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 17.6.21תאריך סיום:        22.4.21תאריך פתיחה: 
מס' 

 מפגש
סה"כ  שעות הלימוד שם מרצה נושאי לימוד תאריך מפגש

 שעות 

1. 22.4.21 
 יום ה'

 מבוא למדעי האושר: פסיכולוגיה חיובית
יסודות הפסיכולוגיה החיובית; רקע היסטורי לגישה; מחקר ומדידה 

; הנאה, אושר, PERMA -בפסיכולוגיה חיובית; התיאוריה של סליגמן 
; מיתוסים על אושר; subjective happinessסיפוק; חשיבה חיובית; 

למה קשה להיות מאושר; הגברת אושר אישי בחיים; מיטביות ורווחה 
 .wellbeingנפשית 

 פרופ'
 אורן קפלן

8:00-15:45 8 

 חוסן נפשי ושגשוג פסיכולוגי: "טיפת חלב פסיכולוגית" 29.4.21 .2
ועמידות; התמודדות במצבי לחץ וסיכון; לחץ ושחיקה; חוסר טיפוח חוסן 

מחשל  –אונם נרכש ונלמד; רגשות חיוביים; "מה שלא הורג אותך 
 אותך"; פוסט טראומה וצמיחה פוסט טראומתית.

 פרופ'
 אורן קפלן 

8:00-15:00 7 

 , כבסיס לצמיחה פסיכולוגית ושגשוגflow-חווית ה 6.5.21 .3
ומיקוד; מעורבות ומחויבות אישית וצוותית;  Flow ;Mindfulnessזרימה 

 חדשנות, יצירתיות וצמיחה פסיכולוגית.

 פרופ'
 אורן קפלן

8:00-15:00 7 

 "איך בוחרים מהתפריט?"  13.5.21 .4
קבלת החלטות; כישורי חיים: זהות עצמית, ויסות רגשי, כשירות 

בינאישית, תפקודי למידה, חוסן, טיפול עצמי, עצמאות אישית, קשר 
חברתי, יחסי גומלין חברתיים, תקשורת בריאה, מעורבות -בינאישי

בקהילה, בריאות וביטחון, עולם העבודה, סינגור עצמי, חינוך ליחסים 
: נחישות, הקשבה, אמפתיה, מוטיבציה, חיבור בינאישיים; כוחם של

 ומחויבות אישית למטרות, התעניינות, יכולות והישגים.

 פרופ'
 אורן קפלן

8:00-15:00 7 

 תפקידם של רגשות חיוביים: תיאורית "ההרחבה והבניה" 20.5.21 .5
; יחסים בינאישיים חיוביים; סובלנות וקבלת gratitudeהכרת תודה 

; נתינה, התנדבות ואלטרואיזם; אהבה וחברות; תמיכה Diversityהאחר; 
חברתית בקהילה ובמשפחה; ויראליות רשתית; המודל הסלוטוגני; גוף 

, אורח חיים בריא; ניהול פנאי; טקסים Wellness-ונפש, רווחה כ
משמעות, מטרה, ייעוד; ויקטור פרנקל  - Life worth livingוהרגלים;  

 -עות, ערכים וחזון; כוחה של אמונה ולוגותרפיה; הגשמה מתוך משמ
אפקט פיגמליון, מחשבה יוצרת מציאות; מאמונה, אמונות ואמונתיות 
למציאות; דימוי עצמי וערך עצמי; מיקוד שליטה, ויסות עצמי, שליטה 
 עצמית, ניהול רגשי; פרפקציוניזם וקבלה עצמית; תקווה ואופטימיות.

 פרופ'
 אורן קפלן

8:00-15:00 7 

 סדנה התנסותית 27.5.21 .6
( ולמידה מהצלחות; מודל Appreciative Inquiry"חקר מוקיר" )

 החוזקות של פיטרסון וסליגמן

 פרופ'
 אורן קפלן

8:00-15:00 7 

 התנהגות ארגונית חיובית 3.6.21 .7
מנהיגות חיובית והתנהגות ארגונית חיובית; אושר ועבודה; מוטיבציה 

ותגמולים בארגונים; מוטיבציה פנימית של עובדים; סיפוק וחיבור 
לעבודה; למידה והדרכה חיובית; ניהול לפי חוזקות; כישרונות וחוזקות 

של אנשים וארגונים; אבחון ופיתוח כישרונות אישיים; משוב והערכת 
 ימה; שינוי הלכה למעשה; תקשורת ואקלים ארגוני חיוביים.עובדים מעצ

 פרופ'
 אורן קפלן 

8:00-15:00 
 

7 

 פרופ' אינטגרציה וצידה לדרך :ארגז הכלים של הפסיכולוגיה החיובית 10.6.21 .8
 אורן קפלן

8:00-15:00 
 

7 

 פרופ' מפגש סיום  17.6.21 .9
 אורן קפלן

8:00-15:00 
 

7 

 
 


