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 הצידוק לפעולה

האתגרים הגדולים והמשמעותיים ביותר נמצאים היום במעמקי המאה 

לידוע, מעבר  לכללים המוכרים ומחוץ העשרים ואחת, לרוב מחוץ לצפוי ו

עולם הידע המתחדש  –לשגרה ולניסיון המוכח. "אוטוסטרדת המידע" 

שייך לאנשים שמסוגלים לפרש דברים באופן סימולטני, להבחין  -במהירות 

בין תהליכים, לזהות יחסי גומלין, היררכיות, ערכים, מושגים והגדרות ולבנות 

וס מערכתיות. כל זאת בהיבט האישי מהם אין ספור רשתות קשר וייח

ובהיבטים ארגוניים, חברתיים ותעסוקתיים. ההצלחה בעידן "הענן" תפגוש 

מהר יותר את מי שיוכלו לחבר ולשלב בין מה שנראה לעתים כמו רעיונות 

שאינם קשורים זה לזה וללמוד מהם דפוסים ומבנים סינרגטיים מרתקים 

 ומלהיבים. 

עת הזאת צריך להתרחש מחוץ לגבולות המשרד, השינוי הנדרש לחדשנות ב

הכיתה, החברות והתאגידים. הוא יתרחש תחילה במוחנו, במחשבותינו, 

 ברגשותינו, בלבנו, באמונותינו ובנשמתנו.
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ארגונים רבים מדי בארץ ובעולם, ובהם גם מערכות ציבוריות וחברתיות, עדיין 

לעולם משתנה תדיר. המבנים, פועלים לפי תפיסות מיושנות ולא רלוונטיות 

השיטות ודפוסי הפעולה מושרשים יותר במסורת ובהרגלים של המוכר, הידוע 

והשגרתי. הצלחות עבר והווה בגופים מסוימים מהסוג הזה אינן מבטיחות 

בהכרח הישנות בעתיד. זהו פער עצום )שנראה על פניו קשה לצמצום( בין 

חס לעידן החדש ובין מה מה שהמדע והמחקר האמפירי כבר הוכיח בי

 שעולמות החינוך, החברה, הכלכלה והעסקים עושים בפועל.

 

 

הגיעה העת לשינוי תפיסתי עמוק ופיתוח יכולות חשיבה מסדר גבוה, מרובות 

אינטליגנציות, שיאפשרו מיצוי מרבי ומתכלל של פוטנציאל מקורות המחשבה 

וד קודם לכן השנים האחרונות וע 100. במהלך הבינה הטבעית -שלנו 

נשלטה החברה המערבית ועודנה נשלטת על ידי הלך רוח וגישה צרה לחיים 

 אנליטיים, קטגוריים ושמרניים ביחס לעבר ולהווה. 

 

 

גישה זו באה לידי ביטוי גם במערכות ובמוסדות החינוך, שמטפחים, מבליטים 

מחד גיסא, ומאידך גיסא  IQ-ומדגישים את יכולותיו של המוח השמאלי ה

מקום משכנם  -מדכאים ומנוונים את יכולותיו ואת עוצמותיו של המוח הימני 

 FQ-האינטליגנציה הרוחנית, וה - SQ-האינטליגנציה הרגשית, ה - EQ-של ה

 האינטליגנציה העתידנית. 
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המוח הימני "מתמחה" בחשיבה עתידית ובבניית התמונה המערכתית 

ר, אמפתיה, רגישות, ואומנות, הגדולה: בסינתזה, ביכולת לפתח דמיון יוצ

אומץ ופתיחות להתמודד עם שאלות קשות ביחס למשמעות של אמת, אמונה 

ורוחניות. ערכים שיובילו לחשיבה מורכבת, משוחררת ממקובעות, מאגו 

ומדעות קדומות, תפיסה שיכולה להתמודד בהצלחה עם אי ודאות באמצעות 

 גמישות והסתגלות. 

 

 

שמרניים מאוד כי נושא החדשנות והמרוץ לרעיון  היום ברור גם לארגונים

( הוא כורח, מציאות קיומית, WHAT'S THE NEXT BIG THINGהמהפכני הבא  )

 בבחינת "צו השעה".

 

 

 ולפיכך שאלת השאלות היא: איך עושים את זה? 

האנושי )המוצג במודל המצורף(, מספק באמצעות מרכיביו  GPS-ה

ההוליסטיים תשובות מעשיות ומקצועיות ייחודיות ופורצות דרך, לשדרוג 

 יכולות מיומנויות וכישורים אנושיים במציאות של אי ודאות.

 

תפיסת ההפעלה מתווה דרך למיצוי מרבי של פוטנציאל הידע האישי 

והמקצועי על "שולחן העבודה". דרך להעשרתו והעצמתו בערכים, במושגים, 

בשיטות עבודה, בכישורים ובמיומנויות המותאמים לצורכי המאה העשרים 

ואחת בדגש על מסוגלות תעסוקתית. יש ללמוד, להתמקצע ולתרגל בקביעות 
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ה )כחלק משגרת העבודה ומסלולי ההכשרה והקידום( את החשיבה ובהתמד

 המערכתית הסינרגטית. 

 

יש להתמקד "בתמונה הגדולה", שתתאים ותשקף ערכים, מושגים, תהליכים 

וקישורים חדשים ומתקדמים הרלוונטיים לפיתוחו האישי והמקצועי של ההון 

ל מנגנוני חשיבה האנושי. אחד המסלולים החשובים בשיטה הוא תרגול וניהו

ייחודיים וחדשניים לסיעור מוחות ולניהול תהליכי קבלת החלטות בתנאי אי 

ודאות )במרחבי אימון והכשרה מגוונים( ברמה האישית וברמה הקבוצתית 

הרב תחומית. סיעור מוחות אמתי ומותאם לעידן החדשנות הוא מנגנון מעודד 

ון בעיות, להעלאת ומפרה לגיוס משאביה היצירתיים של הקבוצה לפתר

 רעיונות ולזירוז פיתוח של יוזמות, מוצרים, תהליכים ושירותים חדשים. 

 

המודל היישומי מספק תובנות וכלים מעשיים לאיתור משאבים, כוחות 

ומקורות אנושיים פנימיים וחיצוניים, שיאפשרו פיתוח ובנייה של מערך 

שימנפו יצירת אין  חדשנות מתמדת של הארגון ושל עובדיו. "גלגלי תנופה"

ספור רשתות קשר וייחוס מערכתיות, שהן הדלק הטבעי להבערת "אש 

 התמיד" היצירתית והמחדשת. 

 

 במה שאתה עושה ולא במי שאתה,המשמעות האמתית בחיים איננה 

 אלא במה שאתה, כשאתה עושה מה שאתה צריך לעשות.
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 מסוגלות תעסוקתית ניהול חיים וקריירה

, מבחינה מקצועית, במונחי ההכשרות והתפקידים רובנו מגדירים את עצמינו

שעשינו. אבל עם השתנות העולם והתגברות תנאי אי הוודאות, משתנים גם 

תיאורי התפקידים והדרישות ממנהלים ועובדים בכל הרמות, מציאות בה 

דווקא ההצלחה שלנו בעבר עשויה להיות המכשול העיקרי להצלחה שלנו 

 בעתיד. 

 

זה בדיוק הזמן לשאלה אילו יכולות כישורים ומיומנויות יהיו חשובים 

 ונדרשים בעשור הקרוב, לצד ההכשרה האקדמית או המקצועית.

 

עיסוק זה ביכולות, בכישורים ובמיומנויות, שאנו צריכים לפתח חייב לעמוד 

במרכז סדר היום של מערכות ההכשרה המקצועיות והאקדמיה, בדגשים 

הקשורים למסוגלות תעסוקתית ניהול חיים וקריירה, צמיחה והתחדשות 

 בעולם משתנה תדיר. 

בעולם  התעסוקתי  היום ברור יותר מתמיד שהיכולות שלנו לשרוד ולהתקיים

מה מותר האדם  -השקוף והשטוח של המאה עשרים ואחת, נוגעות לשאלה 

 מהמכונה החכמה? 

מדענים רבים מתריעים כי ההתקדמות המהירה בפיתוח בינה מלאכותית, 

רובוטיקה וסכנות הסייבר הקיימות, יצרו פער הולך וגדל בין היכולות  

 האנושיות לטכנולוגיה והדיגיטציה.
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אם רובוטים אוטונומיים מסוגלים כבר היום לעשות כמעט כל עבודה 

מהו "משקל הנגד" שיש לחזק להעצים  –שיכולים בני אדם לעשות 

 המקצועי והמנהיגותי האנושי. ההכשרתי מדיבמולבסס 

התשובות נמצאות כיום במישורים ערכיים ופילוסופיים יותר, דווקא בתחום של 

ת, יעוד, תכלית, זהות, יצירתיות, חשיבת ערכים, יכולות אנושיות כמו משמעו

עתיד, תרבויות ארגוניות שטוחות, מנהיגות מעצבת, ניהול עצמי, גמישות 

 מחשבתית ועבודת צוות. 

חיזוק היכולות האבסטרקטיות כמו חשיבה ביקורתית, חשיבה מסדר גבוהה 

מרובת אינטליגנציות בדגש על האינטליגנציה הרוחנית, הרגשית והעתידנית 

 מנהיג משרת, יצירתיות, יזמות וחדשנות פנים ארגונית .  –רותיות שי

אחת התובנות החשובות בעולם החדשנות של המחר היא שהשלם בעולם 

 משתנה תדיר יכול וצריך להיות גדול מסכום חלקיו. 

השלם  תהליכים, של גבוהה הפשטה ויכולת דמיון, עתיד חשיבת לפתח יש

וית ראייה ורב ממדיות, שאינם מצויים בכל אחד צריך להכיל עושר, רוחניות, זו

מחלקיו באופן נפרד ולפיכך השלם אינו רק כמות גדולה יותר, אלא איכות 

ששום מכונה חכמה לא יכולה לשכפל להעתיק אנושית, ארגונית ומנהיגותית 

  או למסחר.

 בברכה,

 חיים ליפא
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 של מחשבהעצמית בכוחה ולמידה יצירה  .1

הצלחה ממשית. דרכו של האדם והמחשבה היא הכוח הטבעי האין סופי שמסוגל לייצר שינוי 

רים ומוציא אותם מהכוח אל בה הוא חושב על הדבשליצור היא תוצאה ישירה של הדרך 

להצליח בכוח המשאבים הטבעיים הפנימיים העוצמתיים ביותר הקיימים אנו יכולים  .הפועל

 נה תדיר.ל בדרך הנכונה והמתאימה בעולם משתלפעוו בנו

אדם החפץ להצליח לקדם ולשפר את איכות חייו, את העסק שלו, את מקום עבודתו ואת 

עליו  .התחבר אל פנימיותו ולמצוא משמעות אמתית לחייוסביבתו הקרובה והרחוקה חייב ל

 ,מערכתית - לחדש יותר מאחרים, לפתח מחשבה רחבה מסדר גבוה מרובת אינטליגנציות

 אינטגרטיבית ויצירתית. 

חיבור בין המציאות בתודעה, ברוחניות וב ,מחשבה מרובת אינטליגנציות נתמכת גם ברגש

 המחשבה הנסתרת. בין הממשית ו

 ,כרונותימסנכרנת בסיסי ידע, זיא ה .עה היא הכרה קולטת, זוכרת ומחזורית אין סופיתהתוד

 זהות ומבנה תודעתי  , המגדיריםחוויות ורגשות ,סיון מצטבר, כישורים, יכולות, התנהגויותינ

ממדי רב כל פעם מחדש. שינוי מציאות חשיבתית מחייב שימוש רב מערכתי ובאסוציאטיבי 

, (מוטיבציה) , הנעההידע והרחבתו הבנה, ביסוס . הוא דורשרגשובציה אינטואי, בבדמיון

 עיצוב חיים וסביבה לשם יצרנות וחדשנות לצד פיתוח רגש.  אמונה, אומנות,

הרגלים, מפיתוח חשיבה יצירתית כמפתח להצלחה דורש מאתנו שחרור וניתוק ממקובעות ו

הבסיס  ןלהתחבר לנפש ולרוחניות, שה . הוא מחייב אותנולפחדים ולאגו ,משעבוד להתניות

נו, וכהשלם גדול מסך חלקיו. למצוא את האמן והמעצב החבויים בת –למחשבה הסינרגטית 

לפרק, לשבור ולחבר שוב גבולות ויחסים. לעשות דברים אחרת ללא חשש, לקחת סיכונים 

 לחלום גדול ולראות רחוק.  ,לדמיין ,)גם במחיר כישלון(

ואחת מקדשת ומחייבת יצירתיות, חדשנות והמצאה. המעבר  עשריםהמהפכת המאה 

 ,לינאריותועל יכולות לוגיות  ותמעידן האינפורמציה )שפירושו חברה וכלכלה המושתת

הדומות לעבודת מחשב( לעידן התפיסה המחשבתית הכוללת, התמונה הגדולה וחשיבת 

כסים הקוגניטיביים את "מרכז הכובד" לנ ומסיטמשחק הכללי את משנה מעבר זה  –עתיד 

 שאינם מנוצלים כראוי.  ,שלנוהטבעיים 

מערכות החינוך בארץ ובעולם הן הדוגמא הטובה ביותר לארגונים הנצבים בתקופה זו ועוד 

ראה כפי שהוא נראה נל הכלא יראה כהעתידי הרבה קודם על פרשת דרכים, בית הספר 

יגדל הצורך בפיתוח שיטות למידה  ;בהתאמהצורך הפונקציונלי שלו יגדל ויילך הכיום, אולם 

וחשיבה החייבות להתאים את עצמן למציאות המשתנה. במידה מסוימת מערכות החינוך 

נדרשות כיום להכין את בוגריהם להתמודדות עם צורות חיים שאינן מכירות ולמקצועות 

 שטרם פותחו. 
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בצמצום הפער רכי המאה העשרים ואחת צריכה להתמקד ומחודשת לצחינוכית ערכות יה

פיתוח מומחיות לצד היא צריכה לעודד ולקדם  .בין שליטה במידע ובין היכולת להשתמש בו

חשיבה יצירתית ואפשרויות ללמוד, להסתגל, לצמוח גמישות מחשבתית, ראייה מערכתית, 

וליצור באופן מתמיד בעולם דינמי. הנחת היסוד השכיחה היום בשיח החינוכי בארץ ובעולם 

ה כבר לא נתפס כסמכות הידע הבלעדית בכיתה. מציאות זו מצריכה לימוד, שהמור היא

שיחזקו את דמות המורה  ,הכשרה והתמודדות עכשווית עם תבניות מנהיגות וסמכות

 עבור תלמידיו. בומיומנויותיו כפורץ דרך יצירתי וכמוביל שינוי וחדשנות 

 ורים, מיומנויות ויכולותשקיע בקביעות בהטמעת כישדרשו להיסגלי ההוראה והניהול י

חשיבה מסדר גבוה ולקבל אחריות אישית על הפיתוח הפדגוגי החדשני הרצוי ועל עיצוב 

 דמותו המותאמת של בוגר מערכות החינוך. 

. מהן אחת מכל וללמוד להסיק, צפויות בלתי לתוצאות להתרגל הזדמנויות של שפע לנו יש

 היא שגיאה כל. הגדולה התמונה הבנת אל בדרכנו ערך רבי ורמזים נתונים מספק ניסוי כל

 פטנטים אלף 200-מכ מאוד קטן שיעור רק) ערך ובעל חדש משהו ללמוד הזדמנות

 החשוב העניין(. מסחרית ולהצלחה למימוש זוכים הברית בארצות שנה כל שנרשמים

 הערכה לשם למידה של מדויקים מנגנונים לסגל הוא ייהתהוה הניסוי בתהליכי ביותר

 הצלחות או, הבאה בפעם אחרת לעשות מה לדעת כדי כישלונות ניתוח שיאפשרו, ושיפור

 . שוב ולמנף לשכפל שניתן

 לתפוס אותנו מחייבת ,סטאטי שיגרתי מצב ולא תמידי יצירתי תהליך הם החיים כי ההכרה

 אינו העבר את גם הכולל התהליך של הנוכחי השלב. חלקיה מסך הגדולה כשלמות אותם

 הנכונות הוא וחדשנות ליצירתיות בסיסי תנאי. לעתיד הבא השלב לקראת הכנה אלא

 שיתוף תוך, פעילה חשיבתית בהשתתפות ,חיינו בעיצוב לסייע, מחדש תמיד להתחיל

 העולם בעיצוב פעיל באופן ולהשתתף הכרה מתוך לחיות. והחינוכית הפנימית הסביבה

 .אותנו הסובב

 גמישות המחשבה

, לחקור ולשאול מותשגרתי, צריך גם לחלום חלובמאה העשרים ואחת לא די בפתרון בעיות 

שאלות, לאבחן ולהגדיר לעיתים לגמרי אחרת את הבעיה וכפועל יוצא לפתוח צוהר אחר 

וחדש לפתרון. זוהי בדיוק היכולת שמאפשרת למנהלים ולעובדים להישאר גמישים, להיות 

מנויות ואסטרטגיות חדשות של ניהול תהליכי קבלת החלטות מסוגלים להפעיל כישורים מיו

בתנאי אי ודאות, לשחרר נקודות מבט ורעיונות שכבר לא תואמים את המציאות ובכך 

 אתגרים.לאפשר לנו להתמודד עם מגוון רחב של 
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 פוטנציאל חשיבתי לא מנוצל .2

ממשקל  2%גרם ) 1400-הוא האיבר המורכב והמסובך ביותר. הוא שוקל כוח האנושי מה"

ואט  20-מהחמצן ומהקלוריות שאנו צורכים וכ 20%ממנו הם מים והוא צורך  80%הגוף(. 

בחזקת  10נוירונים ) -מאה מיליארד תאי עצב  אנרגיה )כמו נורת להט חלשה(. המוח מכיל

ה ערוצי תפקוד עיקריים:  המוטורי, הסנסורי, הקוגניטיבי וערוץ המפעילים ארבע ,(11

משפיעים בסנכרון ובשילוב על . ערוצים אלה האברים הפנימייםמערכות והבקרה על ה

 התפיסה ועל יצירה ומחשבה.על האמונה שלנו, על התודעה, 

 ,ותנוירונים אחרים בצורות שונות ומגוונ 10,000כל נוירון יכולת התקשרות עם עד ל

מתכלה במשך  )גם אם חלקם מיליון מיליארדים - המייצרות רשת אין סופית של חיבורים

 ."אין גבול לכוחו של המוח .(השנים

אחוזים מפוטנציאל תאי העצב   20-15-האדם הסביר לומד ומסתגל להפעיל ולהשתמש בכ

הם ש - התנהגויותבהרגלים ובתפיסות החיים שלנו, וב טמון בסגנוןהמוחיים. ההסבר 

 תבניות חשיבה מקובעות, שאינן מנצלות אפילו שליש מפוטנציאל המוח והחשיבה. 

לת המוח במתכונת הפע .שגרה שאינה משנה "סדרי עולם" מנציחה את עיקר מגבלתנו

משמעותה לפעילות המוח היא מניעת הפעלה וחידוש קשרים אין סופיים  ,"טייס אוטומטי"

הרגלי השגרה המוכרים וטנציאל הלא מנוצל של תאי העצב. הפמ םאחוזי 80-המצויים בכ

והבטוחים אינם מאפשרים טיפוח וצמיחה אמתית של המוח, אלא גורמים בדיוק את ההיפך 

 לצמצום הפרדה וניתוק ברשת הקשרים האין סופיים.

גרה נשענות ומתבססות על יום בארץ ובעולם להוצאת המוח מהשהשיטות השכיחות ה

ביד הלא  לויות והרגליםכניס את המוח לכושר", נוירוביקה, ביצוע פעיתפיסות כמו "לה

דומיננטית, לשנות דרכי נסיעה הביתה, להפוך תמונות תלויות בבית, לשנות סדרי בישול 

. באמצעות כלים, צורות, הדמיות ומשחקיםשיבה ופתרון בעיות מסוגים שונים, או לתרגל ח

תרומתם האמתית לחשיבה היצירתית, את תם ולים שקשה מאוד למדוד את יעילוכ אלה הם

 ארגון כולו.לליצרנות וחדשנות בשולחן העבודה וכפועל יוצא  םתרגומאת ו

הצלחה ממשית. דרכו של האדם והמחשבה היא הכוח הטבעי האין סופי שמסוגל לייצר שינוי 

בה הוא חושב על הדברים ומוציא אותם מהכוח אל שליצור היא תוצאה ישירה של הדרך 

להצליח בכוח המשאבים הטבעיים הפנימיים העוצמתיים ביותר הקיימים אנו יכולים  .הפועל

ל בדרך הנכונה והמתאימה בעולם לפעולחזק את פוטנציאל הבינה הטבעית, ו ,בנו

  .נההמשת

את העסק שלו, את את הישגי לימודיו, לקדם ולשפר את איכות חייו,  ,אדם החפץ להצליח

ללמוד להתאמן  ,ו הקרובה והרחוקה חייב להתחבר אל פנימיותומקום עבודתו ואת סביבת

אחוזים מהפוטנציאל הלא  80-ולהתמקצע בהפעלה וחידוש קשרים אין סופיים המצויים בכ

 מנוצל של תאי העצב במוח.
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שימוש  תהליך שינוי המציאות המחשבתית שאנו מציעים במודל ייחודי וראשוני זה, עושה

הידע  ביסוסב . הוא מתמקדרגשוב ברוחניות אינטואיציה, בבדמיוןממדי רב רב מערכתי ו

עיצוב חיים וסביבה  אמונה, אומנות,בעבודת צוות, ב, (מוטיבציה) , הנעההעברתו והרחבתו

בחיבור שבין המציאות והתודעה הממשית ובין תת המודע  ,לשם יצרנות וחדשנות

 והמחשבה הנסתרת.

פיתוח חשיבה יצירתית כמפתח והעצמה, עוסקות בתכניות הלימוד האימון ההכשרה 

. ללמוד לפחדים ולאגו ,הרגלים, משעבוד להתניותמלהצלחה שחרור וניתוק ממקובעות ו

השלם גדול מסך חלקיו.  –הבסיס למחשבה הסינרגטית  ןלהתחבר לנפש ולרוחניות, שה

ויחסים. נו, לפרק, לשבור ולחבר שוב גבולות וכלמצוא את האמן והמעצב החבויים בת

לחלום גדול  ,לדמיין ,לעשות דברים אחרת ללא חשש, לקחת סיכונים )גם במחיר כישלון(

 ולראות רחוק. 

 

 

 חדשנות ויזמות .3

 האם "חכמת ההמונים" עדיפה מחכמת המומחים? 

התשובה לשאלת היסוד החשובה הזאת טמונה מחד בעובדה כי המהפכה הטכנולוגית 

מאידך יש עוד פנים רבות  ,תהשיווק, התקשורת והצריכה הפרטימתרחשת בעיקר בתחומי 

במבנים הארגוניים והתאגידיים שעדיין מחייבים )במשנה תוקף( לבסס ולשפר שיטות 

עבודה מדויקות ולא אמורפיות, נהלים ברורים, תכנון תכניות עבודה ותקציב, מערך לוגיסטי 

ושירותי מותאם, מבנים פונקציונאליים, משמעת, בקרה ומדידת תפוקות. בתחומים 

הם  –ניים ניהוליים ותפעוליים לא יתחוללו שינויים כלשהם ב"עידן הענן" אלא להיפך ארגו

וח מיומנויות פית .התמקצעות של ההון האנושילאימון ול ,הכשרהלנגד  משקלכיידרשו 

שיתבססו יאפשרו גמישות מחשבתית, שיתוף ידע ומהירות תגובה וכישורים ייחודיים 

 עם אסטרטגיות ניהול תהליכי קבלת החלטות בעידן של אי ודאות עתידית. בשילוב

 מנגנוניה בכל מובנה כערך, החברה של DNA-מה כחלק מקום לתפוס צריכה החדשנות

 ביטוי(. הופכין לה שאין כאבן עומדת כלל שבדרך ורעיונות הצעות בתיבת די אין) ומערכותיה

 פלטפורמה של ובנייה פיתוח מחייב יצרנות לשם וחדשנות יצירתיות להטמעת ונכון אמיתי

 הניסיון, הידע שיתוף יסודות את ביטוי לידי המביאה פלטפורמה. ומוסדרת מותאמת

 פנים קבועים פורומים ליצור יש. הארגוני והאקלים מהתרבות כחלק והדחיפות המצטבר

 מבט ומנקודות שונים מדרגים ועובדים מנהלים המשתפים, דיסציפלינריים מולטי ארגוניים

 מערכות בכל הסינרגטיים הערכים ובחיזוק בבנייה מתמיד עיסוק כדי תוך, ומגוונות ייחודיות

 . הרמות ובכל היחסים
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 קריירה ומסוגלות תעסוקתית גמישה   .4

המכללות והאוניברסיטאות מוציאות לשוק מדי שנה אלפי בוגרים, רבים מהם מתקשים 

למצוא תעסוקה הקשורה לתחום הלימודים, ומוצאים את עצמם לעתים עוסקים בעבודות 

 מזדמנות או לא עובדים כלל. 

ות את אחת הסיבות העיקריות לתופעה זו בארץ ובעולם היא שכיום חברות רבות מעביר

 .בהודו פעילויות נוספות למיקור חוץפעילות התוכנה שלהם ו

מיליון משרות  3.3אומות כגון ארה"ב, יפן , גרמניה ובריטניה  יאבדו לפחות  2015עד שנת 

מיליארד דולרים למדינות מיקור חוץ, כגון הודו, סין  136צווארון לבן ומשכורות בגובה 

ים לרוב בעבודה הנשלטת על ידי צדו השמאלי של ורוסיה. מקצועות מיקור החוץ מתאפיינ

דולר  7000-המוח, בעלויות מופחתות באופן משמעותי )בארה"ב מפתח תוכנה משתכר כ

-דולר בחודש. מהנדס תעופה משתכר בארה"ב כ 1000-בחודש. בהודו הוא משתכר כ

 דולר(.  650דולר וברוסיה הוא משתכר  6000

מצב עניינים כזה מחייב את בוגרי האקדמיה בעולם המתקדם להצטיין ביכולות ייחודיות 

שאי אפשר להעביר למיקור חוץ בחו"ל, ולפתח חשיבה מסדר גבוה, סינרגטית, יצירתית 

וחדשנית, יכולות, כישורים ומיומנויות שמחשבים אינם מסוגלים לעשות טוב, מהר או זול 

 יותר. 

)טכנולוגיות, מנהל עסקים, מחשבים, הנדסה, משפטים ועוד( יש לצד הלימוד האקדמי 

מיומנויות וכישורים מותאמים לצורכי המאה העשרים בלהכשיר, ללמד ולאמן סטודנטים 

ואחת כחלק מובנה מהדיסציפלינה. יש להקנות את הידע הפעיל בדרכים ובאמצעים 

התנסותיים משמעותיים, שיביאו לידי גמישות מחשבתית וראייה מערכתית ויצירתית, 

בים, הרבה ולצמצום הפער בין שליטה במידע ליכולות לעשות בו שימוש מיטבי בהקשרים ר

 מעבר לנושא שבו הוא נלמד. 

עולם העבודה, במעבר שהוא עשה ממלאכת הכפיים לכלכלת הידע, עובר היום שוב 

ראשו  –, עולם תעסוקתי שבו המימד האנושי במרכז (human economy)לתעסוקה אנושית 

נים גופו, נשמתו וליבו. ארגושל העובד )במובן החשיבה המערכתית מרובת האינטליגנציות( 

יעדיפו עובדים שיביאו איתם תשוקה, אומץ התנסותי ופריצת מסגרות מקובעות, אופי, 

 אמפטיה, ותחושת היחד "כוחה של קבוצה".

ארגונים במאה העשרים ואחת שמים דגש לא רק על מטרות עסקיות, אלא גם על מטרות 

 ות., וכך הם מצפים גם מעובדיהם בכל הרמ(purpose)על, ערכים משמעות וייעוד 
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 מאפיינים ואבני דרך לתכנית הלימוד וההכשרה .5

 סילבוס     

 

 פרוט נושא

עידן ההתנהגות 
האנושית, הערך 

 והמשמעות

 
הטכנולוגיה יצרה ביננו קשרים במהירות כה רבה עד שלא 

תשתיות אנושיות הדרושות להבין זה את הספקנו לפתח 
 זה.

  כיצד ניתן לגשר ולצמצם פערים אלו בעולם
 האקדמיה? 

  השלבים ההכרחיים במעבר מכלכלת ידע לכלכלה
 אנושית 

  ההתנהגות האנושית הנדרשת ליצירת ערך אישי
האופן בו אנו מתנהגים ,  -וארגוני בר קיימא 

ת צורכים , מתקשרים, מסתגלים, ובונים מערכו
 שיתוף ואמון. 

  המה, האיך והלמה ?  –מנגנון הפצת החדשנות 
  מסע לעולם הידע  –האקו סיסטם הטכנולוגי

 –והנתונים  המהפכה התעשייתית הרביעית 
 הזדמנויות , סכנות ופערים. 

BIG DATA ,ננו טכנולוגיה ,IOT  ,האינטרנט של הדבריםBI 

אינטליגנציה עסקית, תלת ממד, סינגולריות  –
טליגנציה מלאכותית, עולמות הסייבר, המציאות ואינ

 המדומה. 
 
 

 ללכת אחרי הלב

  עבודה היא לא רק פרנסה היא מקור משמעותי
 משמעות, ייעוד ותכלית העיסוק. –ממלא חיים 

  נקודת המפגש בין מה שאוהבים לעשות לבין
 הכישרון המולד שלנו. 

  המקום שבו הכישרון הטבעי שלנו פשוט משרת
 אותנו. 

  החינוך למסוגלות תעסוקתית משמעותית, בזמן
 הלימודים האקדמאיים ובסיומם.
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 פרוט נושא

מערכת 
ההפעלה 
 האנושית

  יחסי הגומלין המגדירים מחדש את הפרמטרים
 של סביבת העבודה החדשה. 

 .תרבות ארגונית שטוחה בעולם שטוח ושקוף 
 .ניהול עצמי מבוסס ערכים 
  .ניהול תהליכים וקבלת החלטות בתנאי אי וודאות 
  הקוד האתי ערכי מוסרי כבסיס לצמיחה

 ולמשמעות.
  .ניהול סיכונים 
 .משוואת הייצור 
 .תכנון וניהול זמן 
 .למידה ארגונית 
 .ניהול תהליכי קבלת החלטות 
 .תכנון תכניות עבודה שנתיות 
 .הנדסת אנוש 

 
 
 
 
 

 מטא קוגניציה
 הלימוד למידת

 מבססים אנו באמצעותה. חיינו כל אותנו מלווה הלמידה
 ובונים, שלנו המידע ובמערכות בתודעה ישנים מבנים

 .חדשים נדבכים
 בכל) מתמיד ושינוי התחדשות של תהליך הינה למידה
 הפורמליות במסגרות ללמוד לימדו לא רובנו את(. תחום
 .ובאוניברסיטאות הספר בבתי
 ובדגש הניהול, הלמידה בתחומי וכישורים מיומנויות שיפור

 .הזמן ניהול על
 איסוף, ולעבודות למבחנים הכנה, ומועילה מהירה קריאה

, ושיעורים הרצאות סיכומי, העבודה סביבת ארגון, מידע
 חרדת, בכתב הבעה, בחינות ביצוע, לבחינות הכנה

 והצגת ניסוח, ותיעודו שימורו ידע מקורות פיתוח, בחינות
 .זמן ועוד ניהולו תכנון ,חזותית אוריינות – ומרכיביו רעיון

 

 
 
 
 

חשיבה מסדר 
גבוה מרובת 
 אינטליגנציות

שינוי מושגים ותפיסות ליכולות החשיבה המערכתית, 
מנת המשכל,  – IQהאינטגרטיבית והיצירתית 

והאינטליגנציה האינטלקטואלית או הרציונלית הגדרה, 
 חוזקות מגבלות וחסמים.

EQ – גשית, המודעות לרגשות שלנו ושל האינטליגנציה הר

 זולתנו.

SQ –  האינטליגנציה הרוחנית בסיס חשיבתי עכשווי מוביל

באמצעותה אנחנו מתמודדים עם בעיות משמעות וערך, 
נלמד למקד את חיינו ומעשינו בהקשרים רחבים יותר, 

 עשירים ומשמעותיים.
האינטליגנציה הרוחנית כבסיס הכרחי לשיפור תפקודן 

 האינטליגנציה השכלית והרגשית גם יחד. היעיל של
FQ – .האינטליגנציה העתידנית לדמיון וחיזוי 
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מנפלאות 
התבונה מבנה 

המוח 
והפוטנציאל 

העצום הבלתי 
 מנוצל שלו

 15-20-אדם סביר לומד ומסתגל להפעיל ולהשתמש בכ
אחוזים מפוטנציאל תאי העצב המוחיים. לימוד יסודי ומקיף 

הימני והמוח השמאלי  על ההבדלים שבין המוח
ה"מתמחים" בסוגים שונים של פעילויות קוגניטיביות 

 ונסמכים על אינטליגנציות שונות.
סוגי  ומתואם עם כלהכשרה לשילוב מערכתי ולימוד 

 האינטליגנציות כערך מוסף לחדשנות וחשיבה יצירתית.  

 
 
 
 
 

מנפלאות 
התבונה מבנה 

המוח 
והפוטנציאל 

העצום הבלתי 
 מנוצל שלו

לימוד ואימון אישי וקבוצתי לפיתוח ושימוש בפוטנציאל 
 הלא ממומש של המוח.

לעודד יצירת קשרים רבים חדשים בין תאי העצב ללמוד 
לסנכרן ולשלב בין מאפיינים מיומנויות  , הלא מנוצלים במוח

וכישורים רבים, המגבירים ותוחמים חשיבה מערכתית 
 ויצירתית כגון:

 ת תוצר ופרויקט ריציP.B.L. 

 .שליטה בשפות, הביטוי הטכנולוגי והידע 
 .גמישות מחשבתית ורגשית 
  כוחה של הקבוצה. –עבודת צוות 
 .הערכה מתקנת לשם למידה 
 .אומץ התנסותי, יוזמה, התמדה, נחישות 
 .דמיון 
 .חשיבת עתיד 

חשיבה מורכבת משוחררת מדפוסים מוגדרים פיתוח 
 מראש, מתחדשת ויוצרת את עצמה שוב ושוב.

 

 
 
 
 
 
 

יצירתיות לשם 
 יצרנות וחדשנות

התייחסות ליצירתיות כבריאה של משהו שלא היה קיים 
קודם, יצירת יש מאין המגיעה מעומקי הדמיון. יצירתיות 
מהסוג הזה מסייעת בניפוץ ובהמרה של חוקים, בפגיעה 
באוטוריטות, בדפוסים, בצורות, בשיטות, ברעיונות 

הנחות על וערעור  וביחסים מסורתיים ומקובלים. הרהור
אומץ ליצור את הבלתי צפוי והבלתי אפשרי, פיתוח . יסוד

יכולות מגוונות ומרובות ליצירת קשרים והקשרים בלתי 
שגרתיים, שלא מובנים מאליהם, חיבור מחדש בין 
תהליכים, רעיונות, מושגים וחומרים, זיהוי סתירות, ניגודים 

ים ופערים בבסיסי מידע בחסמים בקשיים או בפרט
הכשרה ואימון  ,לימוד .בשלם –החסרים בתמונה הגדולה 

סינרגיה  –בבניית שלמים הגדולים מסך חלקיהם 
ללומד  tailor madeבאמצעות מודל מעשי ייחודי מותאם 

 לסביבת העבודה או הלימוד.
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שדרוג יכולות 
ניהוליות, 

הפשטה, דמיון 
וחיזוי, שלם 
הגדול מסך 

                                                                                               חלקיו
                                                                

 
 
 
 
 
 
 

 
 

היכולות המוחיות שלנו נבנות זו על גבי זו כמגדל, החושים 
מתפתחים תחילה, ועל גביהם מתפתחות היכולות 
השכליות ועל גביהן ובמקביל אליהן ובסנכרון היכולות 
הרגשיות והרוחניות, התכונה האחרונה שמתפתחת היא 

 .executive functions -היכולת הניהולית  

ם מדובר בניהול עצמי או ניהול הוא דרך מחשבה, בין א
רים מערכות וארגונים. פיתוח חשיבה מסדר חבניהול א

גבוה וראיה מערכתית, מחייבים חיזוק של יכולות הניהול 
בדגשים הקשורים לתכנון, ארגון, הובלת תהליכים וניהול 

יתוח נפרויקטים, שליטה ובקרה, התמקצעות בכישורים ל
ל והית כחלק מננתונים, מצבים, וחלופות ולמידה ארגוני

מושכל מדויק ואיכותי של תהליכי קבלת החלטות. תורת 
הניהול המתקדם נשענת על "גלגלי תנופה" הנעים בין חזון 
לאסטרטגיה ולתכניות פעולה וחוזר חלילה, הם מושתתים 
על מערכות מידע, מושגים, ערכים, יחסים, על אמון ומצב 

 רוח.
י של מתמקד בלימוד יסוד – שלב ההכשרה הראשון

מושגים וערכים מרכזיים בעולם הניהול כגון: מנהיגות, 
גמה חזון, מבנה ארגוני, תכנון, מטרות, יעדים, מחויבות, דו

נהלים, הנדסת אנוש, אישית, בקרה, שליטה, פיקוח, 
תקשורת ועוד. תפקידם ומיקומם במטריצת הניהול העצמי 

 והארגוני, ותרגומם לגמישות מחשבתית ותנאי אי ודאות.
תרגול ואימון לבניית קשרים  – לב ההכשרה השניש

הקשרים ומערכות יחסים בין המושגים והערכים השונים 
בהתאמה בדגשים הממוקדים בייחודיותו של הארגון ו

 לשולחן העבודה הספציפי של המנהל / עובד הרלוונטי

  אימון והכשרה לבניית שלמים הגדולים מסך
 חלקיהם.

 
 

 
 
 

מנהיגות 
שירותית 
 מעצבת

 לימוד והעצמה לליבת הפיתוח המנהיגותי הרב ממדי 

 .מנהיגות מקצועית 
 .מנהיגות אישית 
 .מנהיגות ניהולית מחדשת 
 .מנהיגות סביבתית 

התמקדות בכל דפוס מנהיגותי בנפרד, וביכולת לשלב 
 ולסנכרן ביניהן באופן מותאם וייחודי.

 
 

 מנהיגות שירותית
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 שירות לקוחות 

נדבך חשוב  עולם השירות והמצוינות לשירות לקוחות הוא
 מאוד פנים וחוץ ארגוני

 ?מהי ההגדרה של שירות לקוחות מעולה 
 .שירות לקוחות מנקודת מבט הלקוח 
 .שירותיות כערך ניהולי ואישי 
  מה ההבדל בין שירות לקוחות פנים ארגוני ובין

שירות של הארגון ללקוח הקצה. וכיצד יוצרים קשר 
 מובהק וישיר ביניהם שמעצים ומחזק את שניהם.

 ?כיצד מלמדים ומכשירים למתן שירות איכותי ויעיל 
  האינטליגנציה הרגשית והרוחנית בשירות

 הלקוחות.
 

 

  אבני היסוד לתכנית ולסילבוס מציגים צירים מרכזיים המשקפים מנעד רחב מאוד של

 אפשרויות העצמה ופיתוח אישי וקבוצתי.

 

 לגוף ולאוכלוסיות היעד, מתבצעת בשיתוף מלא מתתכנית פרטנית מפורטת ומותא 

 אנשי המקצוע הרלוונטיים בארגון. עם

Tailor made –  ,מפגשים, הרכב אוכלוסייה, תקציב  מספרמיקוד בתכנים ייחודיים

 .מדידיםוכמובן תוצרים ותפוקות ברורים ו
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 סימולטור שטח – התנסות במרחבי למידה והכשרה מגוונים .6

AININGOUTDOOR TR ,MENTORING ,COACHING 
התוכניות כוללות מגוון כלים חווייתיים, קוגניטיביים, התנהגותיים ורגשיים להטמעת 

 כישורים, מיומנויות, משאבים אישיים ומודעות לפיתוח והגשמה עצמית. 

הפעילויות האינטראקטיביות מתנהלות מחוץ לכיתה, במרחבים פתוחים בטבע או 

סלולי הפעילות המגוונים מאתגרים את המשתתפים במתחמים ייחודיים. מ

בהתנסויות אישיות וקבוצתיות הקשורות לאירועים, להתמודדויות, לקבלת החלטות 

 או לתהליכים בכל תחומי הלמידה והחיים. 

שלל התכנים וההפעלות מתמקדים בשיפור כישורים ומיומנויות ברמה האישית 

אמים לצורכי הלמידה והחשיבה ובשיתוף הפעולה בעבודה הקבוצתית. הם מות

 המערכתית הנדרשת במאה העשרים ואחת בדגשים האלה:

תקשורת אפקטיבית, עבודת צוות, עמידה במצבי לחץ, התמודדות עם תנודות, 

שינויים ואי ודאות, חשיבה יצירתית פורצת דרך, הבניית תדמית וביטחון עצמי, 

כנון מטלות ומשימות, דיוק אחריות אישית וקבוצתית, משמעת אישית וארגונית, ת

בביצוע, דינמיקה קבוצתית, מיומנויות בניהול מו"מ, אומץ התנסותי, למידה כיצד 

קוגניציה(, בקרה והערכה רב גוניות, גמישות מחשבתית, רגישות -ללמוד )מטא

 ופיתוח קשרים. 
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 חדשנות ויצרנות

 בתוך השלם

 הגדול מסך חלקיו
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