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Resilience
עולם עסקים קטלני עם שינויים טכנולוגיים דרמטיים שכל הזמן נושפים בעורפנו מטלטלים גם את המודלים
הניהוליים .התחרות גדלה ,החידושים מפתיעים ונולדים אתגרים המשאירים מנהלים חשופים ללא גישות
ניהוליות עדכניות .אלה הם עומסים בלתי פוסקים ומאיימים על ארגונים ,מנהלים ועובדים .תכנית זו כוללת
ארבע סדנאות שכל אחת מהן חושפת בפני המנהלים מודל ניהולי חדשני תוך תרגול יישומו בעולם הארגוני:
סדנת מנהיגות משבשת ( )Disruptiveסדנת מנהיגות בקשיבות מודעת ( )Mindfulסדנת בניית חוסן
( )Resilienceוסדנת מנהיגות חיובית ( .)Positive Leadershipארגונים ומנהלים שישכילו לאמץ גישות
ניהוליות פורצות דרך הם בעלי סיכויי ההצלחה הגבוהים יותר בזירה העסקית החדשה.

מנהיגות משבשת ( )Disruptive Leadershipהיא מנהיגות המנצלת את השביל הלא סלול של החדשנות
במקום לנסות להיאבק בה ,זאת תוך אימוץ תרבות חשיבה מהירה אשר שוברת מסגרות ומעוררת את
המוטיבציה להיות מנהיגים פורצי דרך Disruptive Leadership .מהווה כלי חיוני לכל מנהל; מחברת סטארט-
אפ בראשית דרכה ועד למנהלים בתאגידים גלובליים השואפים לשנות את התהליכים וההתנהגות הארגונית
בסביבתם.

חוסן ) (Resilienceהוא היכולת להכיל ולהתמודד באופן אפקטיבי עם כמות שינויים בלתי פוסקת ואף לאתר
ולהפיק מהם באופן פרואקטיבי תובנות והזדמנויות חדשות – הופכת להיות משתנה מפתח בהצלחתם של
מנהלים בכירים .היכולת להסתגל לדרכים חדשות של חשיבה ושל פעולה טמונה ברמת החוסן של פרטים ,צוותים
וארגונים .בסדנה יכירו המשתתפים לעומק את מושג החוסן ,את  7המרכיבים השונים שלו ואת חשיבותו
להצלחה; יעברו תהליך אבחון אישי ,באמצעות כלי ייחודי שפותח ע"י חברת Resilience Alliance
האמריקאית; ויקבלו מפגש משוב אישי (וירטואלי) להבנה מעמיקה של רמת החוסן שלהם והדרך בה היא עשויה
להשפיע על דרכי התמודדותם עם שינויים.

מנהיגות בקשיבות מודעת ) )Mindful Based Leadershipהעומס והלחץ לפעול במהירות ועם זאת לשמור
על רמת איכות גבוהה ,דורשים ממנהלים מיומנויות קוגניטיביות גבוהות :גמישות ,וויסות עצמי ,יכולת מיקוד,
ובהירות .מחקרי מוח חדשניים מוכיחים כי ניתן לשפר מיומנויות אלה באמצעות מתודות מובנות של אימון מוחי
על מנת להגיע לשליט ה קוגניטיבית טובה יותר .אימון זה משפר לא רק את התפקוד הקוגניטיבי אלא משפיע גם
על החוסן האישי ,התמודדות עם לחץ וניהול קונפליקטים ותהליכי שינוי ברמה האישית והניהולית .מנהיגות
שמשתמשת בקשיבות מודעת ( )mindfulnessמתאפיינת בוויסות יעיל יותר של תפקודים מוחיים ובכך משפרת
את יכולת קבלת ההחלטות והאפקטיביות הניהולית .הסדנה תעסוק בממצאים האחרונים בחקר המוח
ובהשלכות האפשריות לתחום המנהיגות והניהול.

ניהול דרך חוזקות ) )Positive Leadershipפסיכולוגיה חיובית הינו תחום חדש יחסית בפסיכולוגיה ,העוסק
בחקר אמפירי של מהות האושר והשגשוג האנושי הן ברמת האדם והן ברמת הארגון והקהילה .במילים אחרות
בהגדרת והרחבה של  . Wellnessבניגוד לפסיכולוגיה המסורתית המתמקדת בזיהוי ובטיפול בבעיות ,חוסרים
וכשלים נפשיים ותפקודיים ,פסיכולוגיה חיובית עוסקת בחקירה ,זיהוי וטיפוח של יכולות ,כשרונות וחוזקות
אנושיות .וכל זאת במטרה להביא לידי מיצוי הפוטנציאל הגלום אנשים באנשים ובארגונים ולהפוך את החיים
למספקים ,משמעותיים ומאושרים יותר .הסדנה תציג גישות וכלים פרקטיים שונים שפותחו במסגרת
פסיכולוגיה חיובית ,להגברת מוטיבציה להגברת האושר והשגשוג בחיים הארגוניים והאישיים.

תיאור הסדנאות

Disruptive Leadership
ביג דאטה ,אינטרנט של הדברים ,בינה מלאכותית כמשנים סדרי עולם
סדנה בת יומיים
תאריכים25.12.18-26.12.18 :
סדנה בת יומיים

Prof. Anat Lechner
New York University - Leonard N. Stern School of Business
פרופ' ענת לכנר מרצה בעלת שם עולמי מגיעה במיוחד ליומיים מרוכזים במרכז
הבינתחומי הרצליה .פרופ' לכנר הינה פרופסור חבר למנהל עסקים ,בבי"ס שטרן למנהל
עסקים באוניברסיטת ניו יורק .פרופ' לכנר מלמדת ,עורכת מחקרים ומייעצת בתחומים
של עיצוב ושינוי ארגוני בכלל; וחזון ,חדשנות וצורות חדשות של שיתופי-פעולה בפרט.
בעברה כיהנה פרופ' לכנר כעמית מחקר במקנזי ,היא יסדה ומכהנת כמנכ"לית חברת
בוטיק לייעוץ להנהלות וסטרט-אפים שונים ועוסקת כיזמית .פרופ' לכנר זכתה בתואר
"מרצת השנה" בבית-ספר שטרן למנהל עסקים ובפרס היוקרתי של.GE Teaching
שמה הוזכר במגוון רחב של כתבי עת מקצועיים בעולם ,ביניהם :פורבס; ניו-יורק טיימס;
ו.WSJ-
אנו חיים בתקופה של שינויים מהירים וחוסר וודאות מתמיד -מגוון האתגרים המונחים לפנינו,
המהירות בה החדשנות הטכנולוגית טורפת את הקלפים ומשנה סדרי עולם ,הכניסה של שחקנים
חדשים לזירה -ביג דאטה ,אינטרנט של הדברים ובינה מלאכותית כל אלו מצריכים גישה חדשה
למנהיגות חדשנית ,המטפחת ומקדמת רעיונות מחשבתיים מתנגשים ,מחייבת תובנות בלתי
שגרתיות ,כזו המרחיבה את המחשבה לפתרונות מהפכניים המערערים את אזור הנוחות.
 Disruptive Leadershipהיא מנהיגות המנצלת את השביל הלא סלול של החדשנות במקום לנסות
להיאבק בה .זאת תוך אימוץ תרבות חשיבה מהירה אשר שוברת מסגרות ומעוררת את המוטיבציה
להיות מנהיגים פורצי דרך Disruptive Leadership .מהווה כלי חיוני לכל מנהיג; מחברת סטארט-
אפ בראשית דרכה ועד למנהלים בתאגידים גלובליים השואפים לשנות את התהליכים וההתנהגות
הארגונית בסביבתם.
התכנית מיועדת לארגונים ,מוסדות ,מנהלים ויזמים אשר מעוניינים לאתגר את התבונה המקובלת
ולעצב מחדש את המודלים העסקיים אשר הגדירו את ארגונם .באמצעות דיונים נרחבים ,מצגות
ותרגילים פרקטיים רבים ,התכנית תאפשר למשתתפים ליישם את עקרונות הDisruptive -
 Leadershipבכל ארגון ועל כל תרחיש.
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08:30

התכנסות

09:00

פתיחה\הצגת התכנית

התכנסות

09:15

חוקי המשחק המשתנים
של Big Data, IoT
ואינטליגנציה מלאכותית

הובלה של משימות "משבשות"
()Disruptive

10:45

הפסקה -נטוורקינג

הפסקה -נטוורקינג

11:00

תרגיל :מיפוי ההשלכות
השינויים על כל תעשייה
(חלוקה לפי תעשיות)

גישות "משבשות" ( -)Disruptiveיצירת
תהליכים ארגוניים

11:45

דיון בקבוצה

תרגיל

12:30

א .צהריים+נטוורקינג

א .צהריים+נטוורקינג

13:30

הארגון האקספוננציאלי-
עקרונות ופרקטיקה

שינוי מערכתי רחב

14:45

הפסקה -נטוורקינג

הפסקה -נטוורקינג

15:00

ארגונים זמישים

תרגיל" :ארכיטקטורה של שינוי"

16:15

תרגיל

דיון בקבוצה

16:45

סיכום יום א'

סיכום המודול

Mindfulness Based Leadership
מנהלת אקדמית
ד"ר קרן צוק ,מנכ"לית ומייסדת Wisdom
סדנה בת יום אחד – ינואר 2019
ארגונים מתנהלים כיום בסביבה מורכבת ודינמית ,המייצרת אתגרים יום יומיים ולחץ מתגבר,
ובמקביל ,שפע של הזדמנויות .לכן כיום ,על מנת להנהיג בצורה אפקטיבית ,על המנהיגים לנהל את
עצמם ,את האחרים ואת ההזדמנויות ,הנקרות לפתחם .מודעות ) (Mindfulnessהיא כלי אישי וארגוני
מרכזי בארסנל הכלים של המנהיגים .ארגונים מובילים כגוןGoogle, General Mills, Apple, :
 ,Facebook, Twitter, Aetnaהטמיעו בהצלחה תוכיות מודעות ,אשר גרמו לעלייה בפרודוקטיביות,
מחויבות עובדים וחדשנות .בסדנא תציג ד"ר צוק את המודעות ( )Mindfulnessככלי מרכזי למנהיגות
וכיצד מודעות כבסיס למנהיגות יכולה לסייע לנו לנהל את עצמנו בצורה אפקטיבית ,לייצר מערכות
יחסים טובות יותר ,ולהגביר את המנהיגות והחדשנות האישית והארגונית .הסדנא תחשוף מחקרים
מדעיים בתחום ,בשילוב כלים פרקטיים ותרגול ,כך שכל משתתף יוכל ליישמם עם סיום הסדנה.
בין הנושאים







מבוא למודעות – נתוודע למושג המיינדפולנס ,למשמעות של זה ביום יום ובניהול ,ומה
היא תודעה וההשפעה של מדיטציה על המוח (.)Neuroscience
מדיטציה כפרקטיקה – בחלק זה נתוודה לכלי המרכזי של מיינדפולנס – המדיטציה.
נתרגל שלושה סוגי מדיטציה ונקיים שיח סביב התרגול.
הבנת המשמעות והערך של מודעות כבסיס למנהיגות – בחלק זה נתוודע לקשר בין
עקרונות בסיסיים של המיינדפולנס וליכולת שלנו לנהל את עצמנו בצורה טובה יותר.
מבוא לאינטליגנציה רגשית והקשר למדיטציה -בחלק זה נבין מה זה אינטליגנציה
רגשית ,מה היא כוללת ואת הקשר בין תרגול מדיטציה והגברת האינטליגנציה הרגשית.
נתרגל כלי מדיטציה שונים וביניהם כלי מדיטציה של כתיבת מחשבות (,)Journaling
המאפשרת זרימה חופשית של התודעה ומסייעת ביצירת בהירות.
הגברת המודעות העצמית –בחלק זה נפרוש בפני המשתתפים מחקרים מדעיים ונחווה
את הקשר בין מודעות לבין יכולת קבלת החלטות טובה יותר .נתרגל מדיטציית "סריקת
גוף" Body Scan -שמסייעת לנו להתוודע לידע נוסף הקיים בגופנו ,מה שמאפשר לקבל
החלטות מדויקות יותר.

ד"ר קרן צוק מייסדת  , Wisdom To Leadהמתמחה בפיתוח הנהלות בכירות ובמנהיגות .קרן
מביאה איתה  17שנות ניסיון של ליווי מנהלים וארגונים בתהליכי שינוי וצמיחה .מרצה בארץ ובחו"ל
בנושא של מנהיגות מודעת.

Feed Forward
מנהלת אקדמית
ד"ר דינה ניר ,ראש תכנית ה  MBAבקריה אקדמית אונו ,בי"ס איבצ'ר לפסיכולוגיה המרכז
הבינתחומי הרצליה
סדנה בת יום אחד
פברואר 2019
מה יגביר מוטיבציה וצמיחה אצל האנשים בסבבנו? לבקר אותם ולהעיר להם על חולשותיהם או לעזור
להם למצוא דרכים להשיג את יעדיהם באמצעות העצמת החוזקות שלהם? בסדנה נענה על שאלה זו,
ונעסוק במפתחות ליצירת סביבה המעודדת מסוגלות ,השפעה וצמיחה אישית .נלמד כיצד להכיר
ולהוקיר את עצמנו ואת העובדים שלנו ,ונגלה כיצד ניתן לראות כל עובד ושותף גם דרך החוזקות
והמעלות שלהם ולתת מקום לייחודיות הזו .בכך נעצים את אלו בסביבתנו ,נעודד אותם לצאת מאזורי
הנוחות שלהם וליזום ,ונבנה מרחב המאפשר עשייה מתוך חיבור ומשמעות .המשתתפים בתוכנית
יעברו תהליך מיפוי החוזקות והמעלות שלהם ,ויגלו מהו ה DNA -האישי שלהם להצלחה ולהתנהלות
מיטבית .בנוסף המשתתפים ירכשו כלים פרקטיים שיאפשרו להם לקדם תנאים המאפשרים תפקוד
מיטבי ומיצוי הפוטנציאל הגלום בעובדים שלהם.
תכנית הסדנה
 8:30-10:00מבוא -פסיכולוגיה חיובית ,המפתח ליצירת שינוי ולבניית מסוגלות ,יוזמה וצמיחה
 10:00-10:30הפסקה
 10:30-12:00המשך מבוא
 12:00-13:00ארוחת צהריים
 13:00-14:30יצירת שינוי באופן שבו אנו מנסים ליצור שינוי
כיצד לזהות ,לפתח ,ולהוקיר חוזקות שלי ושל אחרים סביבי
 14:30-14:45הפסקה
 14:45-16:30מדוע כדאי לחקור את החיובי במקום לתחקר את השלילי
חוויה והתנסות -הראיון המקדם -הלכה למעשה
הנהגה מתוך העצמה – משוב והוקרה "אונליין"
ד"ר דינה ניר ,ראש תכנית ה  MBAבקריה אקדמית אונו ,בי"ס איבצ'ר לפסיכולוגיה המרכז הבינתחומי
הרצליה .תחומי עיסוקה העיקריים  :פסיכולוגיה חיובית ,משא -ומתן וקבלת החלטות .מייסדת שיטה
יישומית לניהול קונפליקטים פנימיים וקבלת החלטות אופטימאליות ואסטרטגיות  win-winופתיחה
את שיטת ראיון מקדם (  ,)FeedForwardבשיתוף עם פרופ' אבי קלוגר.
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המציאות העסקית ,הארגונית והאישית אותה אנחנו חווים נמצאת בתהליך של השתנות והתהוות
מתמדת .זוהי מגמה שאינה עומדת להיעלם – אלא תלך ותתעצם ותהווה מאפיין קבוע של העולם בו
ארגונים ומנהלים פועלים .היכולת להכיל ולהתמודד באופן אפקטיבי עם כמות שינויים בלתי פוסקת
ואף לאתר ולהפיק מהם באופן פרואקטיבי תובנות והזדמנויות חדשות – הופכת להיות משתנה מפתח
בהצלחתם של מנהלים בכירים .היכולת להסתגל לדרכים חדשות של חשיבה ושל פעולה טמונה ברמת
החוסן של פרטים ושל צוותים בארגונים .בסדנה ,נכיר לעומק את מושג החוסן ,את  7המרכיבים השונים
שלו ואת חשיבותו להצלחה .המשתתפים ,יעברו תהליך אבחון אישי ,באמצעות כלי ייחודי שפותח ע"י
חברת  – Resilience Allianceמהמובילות בעולם בתחום זה ,ויקבלו מפגש משוב אישי (וירטואלי)
להבנה מעמיקה של רמת החוסן שלהם והדרך בה היא עשויה להשפיע על דרכי התמודדותם עם
שינויים .התכנית מיועדת למנהלים בדרג בכיר ,מקבלי החלטות בארגון אשר מעוניינים להטמיע
מאפייני חסן בדרכי עבדותם ובניהול עובדיהם.

תכנית הסדנה
חלק א' :השתנות מתמדת ,מנהיגות והצורך בחוסן


ה"מדוע?" -מה משתנה ,מדוע מודלים ישנים אינם עובדים יותר במציאות העכשווית ,מדוע
אנו זקוקים למודל חדש של Change leadership



כיצד פרטים וארגונים מגיבים לשינוי



הסתגלות לשינוי ושינוי כדרך חיים -אנרגיית הסתגלות



היכרות עם תפיסת החוסן :חוסן כמרכיב הצלחה הכרחי בהובלת שינוי ,עבור מנהיגים
וארגונים



אבחון רמת החוסן של קבוצה

חלק ב' :איך מפתחים חוסן? מה הצעד הבא?


סקירה מעמיקה של מאפייני החסן וכיצד מפתחים אותם (התמקדות במאפיינים בהתאם
לתוצאות האבחון)



עם הפנים קדימה -התנסות פרקטית באמצעות תרגילים ודוגמאות לפיתוח וחיזוק "שרירי
החוסן".



חוסן בצוותים -כיצד להעריך ולבנות צוותים בעלי חוסן



חוסן בארגונים -מבט רחב על ארגונים



חוסן בתקופות של שינוי ארגוני משמעותי כגון מיזוגים ורכישות או שינוי משמעותי אחר.

חלק ג' :אבחון וקבלת פרופיל החוסן האישי


שאלון החסן יישלח למשתתפים לפני הסדנה ,יש למלא את השאלון לפני הסדנה ,פרופיל
החסן האישי יינתן לכל משתתף ביום הסדנה.



למעוניינים  -המרצה תישאר לאחר שעות הסדנה על מנת לענות על שאלות והערות
פרטניות בנוגע לפרופיל החסן האישי

ד"ר שרון מושיוף יועצת ומומחית בנושאי שינוי ומנהיגות עם ניסיון של יותר מ  25שנה בעולם
התאגידים .כיהנה בתפקידי ניהול בכירים בארגונים גלובליים בתחומי הבנקאות ,המחשוב ותעשיית
התרופות .לשעבר מנהלת גלובלית של פיתוח מנהיגות בחברת התרופות MERCK

