פורום למנהלים
פורום  UPLOADלניהול בעולם רשתי
"אין לנו ממה לפחד מלבד הפחד מהקדמה עצמה"

מועד פתיחה 4.9.18
 8מפגשים 17:00-20:00
ניהול אקדמי
נעם מנלה מומחה בתודעה רשתית

אנו מזמינים אתכם להצטרף למשלחת היוצאת לחקור את ״הקוטב הצפוני והדרומי״ של העידן הדיגיטלי,
רשתי ,טכנולוגי ואת השפעותיו על הקיום של אנשים הקרויים מנהלים בארגונים .מטרת המסע שלנו היא
לאתגר את התפיסות שלכם כמנהלים ,מפקדים ,משווקים ,אנשי חינוך והורים .אנחנו רוצים לצאת מהבועה
הכי גדולה הקיימת בעולם והיא הארגון בו אתם עובדים .אם להיות רגע יותר בוטים ופחות פוליטיקלי
קורקט ,אנחנו רוצים לצאת מ״הגטו״ התפיסתי-ארגוני ולהציע לכם זווית חדשה של הסתכלות על
המציאות בכלל והארגונית בפרט .זווית שתאפשר לכם להוביל שינויים תפיסתיים שכל ארגון היום חייב
לעבור .בין אם הוא צבא ,בית ספר ,חברה עסקית או אקדמיה .אה ,כן ,גם אנחנו חייבים להשתנות ,לזוז.
״זאת לא הטכנולוגיה ,אלו האנשים״  -ולכן המשלחת שלנו תחקור את השינויים התודעתיים שהטכנולוגיה
יוצרת .למפגשים אנחנו קוראים  , MEETUPSלא כי זה מגניב ועכשווי אלא כי אנחנו רוצים לתת למפגש
אופי יותר משוחרר ופחות מעונב ,יותר ברוח התקופה .בסוף המסע נבחן אלו תפיסות מהעולם הקדם-
רשתי שווה לנו להשאיר ואלו הגיע זמנן לפנות את הבמה רמז )) METOO#
ניפגש ל MeetUps 8-פעם בחודש ,ובכדי לאפשר לכם להיות בחזית השינויים ,התוכן של הפורום הוא
מתוכנן ונזיל בו זמנית ,בהתאם לאירועים טכנולוגיים ,עסקיים ,פוליטיים ותקשורתיים .התאריכים
סגורים ,הבירה מתקררת וכל השאר יתגלה קרוב יותר למועד.

פירוט מפגשים
 : MeetUp 1צייטגייסט  -הקרב על התודעה
4.9.18
רוברט שילר זוכה פרס נובל לכלכלה אמר ״בעידן הרשתות ,הכלכלנים חייבים להבין לעומק נרטיבים
רשתיים כדי שיהיו מסוגלים לבנות תיאוריות כלכליות רלוונטיות״ .עכשיו בואו נחליף את המילה
כלכלנים ב :רופאים ,מפקדים בצבא ,מורים ,אנשי שיווק ,עסקים ,אקדמיה וכו׳ .ערב הפתיחה ייקח
אותנו נעם למסע היכרות עם עשרת הנרטיבים המרכזיים של העידן החדש .נעם ימתח קו ויחבר בין
תופעות שנראות לא קשורות לחלוטין אחת לשנייה כמו בחירתו של טראמפ ,פעילי דאע"ש ,מחאת
תלמידים ,סרבנות חיילים ,התאגדות עובדים ,מחאות ייצוגיות כנגד תאגידים #metoo ,ועוד .מנלה
יחשוף בפנינו כיצד פועלים צבאות התודעה של החמאס ,חברות השפעה שיווקיות ועוד.
נעם מנלה ,מומחה בתודעה רשתית
איתי תלמי ,מייסד חברת  ,BORNחברת מחקר ופיתוח אסטרטגי

 :MeetUp 2סמכות והיררכיה  -מה זה בכלל?
9.10.18
האם מושג הסמכות כפי שאנחנו מכירים אותו עדיין רלוונטי? את השאלה הזאת נבחן מכמה זוויות
שונות ונבין כיצד זה משפיע על ארגונים?
שירלי רימון מנהלת אגף חינוך בעיריית תל אביב ,על מהפיכת החינוך הרשתי
רב סרן עומר יובל מפקד החדשנות של חיל האוויר ,היררכיה יצירתית

 :MeetUp 3בחזרה למערות?
6.11.18
אימוג׳ית היא שפת העבר מימי המערות הזכורים לטוב או שפות העתיד? אנשים רבים מתבכיינים על
כניסת האימוג׳י לחיינו .חזרנו למערות הם אומרים בצער רב ויגון קודר .האם הם צודקים? נראה
שהשפה שאנחנו מכירים עוברת תהליך של בניה והרס בלתי נפסק ,שפה חדשה שמייצרת הזדמנויות.
מחקרים חדשים מגלים שאימוג׳ית היא שפה נפלאה ללימוד קריאה ומתמטיקה .אז למה בתי ספר כל
כך מבוהלים מהשפה החדשה ,שלראשונה המבוגרים לומדים אותה מהצעירים.
ד״ר אושי שהם קראוס ,האם נדבר בכלל בעתיד?

 : MeetUp 4מאלתרמן לאינסטגרם
5.12.18
האם הרשת חותרת תחת התרבות או אולי מעצימה את התרבות? מהי שירה אינסטגרמית? מדוע
הרייקסמיוזיאום באמסטרדם מאפשר לנו להדפיס יצירות מופת של רמברנדאט על נייר טואלט? מפגש
שכולו דיון מרתק על אמנות בעידן גוגל תמונות .ומה מנהלים יכולים ללמוד מזה?

 :MeetUp 5המודרים
8.1.19
לא ראינו אותם ממטר והיום זה מתהפך עלינו .תלמידים ,חיילים ,חרדים ,טראנסג׳נדרים ,עובדים,
לקוחות והשוליים החברתיים שנשכחו כל אלה מתעצמים היום ודורשים את חלקם בעוגת המשאבים,
האגו ,היחס .המודרים התחזקו .בעולם של היום השוליים הפכו למיינסטרים וכולנו מישרים איתם את
השורות .מנהלים בכל דרג לומדים שהשוליים של היום הם גם הטאלנטים של מחר וכדאי להבין מה
מניע אותם ואיך מגיעים אליהם.
סיגה מאור ,טרור ורשת :התגלגלותו של האשטג
הרב מנחם בומבך ,חתרנות של קודש

 :MeetUp 6גלוקאליות .פוליטיקה .תקשורת.
5.2.19
הבחירה של דונאלד טראמפ טלטלה את העולם אבל מאז באוסטריה יש קנצלר בן  ,31בצרפת נשיא
חדש וחצי מהפרלמנט הוחלף ,קטלוניה בחרה בהתנתקות מחללית האם הספרדית ורוסיה בוחשת
בבחירות בארה״ב באמצעות צבא התודעה שלה .מציוץ לציוץ נקבעות תוצאות הבחירות ,נחרצים דינם
של חוקים ועיתונאים מועלים על המוקד .האם הגיע הזמן שאת הקריאה הראשונה יעבירו בפייסבוק?
וכיצד אושיות פייסבוק משפיעות על סדר היום של ראש הממשלה? ומה תפקידם של בוטים בעיצוב
תודעה חדשה?
תומר אביטל עיתונאי עצמאי ,סיירת השקיפות

Never stop uploading :MeetUp 7
5.3.19
מפגש שכולו תוכן ויצירה עצמית עם סמארטפון ו:
גבעון שניר ,איך מייצרים תוכן מכלום?
נאס דיילי ,מינט אה דיי

 :MeetUp 8חוק זה חוק
2.4.19
מפגש בו נמתח את גבולות חופש הביטוי שלנו עד המקסימום .נברר מה הם גבולות חופש הביטוי שלנו
והאם ארגון יכול להגביל את חופש הביטוי ברשת של העובדים כמו שעשה הניו יורק טיימס?

