקראת  IMO-הגישה הניהולית שפותחה ב. והארגון של ברנרד ליווכוד

Leadership "(תמנהיגות אופקי .)" ליבת הפעילות של המרכזים היא תמיכה מקצועית

 .בהתפתחותם של ארגונים

; יםפועלים בארגונים שונים בעולם מכל התחומ IMOהשנים האחרונות יועצי  09במהלך 

במטרה  אחת לשנהנפגשת  IMOקבוצת הליבה של  .מפעלים וכולי, בנקים, פרטי וציבורי

 .לפתח את הארגון ולהעמיק את מקצועיות החברים בו

למען  ,(הארגונים)הוא פעילות משותפת של הלקוחות  IMOאחד העקרונות הבסיסיים של 

, מנהיגים ויועצים, כך שרשת בינלאומית גדלה של יזמים, פיתוח הרעיונות והתמיכה ההדדית

 .נפגשים על בסיס שנתי לעסוק בשאלות הקשורות לאדם ולהתפתחות ארגונית

. אופקית במדינות שונות בעולם-החל לפתח מרכזי מנהיגות IMOבשנתיים האחרונות ארגון 

 . בברזיל ובמדינות נוספות, באיטליה, בשוויץ, בפינלנדלאחרונה נפתחו מרכזים כאלה 

 .מדינות 8חברים ב  17פועלים היום   IMOב 

 0ישראל IMOהעולמי וגם על  IMOלקריאה נוספת על 

imo.net-http://www.het 
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