
מחשבים

מסלולים מחדש



אי אפשר לפתור בעיות עם אותה  

צורת חשיבה שבה יצרנו אותן

אלברט איינשטיין

״אתגרי התקופה בה אנו חיים כיום מחייבים אותנו לחשוב מחוץ 

"לחשב מסלולים מחדש"לקופסא ו

אשר חלקם  , מנהלים ועובדים נחשפים לסוגיות ולצרכים חדשים

.יישארו גם לאחר תקופת הקורונה

"לקריאת תיגר לאתגר"רואים את ההזדמנות שלך , אנו בפרספקטיבה

על ידי התנסות חווייתית במגוון תכנים ייחודיים שפותחו במיוחד לתקופה  

.אשר תכין אותך טוב יותר אל העתיד האישי והארגוני, הנוכחית

?שנצא לדרך



מחשבים מסלולים מחדש

אתגרי התקופה

עבודה מהבית

עובדים ומנהלים נאלצים לעבוד מהבית באופן  

כשהם מבודדים ומנותקים מהמרחב הפיזי  , עצמאי

.המשותף אליו היו רגילים

כנסים ותערוכות  

מתבצעים במרחב הווירטואלי בלבד

טאלנטים/גיוס כוח אדם

התחרות בשוק המעסיקים עלתה מאז משבר  

נדרשת יצירתיות מצד המעסיק על מנת  . הקורונה

להיות ייחודי ואטרקטיבי במרחב הווירטואלי

למידה מרחוק

הדרכות והכשרות עובדים עברו להתבצע 

בעיקר במרחב הווירטואלי

ZOOM IN לתרבות ארגונית

השינוי במיקום הפיזי של כלל המנהלים והעובדים  

מחייב מתן מענה ייחודי ושונה לשמירה  , בארגון

.  ופיתוח תרבות ארגונית מיטבית

עבודה מהבית מחייבת מנהלים  : יניהול עצמ

ועובדים כאחד לשפר את יכולתם האישית בכל 

.הקשור לניהול עצמי וקביעת סדרי עדיפויות

ZOOM OUT

,  פנים-מול-בשל המחסור במפגש האנושי פנים

גובר הצורך בתקשורת טובה ואיכותית עם בני 

.  אדם



הצרכים החדשים

עובדים וארגונים, של מנהלים

בהתאם למחקר שבוצע על ידי מחלקת פיתוח ההדרכה של פרספקטיבה  *

אישי

-יצירת ביטחון ומשמעות בתקופה של שינויים ואי

וודאות לצד ניהול עצמי ותכנון זמן אפקטיבי

ניהולי-צוותי

למרות המרחק והבידוד  , הצורך להרגיש חלק מצוות

לצד ניהול בונה אמון המוכוון לעמידה  , החברתי

ביעדים ואפקטיביות מקסימאלית

ארגוני

חיזוק היציבות הארגונית מרחוק תוך דאגה לשימור 

עובדים ויצירת שקיפות ומחוברות ארגונית



פרספקטיבת ההצלחה

לעלות על המסלול הנכון ולהגיע ליעד  

...בהסתכלות קצת אחרת

ע״י מיקוד ומתן מענה הוליסטי למרחב המשותף  

לשלושת המעגלים בכל מפגש חווייתי

אישי

צוותי  

-

ניהולי

ארגוני



ארגוניצוותי ניהול  אישי

מענה למגוון אתגרים

2אתגר  3אתגר 1אתגר 

קבלת החלטות ללא חרטות

חשיבה אופטימית במצבי אי וודאות

השערים ליצירת חוסן אישי

.  ניהול עצמי בימי קורונה

עבודה-איזון בית

השמיים הם הגבול-ניהול קונפליקטים 

.  להרגיש קרוב, לנהל רחוק

ניהול מרחוק בזמן הקורונה

תקשורת בלתי מילולית והעברת  

מסרים אונליין

רתימת עובדים  -להמציא את עצמך מחדש

.ליוזמות חדשות בעולם של שינויים

. מצפן ניהולי למחוברות ארגונית

החזון הניהולי 

סטוריטלינגדאטה 

איך לספר את הסיפור שלך בצורה מעניינת  

.וסוחפת עם מצגת מנצחת

השערים ליצירת חוסן אישי

מצוינות ניהולית אפקטיבית בשעת  

משבר



מסלולים לבחירה5

מסלולים להצלחה

אתגר ליווי אישימפגש אתגריהרצאה

זום•

דקות45עד •

משתתפים50עד •

זום•

עד שעתיים•

משתתפים20עד •

מפגש אתגרי  

(פרונטלי)

פרונטלי•

שעות8עד •

משתתפים20עד •

חוויתייםאתגרים 2

זום•

עד שעתיים כל אחד•

משתתפים20עד •

פרונטלי/זום•
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מנהלים/ עובדים: ניתן להתאים התכנים לאוכלוסיות שונות



אישי

אתגר



האתגר

חשיבה אופטימית  

וודאות-במצבי אי

תיאור האתגר

האתגר להתמודד עם חוסר וודאות ולהישאר אופטימי  

משבר הקורונה העולמי . במיוחד בעת הנוכחית אינו קל

מאלץ את כולנו להתמודד עם שינויים ואתגרים שלא 

אפשר בהחלט לסגל , למרות הקושי, אבל. הכרנו עד כה

ומה הקשר בין מה שאני  ? איך בעצם. חשיבה אופטימית

?חושב לבין מה שקורה לי במציאות

בפסיכולוגיה החיובית הוכח שאנשים שמחים הם 

.אנשים מצליחים

היעד

שחרור מחשבות שליליות והצלחה בשינוי האוטומט 

.  השלילי לאוטומט חיובי
נכיר את עולם  

התהליכים הפנימיים של  

המוח האחראי על  

התחושות והרגשות  

שלנו

נבין מדוע אנחנו  

חושבים מחשבות  

שליליות ונלמד לייצר  

דפוס חשיבה מחודש  

באמצעות טכניקת   

NLPעוצמתית

נכיר את הפרקטיקה של  

החשיבה החיובית  

ונקבל כלים מעשיים  

להתמודדות עם מצבי 

אי וודאות בחיי היום  

יום

זריקת עידוד

הכלים להצלחה



השערים 6

ליצירת חוסן אישי

תיאור האתגר

קשה לראות את האור בקצה  , כשאנחנו חווים משבר

נוכל להתמודד גם  איתו, נחוץ לנו החוסן הנפשי. המנהרה

,  כשקשה לנו להישאר חזקים. מול אירוע משנה חיים

החוסן הנפשי יסייע לנו לפתח גמישות ויאפשר לנו  

לצלוח את השינוי ולצאת ממנו חזקים עם יכולות  

.  משופרות

בעבר שימש החוסן כיכולת להתמודד באופן מוצלח  

מהווה החוסן  , כיום. עם מצבים קשים וטראומטיים

קטליזטור לשינוי המאפשר צמיחה והתפתחות  

. אישית

היעד

.  יצירת חוסן נפשי שיסייע לך לנהל את עבודתך בהצלחה

נכיר כלים מתקדמים  

-ומרתקים מעולם ה

NLP  ונלמד להשתמש

בהם בעת משבר

נלמד מהם ששת  

העוגנים לליבת 

ההתנהגות האנושית

נקבל פרקטיקות וכלים 

יישומים ליצירת חוסן 

אישי בחיי היומיום  

והעבודה
זריקת עידוד

האתגר

הכלים להצלחה



איך לשמור על כל 

הכדורים באוויר  

ולהישאר שפויים

תיאור האתגר

תקופת הקורונה הפרה את האיזון הטבעי הצורך לנהל  

חיי משפחה לבין הצורך לשמור על מקום העבודה 

,  מצד אחד אנו רוצים חיי משפחה מאושרים. והקריירה

אולם בעקבות  ..... קריירה מצליחה ומספקת, ומצד שני

מה  , נוצר קונפליקט פנימי ותחרותי בין שני הצרכים, כך

.התפזרות בעבודה וטשטוש גבולות, שגורם למתח

חייו יהיו , כשעולמו הפנימי של העובד מאוזן ושלם

.אפקטיביים ושמחים יותר

היעד

: להצליח לשמור על איזון בית עבודה

Work–Life Balance

נכיר את הגורמים 

המשפיעים על חוסר האיזון  

הפנימי בחיינו ונדון  

במחירים שאנו משלמים

נמלא שאלון אישי המביא  

לאיזון בין  " תמונת מצב"

עבודה לחיים פרטיים

נזהה את האבנים הגדולות  

שלנו בעבודה ובחיים  

נייצר עוגנים , האישיים

וסדרי עדיפויות

זריקת עידוד

נלמד כיצד מייצרים גבולות  

לשמירה  , במציאות מורכבת

מיטביים איזוניםעל 

ולמניעת שחיקה  

עם עצמנו  " חוזה אישי"ננסח 

ועם אחרים בהתאם לגבולות  

שיצרנו

ניהול עצמי בימי הקורונה: האתגר
הכלים להצלחה



תיאור האתגר

מה  , תקופת הקורונה שינתה ואתגרה את העולם כולו

.  שמצריך מהמנהלים והעובדים יכולת הסתגלות מהירה

נוצר עומס אינפורמטיבי  , בשל כך

התנהלות מול , בשל הצורך בקבלת החלטות מהירות

.  מספר גירויים במקביל וזמינות לשינויים

מנהלים המשדרגים את מיומנות קבלת החלטות  

משפרים ,NLP-באמצעות כלים בסיסיים מתחום ה

. ומחזקים את הארגון ואת ביצועיו באופן משמעותי

היעד

.הצלחה בקבלת החלטות גם במציאות משתנה

נבין ונאפיין את סגנון קבלת  

ההחלטות האישי שלנו ושל  

הסובבים אותנו

נלמד על חשיבות קבלת  

ההחלטות כחלק ממשא  

ומתן אישי וחברתי

נתנסה באופן מעשי כיצד 

?לקבל החלטה ללא חרטה

נמפה את הגורמים  זריקת עידוד

המקדמים  /המשתקים

בקבלת החלטות

נאתר קשיים ואתגרים  

בקבלת החלטות  

האתגר

–קבלת החלטות 

ללא חרטות

האתגר

הכלים להצלחה



צוותי ניהולי

אתגר



תיאור האתגר

מזמן לארגונים ולמנהלים אתגרים  , ניהול עובדים מרחוק

ומחייב היערכות , משמעותיים לרבות קונפליקטים

,  דרכי התקשורת השתנו. ארגונית וניהולית

מעקב המשימות נעשה מורכב וקיימת סכנה לירידה 

אך עבודה מרחוק עשויה גם  . בפרודוקטיביות העובדים

לשפר ולפתח מיומנויות להצלחה ולפרודוקטיביות  

.גבוהה

אפשר לייצר  , למרות המרחק והבידוד החברתי

בכמה צעדים פשוטים צוות מוצלח ולהצליח לשמור  

צוותיתעל רמת ביצועים גבוהה ומחוברות 

.וארגונית

היעד

ניהול צוות מחובר ומנצח תוך שמירה על רמת ביצועים  

.גבוהה

נבחן את האתגרים 

הניהוליים והארגוניים בעידן 

העבודה מרחוק

,  מרחוק, נלמד כיצד לחזק

את עוגני התקשורת  

והמוטיבציה בין מנהלים 

לעובדים  

נקבל כלים למדידה 

ולשמירה על רמת תפוקות 

בתנאים  , ועמידה ביעדים

מאתגרים

זריקת עידוד
נחשף לעקרונות וכלים  

פרקטיים להצלחה בניהול  

מרחוק

ניהול מרחוק  

בתקופת הקורונה

להרגיש קרוב, לנהל רחוק: האתגר
הכלים להצלחה



תיאור האתגר

כשחלק  , "אונליין"עסקים בכל העולם נאלצים לעבוד 

.  גדול מהצוות  עובד מהבית ומעביר מסרים מקוונים

על הצוות להמשיך להתנהל , למרות השינוי הגדול

מ ופרזנטציות על "מו, דיונים, לקיים פגישות": כרגיל"

לסגור עסקאות  , לעניין לקוחות, מנת לעדכן את העובדים

.  ולקבל החלטות

יש הבדל משמעותי בין פגישות פרונטליות  

ועם הכלים הנכונים אפשר , לפגישות באונליין

להבין ולהביא , להצליח לגרום לאנשים להקשיב

.אותם למעורבות

היעד

.תקשורת מעולה ומוצלחת של מסרים אונליין

נלמד מהם האתגרים בהצגה  

אונליין  

נלמד על חשיבות יצירת  

אינטראקציה באונליין ואת  

הכלים לכך

נבין את התנאים הבסיסיים 

:  ליצירת מסרים אונליין 

מחשב  , שולחן, תאורה, רקע

ועוד

זריקת עידוד
נכיר טכניקות להעברת  

מסרים קצרים ואפקטיביים 

באונליין  

תקשורת בלתי 

מילולית והעברת  

מסרים אונליין

נזהה מה ההבדלים בין שפת 

הגוף שלנו באונליין  

ובאופליין

האתגר
האתגר

הכלים להצלחה



תיאור האתגר

ולהרחיב את תפיסת , מנהלים חייבים לפתח מודעות

במטרה לזהות מגמות עתידיות  , המציאות החדשה

להבין צרכים שעולים במציאות  , בתחום העיסוק האישי

.  העכשווית ולתת להם מענה רלוונטי גם לאחר הקורונה

נדרשים המנהלים לרתום את העובדים ולעורר  , בנוסף

. בהם השראה

,  ניתן לזהות מגמות עתידיות ולהישאר רלוונטיים

לשם כך ". לצאת מהקופסא"לסגל חשיבה חדשנית ו

צריך לחזק את הצד היזמי ולהוביל יוזמה מרעיון  

.  למציאות

היעד

בתקופה  ( גם)הנעת עובדים בהצלחה ליוזמות חדשות 

.של שינויים

זריקת עידוד

להמציא את עצמך מחדש: האתגר

חדשנות והנעת עובדים  

ליוזמות חדשות בעולם  

של שינויים

נכיר את שאלות  

המפתח לזיהוי צרכים  

ומגמות שיסייעו לחברה  

לשמור על רלוונטיות  

בשוק המשתנה

ניתן כלים ניהוליים  

לזיהוי אתגרים וצרכים  

על מנת , בנושא חדשנות

לקדם יוזמה  

ופרואקטיביות בקרב  

עובדים

נרחיב ונפתח את 

הגמישות המחשבתית 

באמצעות תרגול 

והמחשה של פתרון 

י חשיבה מחוץ "בעיות ע

לקופסה

הכלים להצלחה



תיאור האתגר

קונפליקט בחיינו עלול להעיב על מצב רוחנו ולהרוס כל 

אך יכול להוות הזדמנות פז , חלקה טובה מצד אחד

.  צמיחה והתחדשות מצד שני, לשינוי

מהגבול האישי  : קונפליקט אנושי מתחיל מבפנים

ומתפיסת מציאות סובייקטיבית והוא יכול להוות  

.  הזדמנות לשינוי וצמיחה

קונפליקט מתון וממוקד מזרים בארגון אנרגיות  

.רעיונות חדשים שיביאו להצלחת הארגון, טובות

היעד

.  שדרוג היכולת לנהל קונפליקטים מתונים בהצלחה

זריקת עידוד

–ניהול קונפליקטים 

השמים הם הגבול

נבחן את הגבול של כל  

במצבי מאיתנואחד 

קונפליקט

הסגנונות של  5נכיר את 

י  "ניהול הקונפליקט עפ

"האינטרס הכפול"מודל 

נכיר ונתרגל כלים 

לפתרון קונפליקטים  

 NLPבעזרת טכניקות 

עוצמתית

האתגר
האתגר

הכלים להצלחה



ארגוני

אתגר



תיאור האתגר

דאטה  , בעידן שבו התקשורת שלנו היא בעיקר אונליין

היא הדרך היעילה ביותר להעברת מסרים סטוריטלינג

לשתף מידע עסקי ולפתח מוצר בצורה  , מדויקים

, מעניינת ורלוונטית שתשמור על הערך הרגשי, סיפורית

.תעביר מסרים ניהוליים ותניע לתוצאות חיוביות

אנו חולקים באופן טבעי סיפורים כאמצעי לשיתוף  

סיפורים אודות הנתונים יכולים לתת לנו  . מידע

פרספקטיבה אנושית ומדויקת על העולם המורכב 

.והמשתנה

היעד

.העברת נתונים בצורה סיפורית ובניית מצגת מנצחת

זריקת עידוד

העברת נתונים בצורה  

סיפורית ועקרונות לבניית 

מצגת מנצחת

נכיר את העקרונות למצגת  

איך בוחרים את  : מנצחת

מהו  , המסרים העיקריים

הסדר הנכון למצגת ומהם  

העקרונות ויזואליים להצגת 

שקופית אפקטיבית 

-סטוריטלינגדאטה 

נלמד טכניקות להצגת  

שקופיות מורכבות  

ועמוסות נתונים באופן 

ברור ובהיר

סטוריטלינגדאטה : האתגר
הכלים להצלחה



תיאור האתגר

כל ארגון נדרש להוביל מצוינות ניהולית שתבטיח את 

לשם כך יש צורך בהצבת רף . קיומו הארגוני לאורך זמן

, עולה ודחיפה לשיפור ביצועים מתמיד

גמישות  , ערכים ונורמות, תוך התמקדות ביעדים עסקיים

. מחשבתית והעצמת המסוגלות האישית

על הארגון לזהות את , על מנת להגיע למצוינות

להסתכל פנימה  , של עובדיו ולהשביחןהחוזקות

.ולפתח את היכולת להגיב במהירות לשוק משתנה

היעד

מנהלים בארגון מובילים למצוינות בעזרת תהליכי חניכה 

.איכותיים לאורך זמן

זריקת עידוד

חניכה ככלי 

למצוינות ניהולית  

בשעת משבר

נבחן מהם העקרונות  

למצוינות וחניכה ניהולית  

נגדיר מה יהווה הצלחה  

העובד  , עבור המנהל

והארגון

נכיר את מעגל החניכה  

למצוינות ניהולית

מרכיבי  4נתרגל את 

החניכה

האתגר
האתגר

הכלים להצלחה



תיאור האתגר

משבר הקורונה מעצים את האתגרים למנהלים אשר 

מוצאים את עצמם ללא כיוון ברור וברדיפה אחר עמידה  

גיבוש חזון ברור ומשמעותי מהווה מנוף מרכזי . ביעדים

משקף את המטרה  , להתמודדות עם מורכבות ואי וודאות

מגביר מחויבות ומספק תמונת עתיד , והערכים שלנו

.מיטבית כמצפן ניהולי המכוון ליעד

האישי והארגוני משלימים זה  , כאשר החזון הניהולי

קידום המטרות , ההבנה, רמת המחוברות, את זה

.והזיקה הרגשית עולה בצוות הארגון

היעד

מימוש וגיבוש החזון הניהולי להשגת השאיפות  

.  והמטרות

זריקת עידוד

האתגר

מצפן ניהולי  

למחוברות ארגונית

נכיר את העקרונות  

שהופכים את החזון לכלי 

עבודה מנצח

נגביר מודעות ונמפה  

את התחומים שחשוב  

לנו להתמקד בהם על  

גלגל כישורי  "ידי 

וגיבוש החותם " הניהול

האישי

נתנסה בתרגיל קבוצתי  

באיתור דרכיי פעולה  

למימוש המטרות

נגבש מטרות באמצעות  

״Smartמודל ״

האתגר

הכלים להצלחה


