
21.6.23 מפגש רביעי
Growth Mindset
בהנחיית נגה מירון

חמישה מפגשים. הדרכה מקצועית. למידת עמיתים
אנושיֹות ביחד

אחת לחודש ניפגש בפורום מעמיק ומעשיר שיחולל שינוי בך ובארגון שלך.
בסדנאות נלמד כיצד להטמיע בארגון פרקטיקות של פסיכולוגיה חיובית בארגון, זאת כדי

לחולל שינוי ממשי עבור עובדי הארגון ומנהליו.
כל מפגש יימשך 4 שעות ובו נלמד תוכן חדש מתוך עולם המחקר וסיפורי מקרה ארגוניים,

יינתנו כלים אותם ניתן להטמיע בארגונכן ונשלב למידת עמיתים בין כלל המשתתפות.
את המפגשים ינחו מנחות בכירות של מיטיב בארגונים, ואת הפורום תוביל מנהלת מיטיב

בארגונים, יפעת יערי.
ניתן להירשם למפגש אחד או יותר, מומלץ להירשם לכל המפגשים כדי לקבל תהליך שלם

ומעמיק של פסיכולוגיה חיובית בארגונים.
 

Maytiv.org@runi.ac.il    055-7245064 :לפרטים והרשמה

במפגש זה נצא למסע לשינוי חיובי דרך שלוש נקודות התייחסות אותן ניתן לכנות "ה-ABC של
הפסיכולוגיה": Affect (רגש), Behavior (התנהגות), Cognition (מחשבה).

תחילה נעמיק בעולם הרגשות (Affect) - ניתן להם מקום ולגיטימציה, נלמד כיצד להתמודד
עם רגשות כואבים, ונבחן כיצד ניתן למנוע 'הדבקה רגשית' שלילית בין חברי הארגון. במקביל,
נעסוק בחשיבות שבהעלאת רגשות חיוביים באופן יזום לאור תרומתם המשמעותית בקידום

צמיחה - הן אישית והן ארגונית. 
בציר המחשבה (Cognition), נבחן את נושא הפוקוס והפרשנות בחיינו. המפגש יעסוק

בתפקידם של המיקוד והפרשנות בעיצוב מציאות חיינו, למען חיזוק החוסן הנפשי.
את חלקו האחרון של המפגש נקדיש להיבטים התנהגותיים(Behavior), דרכם ניתן לממש

שינוי ארוך טווח ומתן כלים לטיפוח תחושות הכרת התודה וההערכה בקרב המשתתפים.

29.3.23 מפגש ראשון
שינוי חיובי – אישי וארגוני

בהנחיית עדי פלד

מחקרים מראים עד כמה מערכות יחסים משמעותיות בעבודה מעלות מחוברות ארגונית
ושביעות רצון בעבודה. כמו כן, עובדים בעלי רשת חברתית ארגונית טובה, מצליחים להשפיע

ולהניע תהליכים בארגון ולפיכך גם ביצועיהם משתפרים. 
כיום, עם המעבר לעבודה היברידית במרבית הארגונים, יצירת קשרים חזקים בין חברים

בארגון הופכת לחשובה ומאתגרת מתמיד.
במפגש זה קודם כל נייצר קירבה והיכרות בין חברי הקבוצה ויחד נלמד את חשיבותה של
בניית מערכות יחסים משמעותיות בארגון, כיצד בונים אמון וכיצד מייצרים תקשורת חיובית

בקרב כלל חברי הארגון.

17.4.23 מפגש שני
על קשרים ואנשים
בהנחיית יפעת יערי

החיים של רובנו מאופיינים בלחץ כרוני, בעבודה ומחוצה לה. זו אחת הבעיות הכי גדולות שלנו
ואחד האויבים הגדולים לבריאות שלנו, לאושר שלנו, וגם ליכולת שלנו לחוות זרימה. 

מדובר במערכת כל כך בסיסית בחיינו. אך רובנו לא מבינים יותר מדי במערכת הזו של הלחץ.
בסדנא נבין מהי חווית הזרימה, נחקור מתי אנחנו חווים זרימה וכיצד אנחנו יכולים להגביר

חוויות זרימה בעבודה. 
ננוע מהשאלה הקלאסית - ”מדוע תופעת הלחץ כה שכיחה כיום?“ אל עבר השאלה: ”מהם
המאפיינים של מנהלים ועובדים מצליחים, שעל אף עומס המשימות בתפקידם, מצליחים

לנהל אורח חיים בריא, שליו ומאושר?“. 
במהלך המפגש נלמד כיצד תיעול חיובי של הלחץ, בשילוב עם זמני התאוששות וניהול

האנרגיה שלנו מאפשר מקור תנופה משמעותי למימוש עצמי והישגים.

סטיה נדלה, מנכ"ל מייקרוסופט, חולל מהפיכה בחברה באמצעות הטמעת תרבות ארגונית
מבוססת חשיבה מתפתחת. מהי תבנית חשיבה מתפתחת?

חשיבה מתפתחת הינה גושה שפותחה על ידי פרופ' קרול דווק הסובבת סביב הרעיון
שבאמצעות מאמץ ולמידה ניתן לפתח ולטפח כישורים ויכולות אשר חשבנו שלא ניתן לשפרן.
בעלי חשיבה מתפתחת, בשונה מחשיבה מקובעת, יצליחו להיות דינאמיים, אופטימיים
ופרו-אקטיביים בהתפתחותם. מפגש זה יאפשר למשתתפים לבחון את דפוס החשיבה שלהם
ולאמן דרכים להגמשת החשיבה על מנת למנף את תקופות השינוי שאנו חווים להתפתחות

אישית וארגונית.
כמו כן, נלמד מתוך סיפורי מקרה ארגוניים ומתוך מחקרים כיצד ניתן לקדם תרבות ארגונית

המעודדת חשיבה מתפתחת ולמידה מתמדת למען צמיחה עסקית וארגונית.

המציאות המשתנה והמורכבת של עולם העבודה החדש דורשת מאיתנו להתנהל באי ודאות
ואל מול שינויים תכופים. בכדי להתמודד באופן מיטבי עם האתגרים והשינויים הללו, אנו

נדרשים לפתח חוסן אישי וארגוני.
חוסן מוגדר כ"יכולת להתמודד עם סיטואציות קשות ולצמוח מתוכן" וטומן בחובו את היכולת

להישאר יציב ועמיד אל מול האתגרים אך גם להתגמש ולהשתנות בהתאם לסיטואציה. 
במפגש נלמד אילו שינויים תפיסתיים והתנהגותיים יש לאמץ בכדי להתמודד טוב יותר עם
האתגרים השונים ואף לצמוח מתוכם. בין הכלים שנלמד: מיקוד שליטה פנימי, בחינת

הפעולות האטומטיות שלנו וזיהוי מקורות הכוח של כל אחד מאיתנו.

16.5.23 מפגש שלישי
התמודדות עם מתח ושחיקה בחיים ובעבודה

בהנחיית אורית שניידמן

12.7.23 מפגש חמישי
מפתחים חוסן

בהנחיית יפעת יערי
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עלות מפגש: 500 ש"ח. ברישום ל 3-4 מפגשים, תינתן הנחה של 10%
ברישום לכל חמשת המפגשים, תיתנן הנחה של 15%.

המפגשים מתקיימים בשלוחת אוניברסיטת רייכמן בקניון ארנה בהרצליה


