
לחיות בדרייב
כלים מעשיים להצלחה

תורת
העוד
קצת

לחיזוק החוסן ולמימוש הפוטנציאל

כל המדיה למצגות עדכני/השראה אופניים.mp4
כל המדיה למצגות עדכני/השראה אופניים.mp4


מצוינות דורשת 

השקעה

השעות10,000חוק 

, כישרון הוא מולד

מיומנות מושגת

באמצעות שעות על גבי שעות 

.למידה ואימונים, של תרגול



תשוקה ומשמעות

הדרייב

כישרון והכשרה

הפוטנציאל

אקטיביות ומעורבות

המוטיבציה

מחויבות ותקווה

החוסן

Passion Talent Action Hope

תמצית שיטת דרייב



הצלחה

אושר? מהי הצלחה
!?מהו אושראז , אם כך

.את התשובה לשאלה הזו תקבלו בסיום*

=



:מה שיכריע אם אצליח או לא זו הגישה
עם עצמית /מנהלשאני השיחה 



:ותיאום ציפיותמטרות 

?נקבל במשמרת שליתובנות וכלים אילו 

?מהן התובנות המרכזיות מהמחקר בעיקר לתחום האימון•

הבסיס

?מהי מערכת ההפעלה שלנו–כיצד לנהל משאבים נכון יותר •

הכלים

...  ומהי תורת העוד קצת? מה עושים עם זה מחר בבוקר•

היישום



:'מטרות ותיאום ציפיות חלק ב

האחרמה מניע אותי וכיצד להניע את : דו סטרי

האישייםלחיי המקצועיים ולחיי :ודו תחומי

ההתחייבות שלי

 חלק ישמע לכם מוכר וברור–

זה אישור מצוין

לכך שאתם פועלים נכון ואינטואיטיבית

.ללא קשר למחקרים

כל המדיה למצגות עדכני/מלון מלונדה.mp4
כל המדיה למצגות עדכני/מלון מלונדה.mp4


צף  /תרדמת קלהלמעין דקות 18שלנו נכנס בכל המוח 

תכף אשוב–נכנס למצב של 

,לשבור שגרהלכן חשוב 
Setup,צורה

להכניס תנועה, להרים אנרגיה, ליצור גירוי



,  (2006)חוקרת חוסן ומצוינות 

( 2008)מפתחת שיטת דרייב 
–יזמית חברתית 

לית עמותת דרייב  "מייסדת ומנכ

.והבעלים של מכון דרייב

מומחית בפיתוח תכניות לאומיות

,  בתחום חיזוק החוסן

.  מנהיגות ומצוינות, המוטיבציה

. מנהלים וסגל בכיר, מכשירה מאמנים

(.MCIL)מרצה ומאמנת בכירה , סדנאית

ר ועדת האתיקה של לשכת המאמנים"יו

שנות15מגיעה עם ניסיון של 

.ניהול בתחום התקשורת וההייטק

?למה ההתמחות במצוינים

(.להישאר בשטח)? לשם מה המילואים

לוי-שמי עדי כהן



מתוך מחשבה ובמטרה שכל מי שייחשף  

לכלים ולמיומנויות ויטמיע אותם , לעקרונות

בחייו האישיים והמקצועיים יוכל להגיע  

לתוצאות יוצאות דופן ולמקסם את 

.הפוטנציאל שלו ושל סביבתו

שנים התחלנו מחקר איכותני ויישומי  10לפני 

בנושא שכפול הצלחות עם מיקוד במרכיב החוסן  

.  והמצוינות

מכון דרייב

אוכלוסיות שלהן  3המחקר בחן 

:  הישגים יוצאי דופן בתחומם

אנשי עסקים ויזמים  , מפקדים ולוחמים

(.סיבולת)וספורטאים 



למסור את הכדור

...להעביר את זה הלאה

לעשות משהו גדול ממך



הלב והנשמה שלנו 
בעשייה החברתית

עמותת דרייב

אנחנו דואגים למחר

2010-הוקם ב פוליטי ללא כוונות רווח-ארגון א 

מתמחה בחיזוק החוסן ובהגברת המוטיבציה למימוש הפוטנציאל  

,  מומחים100-פועלים בכל הארץ עם למעלה מ

:קורסים וסדנאות, בליווי תכניות לאומיותאנשי סגל ומתנדבים 

במערכת הביטחון ובאקדמיה, במערכת החינוך



...איתהלא כולנו יודעים כיצד ומה לדוג , חכהלכולנו יש 



:אחת משאלות המפתח במחקר

מי הדמות הכי  

משמעותית שלך  

?ולמה

נחשו מה הייתה  

?תשובתם המובהקת



2010196017601540

המדעית התעשייתית
הדיגיטלית

המידע

התודעה

?ומהן החדשות הטובות, מהן המהפכות הבולטות



,אם הנוסחה כל כך פשוטה

!?למה לא כולם מצליחים



!?מחליש אותנו( לעזאזל)מה 



כדי לתקן
צריך לדעת מה נשבר



חזון/לא לכולם יש את היכולת לפתח אוריינטציית עתיד

! היכולת לדמיין איך זה נראה כשזה מצליח



לא כולם מוכנים

...להשתדל ולהתאמץ לאורך זמן



אם המיומנויות  

לא לכולם עושים תיאום ציפיות

כל המדיה למצגות עדכני/תיאום ציפיות גורילה.mp4
כל המדיה למצגות עדכני/תיאום ציפיות גורילה.mp4


...הרבה מתייאשים כבר בשלב ההתחלתי



מחויבות ותקווה-לא לכולם יש יכולת לפתח 
. היכולת לשאוף ולהתחיל מההתחלה-זו משמעת ומסירות -לפתח מחויבות 

.בעיקר במצבים שבהם נדמה שהכל כבר אבוד ואין סיכוי-לפתח תקווה 

כוח רצון                      ונחישות



24-62

וכמובן איך אפשר בלי 

...ההרגלים המעכבים



שאיפתנו לפרוץ דרך

קטן כגדול, משמע לעשות שינוי

...בזכותו נמצא עצמנו במקום אחר לגמרי

כל המדיה למצגות עדכני/ניסוי התאומים והמסטיק.mp4
כל המדיה למצגות עדכני/ניסוי התאומים והמסטיק.mp4




:  עיקרון הסוללה
?ואת הסביבה? איך ובמה אנו מטעינים את עצמנו

הטכני והמנטלי, בהיבט הפיזי



הסוללהכיצד אני מטעין את 
?ולסביבתילעצמי 

?כיצד אני נמנע מזוללי המשאבים

עשה ואל תעשה



למלא את הסוללה שלנו במהירותכיצד 
?גישה ורגש ברגעולשנות 

וקוספ

יזיולוגיהפרשנותפ



לבחור על מה אני 

שם את הפוקוס





57%

43%

יכול
לשנות ולהשפיע

לא יכול
לשנות ולהשפיע

36-62



איזו פרשנות אני 

בוחר לתת לאירועים



הפיזיולוגיה 

המשמעות של הנוכחות



הנוכחות  –לכשכש בזנב . 1

מלאי חיוניות והתלהבות, אנשים אוהבים אנשים שמחים

SOM



...לכשכש בזנב

לשים לב לשקופים. 2
...לא כולם יודעים לכשכש בזנב



, לסיכום

...מה הלמה שלי



:חשבתי שזה התחיל כאן

'יזמים צעירים חלק א



ההבנה-' יזמים צעירים חלק ב



:מסתבר שהכל החל מכאן

14בגיל 



לוגותרפיה השאיפה למשמעות: הבסיס שלנו

לקחת ממני הכליכלו הנאצים 

רק לא את האפשרות  

.לבחור איך להתייחס למה שקורה

,  פרנקלויקטור 

פסיכיאטר ששרד את השואה



הצלחה
ואושר

עשייה
והתקדמות 

הנאה
ומשמעות

? אז מהי הצלחה

אושר= הצלחה 
!?מהו אושראז , אם כך



:שתי שאלות לסיום

?למה אכפת לכם? למה. 1

למה אתם עושים את מה שאתם  

?עושים

?שלכםהלמהמה 



פגישה עם עצמכם לאיזו . 2

!?אתם באמת מתכוונים להגיע

בואו לא נאחר לפגישות עם עצמנו


