מרחב מודעות לארגונים ועסקים

ה SPIRIT-היא ה"רוח הסמויה" המצויה בכל ארגון ובכל עסק .היא האנרגיה המשפיעה
על התפיסה ,השפה ,המטרות ,התהליכים ,היעדים והביצועים הארגוניים והעסקיים.
ה SPIRIT-מוכרת וידועה בעולמות הספורט ,התרבות ,הקהילה והעסקים ,כנדבך
מהותי וחשוב בפריצות דרך והצלחות יוצאות דופן.
למרות היותה סמויה מהעין ,ה SPIRIT-נמצאת ונוכחת .לעיתים בהלימה לצרכי הארגון
ולעיתים היא המקל בגלגלים ....ה SPIRIT-איננה עניין של מזל כזה או אחר ,כי אם עניין
של מודעות ובחירה.

מדוע חשוב להשפיע באופן מודע על ה SPIRIT-בארגון או בעסק?
ארגונים מובילים משקיעים בבניית חזון המשמש להם כמצפן .ה SPIRIT-היא הנדבך
הנוסף ,הרוח הנושבת בדרך להשגת החזון והיעדים.
מטרותיה ,בין השאר ,לייצר "אווירה ייחודית לארגון או לבית העסק ,מוטיבציה ,העצמה
אישית וקבוצתית ,תחושת קהילה ושייכות המשמשת כמנוף למימוש מלוא הפוטנציאל
והערך.
מחקרים בעולם מוכיחים כי בארגונים בהם ה SPIRIT-גבוהה וחיובית – העובדים
מחויבים לארגון ,תחושות המסוגלות והמוטיבציה גבוהות ,קיימת לכידות והנחישות
להשגת המטרות גבוהה .בארגונים כאלה מתקיימת הרמוניה בין דרגי הניהול ובין
העובדים ,בין צוותים שונים ובתוך עצמם ,והדרך להצלחה ברורה ומשותפת.

מטרות הסדנה
הצגת ה SPIRIT-כגורם מניע ומלהיב בניהול הארגון או העסק
מתן כלים יישומיים למימוש התפיסה בחיי היומיום ,והתמודדות אל מול אתגרים

סדנת That’s the Spirit
הסדנה נבנתה על פי מתודולוגיה המשלבת כלים חדשניים בפילוסופיות הניהול
המתקדמות ביותר ,תוך שימוש בכלים קוגניטיביים ומטא קוגניטיביים (חשיבה על
חשיבה) ,בדרך להעצמת ה SPIRIT-ומימוש מטרות-העל והחזון של הארגון או העסק.
משתתפי הסדנה עוברים תהליך של התפתחות וחקירה אישית ,תוך זיהוי
השאיפות העסקיות ולצידן החסמים הקיימים בהם .הם מקבלים סט כלים ישימים,
אפקטיביים ויעילים למימוש החזון והיעדים באופן מיטבי.
בתהליך ניתנת התייחסות לפן הניהולי-מנהיגותי של המשתתפים ,לחיזוק יכולותיהם
להשפיע על המציאות העסקית ולחיזוק יכולת המימוש של היעדים הארגוניים.
עקרונות הסדנה ו"השפה" החדשה שהם לומדים מהווים תשתית ממנה יכולים
המשתתפים להמשיך ולצמוח באופן אישי ועסקי.

מה מקבל הארגון?
הסדנה מיועדת לארגונים פתוחים בחשיבתם ,המבקשים להעצים את עובדיהם
ולסייע להם לפרוץ גבולות פנימיים מתוך הבנה כי ההון האנושי  -הוא הנכס
החשוב ביותר להצלחת הארגון כולו.
ברמה הפרקטית  -הסדנה עוזרת בגיבוש הצוות/מחלקה ,הגברת שיתוף
הפעולה עם יחידות נוספות בארגון ,איתור חסמים אישיים וקבוצתיים בארגון
ומחוצה לו ,ומתן פתרונות ישימים עבורם.

מה מקבלים המשתתפים בסדנה?
במהלך הסדנה כל משתתף מקבל כלים לחקור עצמאית את נבכי תודעתו ,מתוך
הבנה עמוקה כי שם טמון הכוח והפוטנציאל לשבירת תקרות הזכוכית החוסמות
אותו.
המשתתפים לומדים לנהל ולהתנהל בתוך הארגון או העסק מתוך מקום מעצים.
הכלים המעשיים מסייעים לכל אחד למצות את הפוטנציאל האישי שלו ולשפר
את תיפקודו והצלחתו ,תוך שיפור היחסים הבין אישיים והבין צוותיים בארגון
ובעסק.
הכלים הניתנים בסדנה ממשיכים ללוות את המשתתף אל חייו גם מעבר לשעות
העבודה ,ומסייעים בחיזוק הסינרגיה בין עולמו הפרטי של העובד ,לעולמו הארגוני
והעסקי.
מנהלים שעברו את הסדנא ,מדווחים על שיפור ניכר בכל תחומי חייהם – הן בעולמם
המקצועי והן בחייהם האישיים .מרביתם ממשיכים להסתייע בכלים שנים לאחר
שעברו את הסדנה.

קצת עלינו
מרחב מודעות הינו המרכז לפיתוח תודעה המוביל בישראל .מרחב בטוח ומוגן המוביל
לחשיפת רבדים שונים של ה"אני" ומזמין למסע של גילויים והגשמה .המרחב שם לעצמו
כיעד לאפשר לכל המבקש להביא שינוי בחייו -ללמוד לחיות חיים מודעים ,רצופי הנאה
והצלחה.מרחב מודעות לוקח חלק בפרויקטים תודעתיים בינלאומיים ,ואף משתתף במספר
מחקרים מדעיים .מרחב מודעות נוסד בשנת  2010על ידי פריידי מרגלית .בשנים האחרונות
אלימור הניג משמשת כמנכ"ל*
מעל ל 30,000-איש עברו הרצאות וסדנאות שונות בתחומי התודעה ,ועשרות אלפי
אנשים נוספים עוקבים אחר הפעילות הענפה במדיות הדיגיטליות השונות ובתוכנית הרדיו
השבועית אותן משדרות השתיים ,אשר שותפות לא רק לשליחות ולחזון ,אלא גם לחיים.
התוכנית "שיחות בגן עדן"ב 103FMפופולרית מאד עם קהל מאזינים גדול ואיכותי.
את הסדנה מעבירות אלימור הניג ורחל פרידלר
אלימור הניג  -מובילת תחום ארגונים ומנחת התהליך:
"מרגש לראות אנשים משנים את חייהם ,אבל עוד יותר
מרגש ,זה לראות ארגון שמצליח לשנות חייהם של רבים
אחרים ,להשפיע על העולם ולייצר משמעות לצד תוצאות
מובילות".
*בעברה הובילה אלימור את תחום  Office Systemבקרב
לקוחות ה Enterprise -במיקרוסופט ישראל .אלימור היתה
אחראית על הובלת תהליכי פיתוח עסקי ,מכירה והטמעה
אל מול מקבלי החלטות בארגונים ,וניהלה פעילות רחבה
מול השותפים העסקיים.
רחל פרידלר  -יועצת ארגונית בכירה ומנחת קבוצות -בעלת
ניסיון רב בארגונים מורכבים ומערכות גדולות .למעלה
מ 20-שנה יועצת ארגונית במגוון ארגונים מתמחה בגיבוש
ולווי תפיסות ניהול והכשרת מנהלים ,לווי צוותי עבודה ,לווי
אישי למנהלים ,לווי תהליכים אסטרטגים ועוד ...משלבת
בעבודתה פסיכולוגיה חיובית ,מנהיגות ערכית וגישות
הוליסטיות.
בעלת תואר  M.s.cבפסיכולוגיה חברתית ,אוניברסיטת בר
אילן ,תואר  B.Aבמדעי ההתנהגות ,אוניברסיטת בר אילן,
לימודי מנהיגות בתפישת המטאיזם ולימודי תעודה באימון,
מכון אדלר.
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אלימור הניג משמשת כמנכ"ל*
מעל ל 30,000 -איש עברו הרצאות וסדנאות שונות בתחומי התודעה ,ועשרות אלפי
אנשים נוספים עוקבים אחר הפעילות הענפה במדיות הדיגיטליות השונות ובתוכנית הרדיו
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אלימור הניג  -מובילת תחום ארגונים ומנחת
התהליך" :מרגש לראות אנשים משנים את
חייהם ,אבל עוד יותר מרגש ,זה לראות ארגון
שמצליח לשנות חייהם של רבים אחרים,
להשפיע על העולם ולייצר משמעות לצד
תוצאות מובילות".
*בעברה הובילה אלימור את תחום Office
 Systemבקרב לקוחות הEnterprise -
במיקרוסופט ישראל .אלימור היתה אחראית
על הובלת תהליכי פיתוח עסקי ,מכירה
והטמעה אל מול מקבלי החלטות בארגונים,
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רחל פרידלר  -יועצת ארגונית בכירה ומנחת
קבוצות -בעלת ניסיון רב בארגונים מורכבים
ומערכות גדולות .למעלה מ 20-שנה יועצת
ארגונית במגוון ארגונים מתמחה בגיבוש ולווי
תפיסות ניהול והכשרת מנהלים ,לווי צוותי
עבודה ,לווי אישי למנהלים ,לווי תהליכים
אסטרטגים ועוד ...משלבת בעבודתה
פסיכולוגיה חיובית ,מנהיגות ערכית וגישות
הוליסטיות.
בעלת תואר  M.s.cבפסיכולוגיה חברתית,
אוניברסיטת בר אילן ,תואר  B.Aבמדעי
ההתנהגות ,אוניברסיטת בר אילן ,לימודי
מנהיגות בתפישת המטאיזם ולימודי תעודה
באימון ,מכון אדלר.
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מרחב מודעות בתקשורת

"....משהו חדש נפתח בי .הסדנה פתחה
אצלי צוהר לגלות מי אנחנו באמת"
"מורה דרך :המאמנים שסוחפים
אחריהם אלפי בני אדם"
יומן שישי ערוץ 1

"בכוחה של התודעה לייצר לעצמה
חיים שהם גן עדן ,אך באותה מידה
בדיוק ביכולתה לייצר חיים שהם
גיהנום עלי אדמות".
שלומית שרביט ברזיליynet ,

"...תפישת המטאיזם מתבססת על לא
מעט תיאוריות מדעיות ומטאפיזיות,
כלים ו"טכנולוגיות" .אין כאן גורואים ,אין
מנטרות ,אין שיקויי קסם  -רק עבודה
פנימית תודעתית עמוקה שמאפשרת
למציאות שלנו להשתנות בהתאם".
דנה בן שלומיMAKO ,

"אנו חשים כי הסדנה העלתה את "גאוות
היחידה" ושביעות הרצון של העובדים
בארגון .במשוב הסיכום ציינו העובדים
את שביעות רצונם הגבוהה מהסדנה
ובקשו את סדנאות ההמשך".
גלעד שגב ,סמנכ"ל שיווק כללית
רפואה משלימה ,ש.י.ל.ה

"הראש גבוה בעננים והרגליים חזק
על הקרקע .זו תפישת המטאיזם
עבורי .שילוב נדיר של פרקטיקה
רציונלית מבוססת תיאוריות
פסיכואנליטיות עם רוחניות גבוהה
ועמוקה המביאה לתוצאות".

"ארגז הכלים שקבלתי במרחב מודעות
הולך איתי יום יום בחיים האישיים,
העסקיים והזוגיים .אין לי שום יכולת
להעדיף תדר אחד על פני האחר ,שכן
כולם הפכו לשגרת יומי מאז לפני 5
שנים ועד היום"...

דינה נבות
סמנכ"ל מזרחי טפחות
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