
הרצאה

סדנאות חוויה



הרצאה וסדנאות

2017-2018

הרצאה

"הצלחה היא לא מילה גסה"
ניפוץ מיתוסים ואמונות לגבי תנאים הנדרשים להצלחה

א"ש2

א"ש4סדנאות

"  חשיבה אחרת"סדנת 
חשיבה יצירתית לאתגרים אישיים ומקצועיים

"  המודע-סודות המוטיבציה מתת"סדנת 
הנעה לעשייה בקלילות

"  לא מצליח לי"סדנת 
להתמודדות עם התנגדויות פנימיות וחיצוניות  

"  דיסני מחלום למטרה"סדנת 
ניהול פרויקטים להצלחה
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הרצאה



הרצאה חווייתית
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ניפוץ מיתוסים ואמונות לגבי תנאים הנדרשים להצלחה

?הצלחהזובעבודהקידוםהאם

?הצלחהזוהמשפחהעםלשוחחולהספיקהביתהלהגיעהאם

?הצלחהזושעושיםממהוהנאהסיפוקהאםאו

אישייםערכיםבתוכוחובקהצלחההמושג

.רביםועודסיפוק,למידה,עקביות,התמדה,כהגשמה

.לחלוטיןואישייחסימושגהיאהצלחה

.שלוובמטרותאותההמגדירבאדםתלויהוהיא,שלוההצלחהאחדלכל

"גסהמילהלאהיאהצלחה"בהרצאה

.הצלחהלגביואמונותמיתוסיםלנפץמצליחהסטיקלרורחל

.והתמדהההשקעה,האתגרמידתשלתוצאההיאהצלחהשרמתוההבנה

.בחייםהצלחותליצורכיצדכךולשם,הצלחהמביאההצלחה

.מגיעיםאליויעדרקולא,מוצאנקודתשזוחייםתפיסתהיאהצלחה

.האורבמהירותמחשבתילשינויחווייתיתהתנסותכוללתההרצאה

.אחרתלחשיבהסטיקלרומשיטתוהנאהסקרנותמעוררותלטעימות

!בהתמדהוהנאהבקלילותחייךשללהצלחההראשוןהצעדאתלקחתההזדמנות

ההרצאהתכני
הצלחהלחוסרמרכזיותסיבות✓

וקבוצותבזוגות–אחרתלחשיבהNLPמשחקי✓

הצלחהליצירתחווייתיתהתנסות✓

.אחרתחשיבההמחייבבאופןצוחקיםומתרגשיםהמשתתפיםההרצאהכלבמהלך

.בחייםשוניםבתחומיםוליישםלאמץשניתןומסרמוסףערךלהרצאה

ההרצאהמשך
.א"ש2

הרצאה

"הצלחה היא לא מילה גסה"

: בונוס בסיום הסדנא
.שמע והרצאות ישירות לטלפון של המשתתפים-אינטרנטי עם קבצי–מגזין לחשיבה אחרת ▪

הרצאה חווייתית
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סדנאות



סדנאות



סדנאות

אתגרים אישיים ומקצועייםלפיתרוןחשיבה יצירתית 
.זמנית-בומדירביםדבריםלעשותנטייהישקרובותלעיתיםמאתגריםבמצבים

.בבעיההקשורותהעובדותעלמסתכליםלרגע

.הגיוניטיעוןלבנותמנסים,נוסףלרגע

.לתמונהנכנסיםרגשות,אחריברגע

.אותויכשיללאמהאויצליחהואכיצדולהבין,חדשרעיוןלהגותמנסיםומיד

,מבולבליםשנעשיםפלאלאזמןבאותוזאתכלעושיםכאשר

.הללוהדבריםמןאחדרקהיטבלבצעמצליחיםאו

.יצירתיתבחשיבהולהיעזר,בחשיבהכיווןלשנותהזדמנותזו

.נלמדתחשיבהמיומנותיותראלאמולדתתכונהרקאינהיצירתיתחשיבה

ההחלטותקבלתתהליךלשיפורהחשיבההרחבתמטרתה

.וקבוצתיתאישיברמהבעיותופתרון

.קיומיצורךהיאיצירתיתחשיבה

.היצירתיתהחשיבהאלמלאנתקעתהייתההאנושות

.יצירתיתחשיבהפריהנם,הגילוייםכלההמצאותכל

.שוניםזמןולטווחי,שוניםמהיבטיםמסויםנושאעללחשובמאפשרתרחבהחשיבהזוהי

,זמןניהולמקדמתיצירתיתחשיבה

השונותבמחשבותוהקונפליקטיםהדילמותסוגיהפרדתיכולת

.להצלחהביותרוהיעילההטובהמההחלטההאישיהאגווניתוק

.המחשבותשליעילניהולמעודדת,כן-כמו

.האתגריםשלשוניםבהיבטיםבהתבוננות,אלאבוויכוחעיסוקכשאיןכי

הסדנאתכני
?יצירתיתחשיבהצריךמהבשביל✓

ומקורוהיצירתיתהחשיבהעולם✓

וקבוצותבזוגות–יצירתיתחשיבהלפיתוחNLPמשחקי✓

יצירתיתחשיבהמודל✓

ומקצועייםאישייםאתגריםלפתרוןחווייתיתהתנסות✓

,מתנסים,משחקים,"עלמדברים"ולא"אתעושים"המשתתפיםהמפגשכלבמהלך

מוסףערךישפעילותלכל.יצירתיתחשיבההמחייבבאופןומציגיםמתחרים,צוחקים

.בחייםשוניםבתחומיםוליישםלאמץשניתןומסר

הסדנאמשך
.האישיתההזמנהפיעל–א"ש8–א"ש3

"חשיבה אחרת"סדנת 

:בונוס בסיום הסדנא
.שמע והרצאות ישירות לטלפון של המשתתפים-אינטרנטי עם קבצי–מגזין לחשיבה אחרת ▪
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סדנאות



סדנאות

הנעה לעשייה בקלילות

.משימהושובשובדוחיםעצמנואתמוצאיםאנורבותפעמים

!מוטיבציהבעיית?קורהזהמדוע

."הנעה"כבעבריתמוגדרתמוטיבציה

.מסוימתלמטרהשמעורריםהתהליכיםמכלולמשמעותה

.ופסיכולוגייםחברתיים,ביולוגייםגורמיםלהיותיכוליםהמניעיםהגורמים

.מרצוןשלאאומרצון,מסוימתפעילותשללביצועהדוחפיםאלו

.שוניםממניעיםלהיותיכולההעשייהלחוסרהסיבות

.לעשותטובותמספיקסיבותלחוסרקשוריםמשימהלדחותהתירוציםרוב

.לעשותמאתנומונעיםשוניםמסוגיםפחדיםלצד

.משמעותייםכליםמספרבעזרתלהתקייםיכולהלפעולההנעה

.בתהליךומניעמרכזימרכיבהיאעצמיתשאמונה

הסדנאתכני
ההנעהמקורותהכרת✓

כיוון,תנאים,קטלנים,דחיינות,סוגים:מוטיבציה✓

וקבוצותבזוגות–מוטיבציהלהגברתNLPמשחקי✓

מוטיבציהליצירתחווייתיתהתנסות✓

,מתנסים,משחקים,"עלמדברים"ולא"אתעושים"המשתתפיםהמפגשכלבמהלך

.אחרתחשיבההמחייבבאופןומציגיםמתחרים,צוחקים

.בחייםשוניםבתחומיםוליישםלאמץשניתןומסרמוסףערךישפעילותלכל

הסדנאמשך
.האישיתההזמנהפיעל–א"ש8–א"ש3

"המודע-תתמסודות המוטיבציה "סדנת 

: בונוס בסיום הסדנא
.שמע והרצאות ישירות לטלפון של המשתתפים-אינטרנטי עם קבצי–מגזין לחשיבה אחרת ▪
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סדנאות
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סדנאות

להתמודדות עם התנגדויות פנימיות וחיצוניות

.לקונפליקטסימןזההתנגדות

."כדאילאאוכדאי"שלויכוחמעין

."חייבאומוכרחאורוצה"ביןהתלבטות

.עולהאבלומולכשרוציםעולההתנגדות

.אחריםעםיחסיםבמערכתאואישיבתהליךלהיותיכולזה

.אחדמצדהתנגדויותלמגווןנחשפים"לימצליחלא"בסדנת

.שנימצד"לא"עםלהתמודדותמעשיותולדרכים

.המסראתמעביריםבהלדרךקשורה"כן"לקבלהדרך

.מאיימתאוכוחניתולאעוצמתיתבדרך

.וסמוייםגלוייםמסריםהמשדרתהגוףבשפתובאםשאומריםבמיליםבאם

,האחרושלשליבמחשבותהשליטהמשמעות

.החשיבהושפתדרכילזיהויהראשוןבשלבקשורה

,לעשותמהלנושאומריםאוהביםלאמאודשאנחנו,הנחהמנוקדתנצאבסדנא

.החובהתחושתאתנשחררכלקודםלכן,לבחורלנושנותניםאלא

.נוחותלחוסרגרומותאודוחותמיליםונשמיטמושכותבמיליםנעזר

.התנגדותומעלימותלרצותהמניעיםהערכיםאתנזהה

.לכךמודעיםהאנשיםשרובמבלי,הללוהמסריםאתקולטשלנוהמוח

,הנפשיהמצבעלמשפיעיםהללו

."רוצהאני"שללרמהעדיותרומקדמתמחזקתגבוההמודעותויוצרים

הסדנאתכני
התנגדויותוסוגיסיבותהכרת✓

וקבוצותבזוגות–התנגדויותעםלהתמודדותNLPמשחקי✓

הצלחהליצירתחווייתיתהתנסות✓

,מתנסים,משחקים,"עלמדברים"ולא"אתעושים"המשתתפיםהמפגשכלבמהלך

.אחרתחשיבההמחייבבאופןומציגיםמתחרים,צוחקים

.בחייםשוניםבתחומיםוליישםלאמץשניתןומסרמוסףערךישפעילותלכל

הסדנאמשך
.האישיתההזמנהפיעל–א"ש8–א"ש3

"לא מצליח לי"סדנת 

: בונוס בסיום הסדנא
.שמע והרצאות ישירות לטלפון של המשתתפים-אינטרנטי עם קבצי–מגזין לחשיבה אחרת ▪
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סדנאות
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סדנאות

ניהול פרויקטים להצלחה אישית ומקצועית

.פרויקטיםבפנינוניצביםחיינוכל

.ועודועוד,העבודהיוםבניהול,המשפחהבניהול,עצמיבניהול

.יחדכולםואתמהםאחדכללנהללהצליחהואגדולהכיהאתגר

.יחדגםהצדדיםכללטובתאותםולהגשיםחלומותלחלוםבזמןובו

.בהצלחהפרויקטיםולסייםלנהלמצליחיםמעטיםחיינושלהמלחיצהבמציאות

."דיסני"במודללהתנסותהזדמנותבהלמשתתפיםמעניקהדיסניסדנת

.ומקצועייםאישייםפרויקטיםשלמעשיתהגשמהמטרתו

ומיומנויותכליםסטבאמצעות,שיבחרומטרהלכלבמודללהיעזרבהמשךגם,כמובן

.מעשיים

.להשראהזקוקיםבארגונכםהצוותחבריכימרגישיםאתםגםאם

.מלאבאופןהחברהשלהפרויקטיםלהצלחותנרתמיםאינםהםוכי

.להםמתאימההזוהסדנא

.וקבוצתיעצמיניהולומיומנויות,פורמליתבלתיסמכותליצירתכליםלרכישת

הסדנאתכני
ומקצועייםאישייםפרויקטים✓

לניהולהמעשיתהחשיבהעולם✓

וקבוצותבזוגות–מעשיתחשיבהלפיתוחNLPמשחקי✓

ניהוליתחשיבהמודל✓

ומקצועייםאישייםאתגריםלפתרוןחווייתיתהתנסות✓

,מתנסים,משחקים,"עלמדברים"ולא"אתעושים"המשתתפיםהמפגשכלבמהלך

.אחרתחשיבההמחייבבאופןומציגיםמתחרים,צוחקים

.בחייםשוניםבתחומיםוליישםלאמץשניתןומסרמוסףערךישפעילותלכל

הסדנאמשך
.האישיתההזמנהפיעל–א"ש8–א"ש3

"דיסני מחלום למטרה"סדנת 

: בונוס בסיום הסדנא
.שמע והרצאות ישירות לטלפון של המשתתפים-אינטרנטי עם קבצי–מגזין לחשיבה אחרת ▪
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