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בכל יום נפתח בפניך צוהר לשינוי תפיסת עולם. לא בכל יום ניתנת לך ההזדמנות להכשיר את  לא
 בחייך ובחיי אחרים. אמיתיעצמך בתכנית חווייתית ראשונה מסוגה. תכנית שתאפשר לך ליצור שינוי 

מתחילה בתהליך פנימי בינך לבין עצמך, תכנית המאפשרת לך להכיר מחדש את יכולותיך  התכנית
ואת מטרותיך, תכנית המאפשרת לך לעבור תהליך חווייתי, בעל השלכות רבות עוצמה על אישיותך, 

 ./המנהיגתודעתי המכשיר אותך להיות  תהליךמשפחתך, קהילתך ועל העולם בו את/ה חי/ה. 
סומנו כבעלי ששכבתי, המכשיר מועמדים -נהיגי העתיד היא מסע חווייתי נדיר ורבלהכשרת מ התכנית

להיות מנהיגים מובילים בתחומם במרחב המדיני, הציבורי, העסקי, התרבותי, האומנותי,  הפוטנציאל 
 החינוכי והאזרחי בעתיד הנראה לעין. 

 :מטרת התכנית

שינוי, האחראים לעיצוב דמותה העתידית של החברה והקהילה להכשיר ולטפח מנהיגים אותנטיים ומשפיעים, מובילי 
 בה הם חיים. כל בוגר מהווה חלק מקהילה בוגרים עתידית, השמה לה למטרה להשפיע ביצירת עתיד רצוי בישראל.

 
 :ייחודה של התכנית

 המרחב, התודעתי המרחבהתכנית מבוססת על קונספט מנהיגות ייחודי בעולם  הכולל אימון בארבעה מרחבים: 
 . נושאי הליבה של התכנית יילמדו בתהליך חוויתי, ייחודי ואפקטיבי.הפיסי והמרחב הרגשי המרחב, האינטלקטואלי

בנוסף לכל האמור לעיל  כל משתתף –אמילי(  –)אני מה יוצא לי מזה  –הערך המוסף של התכנית לכל משתתפ/ת 
היא הדרך לבחור ליצור לעצמו את העתיד הנכון והמדויק יעבור תהליך ממוקד באשר לשאלה מה הוא הייעוד שלו ומה 

עבורו , כל משתתפ/ת יקבל עזרה ותמיכה בבחירת דרכו העתידית בכל מרחבי החיים ויסייע למציאת הדרך לא/נשים 
 המצויים בצומת דרכים בחייהם 

 :למי מיועדת התכנית

מנהיגותיות או ניהוליות בשלבים מתקדמים של התכנית מיועדת לצעירים הרואים עצמם מנהיגי העתיד ולבעלי עמדות 
 הקריירה שלהם, הרואים עצמם כמנהיגי העתיד. בתכנית ילמדו משתתפים אשר עברו בהצלחה את תהליך המיון.

 
 סגל ההוראה:

 עולמי שם בעלי ומרצים חוקרים, מנהיגים: השראה מעוררי דרך מורי הינם התכנית מרצי התחומים ראשי
 – מנהלים בהכשרת עשיר רקע ובעל פסיכולוג - עזר הראל ידי על אישי ליווי המשתתפים יקבלו לכך בנוסף .תחומם

 שני תואר בעל; העתיד מנהיגי להכשרת בתכנית וכיום הביטחון במשרד ומנהיגות לניהול ס"בי כמנהל בעבר
 הארוורד אוניברסיטת מטעם ציבורי במינהל שני ותואר, העברית האוניברסיטה מטעם בפסיכולוגיה

 :היקף תכנית הלימודים

 1ובנוסף  11.4.03 -מפגשים החל מ 01, במשך 00:11-00:11הלימודים יתקיימו אחת לשבוע בימי שלישי בשעות 

 .שעות אקדמיות 011 -כ: . סה"כ01:11-00:11מפגשים מרוכזים בימי חמישי בין השעות: 

 :תנאי קבלה

 שאלון אישי, עדיפות לבעלי השכלה אקדמית, ראיון אישי עם ראש התכניתקורות חיים, מידע אודות ניסיון מנהיגותי, 

 עלות התכנית:

 ₪ (.  0,1לכל התכנית )כולל דמי רישום בסך: ₪  3,0,1

 :תעודת גמר

 .SGLA -ו מטעם המרכז האקדמי רופין, היחידה ללימודי חוץ הסמכהבדרישות התכנית תוענק תעודת  לעומדים
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 מורי הדרך וחברי צוות ההיגוי:

 

  בכנסת הבאים הדורות כנציב כיהן, שהם שלמה בדימוס השופט: התכנית ראש

 רבות שנים למשפטים כמרצה שימש, כן כמו. ס"בשב השחרורים ועדת ראש כיושבו

 ברטלסמן בקרן כבוד עמית היה. העברית והאוניברסיטה אילן-בר,  אביב – תל באוניברסיטאות

ומשמש כסגן  SGLA  -קיימא-בת גלובאלית למנהיגות האקדמיה בראש כיום ועומד גרמניה

 .נשיא עולמי של הארגונים למען הדורות הבאים

 

 בין ובינוי שיכון בקבוצת הדירקטוריון ר"יו. 0110 עד 0110מ־ ן'נטוויז לית"מנכ, גב' רוית ברניב
 וכניסתה הקבוצה של הקיימות אסטרטגיית ואת לרווחיות מעבר הובילה שם, 0100ל־ 0110

 חברת של הדירקטוריון ר"כיו כיהנה ,010ל־ 0101 השנים בין. המתחדשות האנרגיות לתחום
 למען באגודה" לוחם אמץ" פרויקט של המנהל בוועד כחברה ברניב משמשת, כיום .תנובה המזון
המרכז  של המנהל בוועד, אביב תל באוניברסיטת האינטרנט לחקר המכון מיוזמי היא, החייל

  .רופין האקדמי

 

 כראש שימש רז. ישראלי וסופר מתרגם, הרחוק והמזרח יפן תרבות חוקר הוא, רז יעקב' פרופ
 וחקר המזרח בארצות ארוכות שנים שהה רז. אביב תל באוניברסיטת אסיה מזרח ללימודי החוג

 ושירה תיאטרון, בודהיזם-זן, יפנית אסתטיקה על רבים ומאמרים ספרים פרסם הוא. תרבותן את
 רז ליעקב הוענק 0112-ב. ביפן תרבויות-תת ועל יפן-הברית ארצות התרבות מלחמת, יפניים

 קידום למען השנים רבת פעילותו על הוקרה לאות, יפן קיסר מטעם העולה השמש מסדר אות
 .  יפן תרבות

 

 המעבדה וכראש תקשורת לטכנולוגיות המגמה כראש אילן בר' באוני מכהן, פסיג דוד 'פרופ
 שאר בין, וכיום. בכנסת הבאים הדורות נציב של כיועצו כיהן הוא בעבר. מדומה למציאות
 מכוני בראש עומד הוא, ופיתוח למחקר הלאומית במועצה כחבר מכהן הוא, הציבורית פעילותו

 עתידים חוקר הוא .בארגונים דותתומ חשיבה שיטות להטמעת ייעוץ חברת ובראש שונים מחקר
 העתיד בחקר שלישי בתואר מחזיק הוא. וחינוכי חברתי, טכנולוגי בחיזוי המתמחה

 .מכר רבי של ומחברם מינסוטה מאוניברסיטת

 

 לפסיכולוגיה בחוג תעסוקתית-ארגונית לפסיכולוגיה המגמה כראש משמש ,פופר מיכהפרופ' 
 בעל .ארגונית ולמידה מנהיגות של שונים באספקטים עוסק הוא במחקריו. חיפה באוניברסיטת

 השלים הדוקטורט את. אביב תל מאוניברסיטת שני ותואר, העברית מהאוניברסיטה ראשון תואר
 .ל"בצה( ם"ביסל) המנהיגות לפיתוח הספר בית כמפקד שימש .אביב תל באוניברסיטת 0302-ב

 ".איכותית למנהיגות המכון" מייסדי בין היה, 0330 בשנת

 

 לתרגל התחיל מיילס. אינטגרלי ותרגול מדיטציה, לאייקידו אמריקאי מורה ,קסלר מיילסמר 
 באיוואמה ו'בדוג ביפן אייקידו ותרגל חי מיילס. ליפן עבר 0303 ובשנת ,030 בשנת אייקידו
 של הדרכתו תחת( , דשי י'אוצ) ו'בדוג החי כתלמיד אחת שנה מתוכן, שנים שמונה במשך

. סנסיי סייטו היטוהירו ובנו, האייקידו מייסד, סנסיי-או של הישיר תלמידו, סנסיי סייטו מוריהירו
, זילנד-ניו, באירופה סמינרים ללמד והחל ביפן אייקידו ללמד החל מיילס סייטו של הדרכתו תחת
  .התיכון-והמזרח ב"ארה

 

 מהמאמנים. הארץ בכל עובד, בבנימינה מתגורר, לחמישה ואב נשוי, 1, בן, לב בר אירמר י
 מאמן. סדנאות והנחיית עסקים ליווי, אישי באימון ניסיון של שנה 01 ל קרוב בישראל הוותיקים

 את 0114 ב ייסד. בישראל המאמנים לשכת י"ע( סופרוויזר) מוסמך מאמנים ומדריך בכיר
 .מאמנים ומלווה מכשיר שנה 00 מעל. ואפקטיבי ייחודי אימון מודל" הפרפר אפקט"
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 :ההכשרה הדרכים והכלים

תכנית הלימודים החדשנית פותחת בפני המשתתפים את ההבנה וההכרה הנדרשים לתחילת המסע הנדרש כדי 

  -להפוך למנהיגים מובילי שינוי, באמצעות הכלים הבאים 

 סדנאות חווייתיות וסדנאות מעשיות 

 הרצאות, דיונים וניתוח אירועים 

 הדמיון והיצירתיותמתודולוגיה של אימון אישי וקבוצתי בהעשרת גבולות החשיבה , 

 תחומיים שישקפו את מציאויות העבר והעתיד-חקרי מקרה, רב נושאיים ובין 

 חקירת והתבוננות, שחרור רגשי, מודעות ודיאלוג מתמשך 

  נפש, אימוץ שיטות התבוננות , אומנויות לחימה ודמיון מודרךו, גוף ידע חיבור בין 

 חיזוק תחושת האחריות לנעשה סביבנו 

 כה ע"י מנטורים בזיהוי הנושאים בהם המשתתף מעוניין להתמקד, להוביל שינוי ולהשפיעליווי והדר 

 .ליווי והדרכה בנקיטת פעולות, עפ"י ערכי הליבה האותנטיים של כל משתתף  

 :תכנית הלימודים, מנהיגות בארבעה מרחבים
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 :המרחב האינטלקטואלי .1

האינטלקטואלית בנושאים רלוונטיים לאתגרים שונים בהווה ובעתיד, תוך פיתוח משתתפי התכנית יעסקו ברמה 

 מיומנויות ויכולות משלימות:

לימוד ממוקד אודות תפיסות המנהיגות השונות  לרבות הצעת התכנית לתפיסה מנהיגותית חדשה , עיון בהיבטים 

 עוררי השראה הפסיכולוגיים של המנהיגות , הכיוון וההשפעה , ומפגש עם מנהיגים מ

  מבוא לחקר העתיד: שיפור תהליך קבלת החלטות ופיתוח חשיבה אסטרטגית באמצעות הכרות עם השיטות

והכלים של מדע חקר העתיד, בכלל זה חיזוי מגמות סבירות, חקר תסריטים אפשריים, עתידים טרופים, עיצוב 

 דימויים ומגמות גלובליות ולוקאליות.

 השגת ועיבוד מידע 

 כבות וערכיםניתוח מור 

 ביצוע ניתוח של מערכות מול אתגרים 

 זיהוי ואפיון מגמות ומצבי קונפליקט 

 

 המרחב הרגשי: .2

ניתוח הליכי הנהגה מגלה כי חלק ניכר מהכוח המניע  של מנהיגים, נובע מרגשות. רגשות של פחד, כעס, זעם וכאב 

ים שער לערכי הליבה שלנו, מאפשרים יכולים להוליד אלימות וכאוס לעומתם רגשות של אמפטיה ופתיחות פותח

 לאנשים סביבנו להתחבר אלינו ולהתגייס למימוש מטרות וערכים משותפים.

מנהיגי העתיד יהיו בעלי אינטליגנציה רגשית גבוהה ובעלי יכולת לזהות את הכוחות הרגשיים המניעים את מעשיהם 

 ואת תהליכי קבלת ההחלטות.

החלטות שאינן כפופות לדפוסי תגובה ולרגשות חולפים, תוך שיפור ממשי של מנהיגי העתיד יאומנו בדרך  לקבלת 

 היכולת לקבל החלטות במצבי לחץ.

המשימה של פיתוח מנהיגות אישית תעבור דרך חקר דינמי של המקורות הרגשיים והמסע האישי של כל משתתף, 

 ד הסיפור האישי, התרבותי והקבוצתי.גיבוש אמנה אישית וקבוצתית, לימוד רפלקציות מושגיות ותהליכיות, עיבו

 המרחב הפיזי: .3

הגוף והנפש מחוברים יחדיו. הגוף בו אנו חיים הוא גם הכלי באמצעותו אנו מביעים את עצמנו והופכים מחשבות 

למעשים. במסגרת התכנית ירחיבו המשתתפים את המודעות לגוף הפיזי וחשיבותו, יאמנו את גופם לפתח יכולות 

 להנהגה, ויעמיקו את הקשר אל הסביבה הפיזית והטבעית שלהם.חיוניות 

  גוף בריא נהנה מגישה למשאבים גדולים של אנרגיה גופנית. יכולת זו מאפשרת לנו להתחבר למקורות של

 יצירתיות, להנהיג בעוצמה ובחיוניות רבה יותר.

  להשגת הצלחה, לשבירת שיאים פעילות גופנית מדגימה בצורה ברורה את החשיבות של התמדה לטווח ארוך

 אישיים וליצירה שמעבר לתפיסות המגבילות את עצמנו

  מנהיגות באה לידי ביטוי בהשפעתה על הסביבה. בסביבה לא צפויה הנוטה לשינויים תכופים, גמישות, לרבות

 הגמישות הפיזית, הינה בעלת ערך רב המסייע ליכולת התאמה למציאות משתנה

  היא יכולתו לתפקד במצבי מתח גבוה, להישאר ממוקד, לנטרל את הרעשים הפנימיים אחד המבחנים של מנהיג

והחיצוניים ולמנוע השפעת רגשות חולפים על החלטותיו. אימון גופני ממוקד לפיתוח יכולות אלה יש לו השפעה 

 האימון במרחב הפיזי מסייע בפיתוח יכולות אלה . מכרעת על יכולות המנהיגות
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 :המרחב התודעתי .4

הכשרת מנהיגים באמצעות פיתוח התודעה והעצמת המודעות חיוניות ליצירת עתיד רצוי לאנושות. המרחב התודעתי 

נוגע ביחס שבין הפרט לבין היקום, היכולת להתעלות מעל עצמנו, ליצור משמעות, לתת תחושת כיוון ברורה ולהקשיב 

 לחיבור שבין בני האדם והטבע.

בעל רמת מודעות גבוהה יהיה נגיש לאינפורמציה רבה יותר, ידע להתבונן מעבר לדפוסי התנהגות מוכרים, מנהיג 

להתנסות בפתרונות חדשניים, לראות מעבר לסימפטומים, לחבר בין אנשים ולייצר מודעות למשמעות החלטותיו בזמן 

 ובמרחב.

ות בעלות מאפיינים שונים של תפיסת תודעה, פיתוח מרחב התודעה בעולמו של המנהיג יכלול היכרות עם תנוע

 .Interconnectedness -היכרות עם מצבי תודעה אלטרנטיביים ותפיסת ה

 אינטליגנציית העתיד וקיימות

נעסוק בשאלה מהי אינטליגנציית העתיד הנדרשת ממנהיגי המחר, וכיצד מפתחים אינטליגנציה זו. נלמד הגדרה 

 קשר לאינטליגנציית העתיד. עקרונות הקיימות יקבלו דגש מיוחד בתכנית חדשה למונח קיימות וכיצד הוא מת

 אתגר המנהיגות בעידן הדיגיטלי -טכנולוגי במנהיגות-המימד הרשתי

 יעסוק באופן שבו ניתן לעשות שימוש בחכמת ההמונים ובאינטרנט בתהליכי קבלת החלטות הקשורות למנהיגות.

 מפגשים עם מנהיגים מעוררי השראה

ת רבה נודעת למודלים מנהיגותיים מעוררי השראה עבור מי שמתעתדים להיות מנהיגים. המשתתפים יפגשו חשיבו

 דמויות מעוררות השראה בסיפור החזון שלהם ואופן מימושו.

 תכנית הקורס לפי מפגשים

 שעות יום תאריך מס'

 00:11-00:11 ג' 11.4.03 0

 
 ערב יום הזיכרון -אין שיעור 03.,.0

 00:11-00:11 ג' 03.,.04 0

 01:11-00:11 ה' 03.,.01 1

 00:11-00:11 ג' 03.,.00 4

 00:11-00:11 ג' 4.2.03 ,

 00:11-00:11 ג' 00.2.03 2

 01:11-00:11 ה' 01.2.03 0

 00:11-00:11 ג' 2.03.,0 0

 00:11-00:11 ג' 0.0.03 3

 00:11-00:11 ג' 3.0.03 01

 00:11-00:11 ג' 02.0.03 00

 00:11-00:11 ג' 01.0.03 00

 01:11-00:11 ה' 0.0.03 01
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