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 חשיבה יצירתית : פרק א'

                       

 

לבעיה שהתגלתה  ,ייצור בחברההמנהל מחלקת  ,של לקוח חשוב בחברה על התייחסותו של עמוסת וחוזר לאחר תלונות

 עם עמוס. באופן אישייין לברר את הענ ,מנהל החברה ,החליט דודבמוצר, 

 "בוא ננסה לברר את העובדות" אמר דוד "הלקוח קיבל מוצר בייצור שלנו כאשר המידה הסופית שלו לא תואמת לשרטוט."

 אישר אותו."שבדק את הנתונים,  מבליו ," כן" אמר עמוס "אבל הנקודה היא שהוא קיבל את השרטוט לאישור

 .דוד " האם הטעות בשרטוט הייתה שלנו? שאל

 " כן אבל...  " 

 "." ואתה אמרת ללקוח שהבעיה היא אצלו או שלו, בעצם

  ." הבעיה הייתה שלו" התעקש עמוס

שהוא אישר בטעות טעות שלנו.. האם שאלת את  לו שהתקלה בייצור שלנו מקורה בכך "מה שאלת את עצמך כאשר אמרת

 על תקלה שלכאורה לא שלו? " המשיך דוד בטיעוניו.עצמך איך הוא מרגיש כשהוא מותקף במילים "זוהי בעיה שלך" 

 שהחברה עומדת במיתוג של אמינות ויחס אישי גם כשיש תקלות?" חלופה כדי שלא ירגיש מותקף וידע"האם ניסית למצוא 

 " אמר עמוס.שלא אנחנו צריכים לשלם על התקלה "חשבתי

באיבוד לקוח חשוב ,ומה יהיה אם לקוח זה יוציא שם חנו מסתכנים כאשר אנ ," נשאלת השאלה מה קורה לשם המותג שלנו

 ון שהוא נפגע מהיחס שלך?"וכימ ,לחברה רע

 

 הכוח העצום שיש לשאילת השאלה "הנכונה" כדי להבין בעיה ולחפש פתרונות הוא חיוני ביותר. 

קשורת עם ובתסיטואציות בתקשורת בינאישית, בה הם חושבים על שהשאלות שאנשים שואלים משפיעות על הדרך 

 תהליכי התקשרות פנים וחוץ ארגוניים.לתהליכי עבודה ול לקוחות, וכן על דרך קבלת החלטות באשר

 

במידע ממוין, שעובר  מאופיינתזו תבניתית. חשיבה  -לוגית חשיבה  בארגונים הנם בעלי אופי של תהליכי קבלת החלטות

  .פעילותהלהמשך  באשר מוביל לתוצאות ולהסקת מסקנותוניתוח, 

 אחר.דבר התבניתית, הבוחרת, מחפשת מה נכון, ולפיה כל דבר נובע ישירות מ –זוהי החשיבה הלוגית אנכית 

אי במידה מסוימת של ן הבמידה מסוימת של ודאות ו הןן ייהמידע מאופ .המידע אינו כולל רק נתונים ברורים וידועיםואולם, 

 ניחוש. דייל ודאות שלא ניתן לאומדה אלא ע

לה חשיבות יכולתו ומיומנותו של המנהל לקבל החלטות בביצוע משימות ניהול שוטפות בתנאי אי ודאות. ככל מכאן עו

 בתנאים הקיימים. הנכונה  להחלטהלהגיע כך יגדלו הסיכויים הסבירים  אי הוודאות, שיצמצם את

לית, דהיינו אטריל -ודאות על המנהל להפעיל את החשיבה הרוחבית עול נכון בקבלת החלטות בתנאי אי על מנת לפ

 .החשיבה היצירתית
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היא מקשרת בין  ת חדשים, דרכים חדשות להתבוננות.ם דמיון. היא מניבה רעיונוחשיבה עחשיבה יצירתית רוחבית הינה 

 סיטואציות שונות." במחוץ לקופסה"ומוצאת חלופות רעיונות, 

 אימון אפקטיבי של חשיבה אסוציאטיביתב ,חשיבה יצירתית ניתנת לאימון. לשם כך, יש צורך בהבנה של דפוסי החשיבה

 .בדמיון הכלי העיקרי הוא שימוש כאשר פיתוח גמישות מחשבתיתוב

 

  וד לפני תחילת הפעולה.אנחנו מדמיינים במוחנו תוצאה עפעמים רבות 

ההצלחות שלנו  נשאלת השאלה האם אנחנו מדמיינים במוחנו את נו תכוון את מעשינו לתוצאה ראויה,במוחשכדי שהתמונה  

הצלחה ה שהכיוון שלנו בפעולה יניב את , יש סיכויהבילה לא נאמין תח, גם אם באם נדמיין הצלחהאו את הכישלונות? 

 . הרי על זה נאמר: לכן תמונה במוחנו קודםכ שהופיעה

FAKE IT UNTIL YOU MAKE IT"   '"      

 

לשינוי תבנית חשיבה  תחיוניתמונה חיובית של הצלחה,  -הוספת דימוי. באופן זהה גם בארגון עולה הצורך בחשיבה אחרת

 .לקדם תהליך שהיה תקוע תוכנה חדשה אחרי מחיקת הווירוס כדי בדיוק כמו הכנסת תבנית חדשה.החלפתה בלישנה ו

 

 להלן: דוגמה ליצירת חשיבה יצירתית ארגונית, בטבלה הבאה.

משלב הבסיס של מודעות כללית ועד לשלב הגבוה  ,בניית תבנית חשיבה אפקטיבית בשלבים מדורגיםהטבלה מדגימה 

 חשיבה.היה על סרפלקשלב ה, דהיינו לאחר בניית אסטרטגיה

  

תהליכי למידה , חשיבה ,  כלים: בארגון היבטים  טכניים רמות ההישג                    

 עבודת צוות

 שלב א": מודעות כללית לחשיבה 

נכונות לחשוב על משהו, נכונות לחקור 

 נושא מסוים, 

 נכונות להקשיב לאחרים.

 

 התייחסות לאלטרנטיבה אחת.

 

ירוט לא מנומק לחלוקת פ

 משימות בצוות.

 

 שלב ב": התבוננות על חשיבה 

התבוננות בהשלכות של פעולה ושל 

בחירה, התחשבות בנקודות המבט 

 של עמיתים, השוואת חלופות. 

 

תכנון בניה, הסבר פונקציונאלי של הפרויקט 

 הארגוני או המוצר  הדומיננטי של הארגון.

 

בחירה בין חלופות. שימוש 

כניקות חשיבה כגון סיעור בט

מוחות. תיעוד החלפת מידע 

 והדדיות בצוות.

 שלב ג": אסטרטגיה של חשיבה 

חשיבה , השימוש מכוון בכמה מכלי 

ארגון החשיבה כרצף של צעדים , 

 חיזוק תחושת המטרה בחשיבה. 

 

ייצוג של מערכת ע"י דיאגראמת זרימה , 

מספר בחירה מנומקת של פתרון מבין 

 אפשרויות.

 

עדות לשימוש מכוון במספר 

טכניקות חשיבה, תוך הצבת 

מטרות. דוגמאות לתהליכי קבלת 
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תהליכי למידה , חשיבה ,  כלים: בארגון היבטים  טכניים רמות ההישג                    

 עבודת צוות

 

 שלב ג" המשך

 

 החלטות ומנהיגות בצוות.

עדות להסקת מסקנות ממקרי 

 כשלון בפתרון בעיות.

 יה של חשיבהסשלב ד": רפלק

 ברורה מודעות, בכלים מובנה שימוש

לחשיבה משקפת , הערכה עצמית של 

תכנון משימות ושיטות החשיבה , 

 לביצוע משימות אלה.

  

 עדות לפתרון מקורי של בעיה. 

 הצעות לשיפורים בתהליכי התכנון.

הערכת הפתרון שנבחר בהשוואה למטרות 

ת או והמקוריות. הסקת מסקנות על הצלח

 קשיים בתהליך הפיתוח.

 

ניתוח תהליכי חשיבה והסקת 

מסקנות שהביאו למציאת פתרון 

 מקורי.

מהשפעת תפקוד הצוות  מסקנות

 השלמת המשימה.על 

 

חשיבות הבלתי מעורערת של פיתוח והעצמת ההמבין את  ,מודרני ועדכני, ארגון המעודד יצירתיות הינו ארגון לומד

 כדי להגיע לאפקטיביות ניהולית בקבלת החלטות. ,של צוותי ההובלה בארגון יכולות היצירתיותה

 ארגוני.  ת שינוירכלי חשיבה הם כלים חיוניים ליצי

 בשילוב עם אימון תוצאתי. NLPכלי אימון שנותן מענה לכך הוא אימון 

 שני.העל כך נדבר בפרק 

 

 חזרה לתוכן עניינים
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 NLP פרק שני:

 ( (Neuron Linguistic Programming 

 תכנות עצבי לשוני

 

 

ראתה שאני אוהבת למצוא פתרונות יעילים לבעיות קטנות שצצות בכתיבת דוחות של פרויקטים "הבוסית שלי " אומרת יעל "

בחברה. לכן, החליטה להעביר אליי פיקוח וייעול אסטרטגיות עבודה במחלקה של קשרי חוץ. הכנסתי חומרים למאגר הידע 

 ,שעובדת איתי במחלקה ,ת עבודה. דנהבארגון, כתבתי את הצעותיי וניסיתי לשמוע הצעות של הקבוצה לפני שאצור חלוק

ה שהיא מסתדרת לבד... ושוב טענ היא .ה כלל לשבת ולהקשיב לרעיונות שלימאוימת ולא הייתה מוכנ ,כנראה ,הרגישה

 היינו בפיגור בהגשת הדוחות בגלל העקשנות שלה..."

 

היא מבוססת על הובלת מהלכים.על ו עבודת צוות בארגון נשענת על הבנת צרכיו ומאפייניו של האחר, על יצירת תקשורת

 להשיג גמישות המובילה להשגת המטרה. על האפשרות לדעת להוביל מהלכים בתוך צוות ומנגדהיכולת 

 . לדעת איך להצליח זה שם המשחק, לא נולדים עם זה לומדים את זה

הצוות לזהות יכולות של הצוות,  למנהל מסייעמאפשר למנהיג הצוותי לדעת איך להוביל מהלך מוצלח,  NLPכלי האימון של 

ועל הכלי מרחיב את יכולת הגמישות המחשבתית של העובד עצמו  ,במקביל להיות קשוב לצרכים ולמנף עבודה משותפת.

 ירגיש שייך. ןלה ,להיות מנותב להצלחה צוותית למען מטרות בארגוןידי כך מאפשר לו 

 השיטה: על נוסיף הסבר קצר NLP –כדי להבין איך עובד כלי ה 

 

 ?NLPמהו אימון 

 Nlp להניע מחשבות ומלמד אותנו איך להשתמש במוח זהו סט של כלים יישומיים ה מדריך של הוראות הפעלה למוח.  הוא

 שייטיבו עמנו, כך שנוכל להשיג את המטרות שלנו.

מבנה  .ערכים וזיכרונותדפוסים,אמונות,  ,אנחנו מניחים שלהתנהגות האנושית יש מבנה מסוים כלומר: מחשבות,הרגלים 

לכל אדם מפת חשיבה משלו אותה הוא יכול ללמוד ולעצב ע"פ אסטרטגיות שונה מאדם לאדם.היחודי מסוים זה הינו מבנה י

ההצלחה שלו או באמצעות למידת הצלחה ממודל אחר. אנחנו יכולים  ליצור שינוי בדימוי העצמי, ביכולת השליטה על חיינו 

 שינוי הגישה במחשבה וברגש יוצר שינוי התנהגות עמוק המוביל לתוצאה אמיתית. וביצירת חשיבה חיובית.

NLP את תוכניות ההפעלה  יכולים לשנות אנחנוומערכתית, ובאמצעותה עצבית לשונית  :היא שיטה שעובדת בכל הרמות

  לכיוון הרצוי לנו.שלנו 

גם הסתגלות קלה יותר למצבים  -בותיה , ובעקמאפשר לאדם להשיג גמישות התנהגותית ומחשבתית NLP אימון 

 רגשיים הבאים לידי ביטוי בעת קבלת החלטות. 
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 :הן הנחות העבודה

  לעולם תהיה  ,יקטיבית. לכןיוהשטח הוא המציאות האוב יקטיביתיהחוויה הסובמפת העולם האישית שלנו היא  

 .המפה שונה מהשטח                

 שהוא זקוק להם כדי להשיג את מטרותיוים המשאב קיימיםתנו אחד מא   בכל. 

 שיש לנו להשיג את  יגדילו את האפשרויות - מידע נוסף והיכולת להתגמש גילוי, שינוי השקפת העולם

 המטרה.

 

 נובעת משילובם של שלושה מרכיבים עיקריים: NLP-של העוצמתו 

N Neuron) ) - לעבדם ולתרגמם לחוויות. ,ים בכל החושיםעצבי. הבנת התהליכים העצביים במוח שתפקידם לקלוט שדר 

L (Linguistic) - דגמים לשוניים, הבאים לידי ביטוי בתקשורת מילולית  לשוני. זיהוי הפעילות המוחית בעזרת ניתוח של

 בו בוחר האדם להתנסח( ובתקשורת פנימית הכוללת תהליכי חשיבה.ש)האופן 

P (Programming) -  תוצאות הניתוח של הפעילות המוחית והלשונית, הכוללת הגדרת מטרות ותכנון של תכנות. ארגון

 .הדרכים להשגתן

 

-של ידע שנרכש קודם לאימון, כשהוא מבוסס על פעולות מכוונות ובו תרגול תהליך של אימון  תוצאתי:  - קואצ"ינג אימון

מידת . התוצאה היא רורה של התוצאה המצופהתחומים שבהם קיימת הגדרה ידועה ובבכלומר הוא נהוג במצבים ו -תוצאה 

 ההכנה המתקבלת באימון.

לקבלת תוצאה רצויה. התהליך  בו היא תושגשלרוב, לכל אימון מוגדרות מטרות ברורות ולכל מטרה מצורף תיאור של האופן 

 פעולה המתבקשת.עובדיו, ולמידת הדחיפות והחשיבות של השל מפורט לפעולות משנה ומחובר ללוח הזמנים של הארגון ו

 מביא לתוצאות עמוקות לטווח ארוך. תוצאתי  -אימון קואצ"ינג עם  NLPשילוב של 

 

 מבין; NLPארגון המיישם 

 

  אצל עובדים אחרים  וולפתח יכולת ז ללמוד מהעובדים המצויניםכיצד ניתן. 

  שבאמצעותו כל עובד יוכל להיות מצוין לפתח מודלכיצד ניתן. 

  טגיות חשיבהאסטרפירוק ובניה של. 

  "אנחנו רוצים להיותבו במקום שלהיות בחושים  -"להיות שם. 

  להוביל את החשיבה למקום של הצלחה והישגיםלימוד שפת התקשורת ושימוש בה כדי. 
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 NLPדוגמאות לארגונים בעולם המיישמים  .א

 

 USA  TODAY UPS ביי העולמית-בסט HEWLETT PACKARD תאגיד זירוקס

 ALITALIA הצלב האדום האמריקני פיאט העולמית היגוי של טוני בליירצוות ה חברת פורד

 WORLD מנהטן צ'ייס בנק APPLE מחשבי  צבא ארה"ב USAוולוו 

 

 ב. מחקרים

עבודת צוות , ותקשורת  ,קבלת החלטות ,אפשר להיעזר בדמיון בכל תחום בחיים. לפני פרזנטציה עסקית, עימות קשה

 :דוגמאות מתחומים שונים שעליהן דווח בכתבי העת המקצועייםאישית עם לקוחות. הנה כמה 

  

 :ספורט ועסקים

פסיכולוגיה, ערך מחקר נרחב על אנשים מצליחים במיוחד בתחום המתמטיקה וה העוסק בתחומיהחוקר ד"ר צ'רלס גרפילד, 

נאוטים המתאמנים שוב העסקים והספורט. הוא פיתח עניין מיוחד במצוינות במהלך עבודתו בנאסא, כאשר צפה באסטרו

ושוב בסימולציה על פני האדמה לפני שיצאו לחלל. הוא החליט לחקור את המאפיינים של מצטיינים.  אחד הדברים שהמחקר 

שכמעט כל הספורטאים בדרגה ראשונה בעולם עושים שימוש בהדמיה. הם רואים את הדברים, שלו הראה הוא 

 מבצעים אותם.  מרגישים אותם, וחווים אותם לפני שהם בעצם

 

 :מכירות

באוניברסיטת אוֶרגון בחן אנשי מכירות מצטיינים )נבחרו לשם כך עשרת אנשי המכירות הטובים  1801-מחקר שנערך ב

ביותר מכל חברה(. השיטות שלהם הושוו עם קבוצה של אנשי מכירות ממוצעים. במחקר התגלה שאנשי המכירות 

"הצלחה"  כתב העת עורך. זקוט דגרמו,  NLP תבניות השפה שזוהו ב המצליחים התבססו על שימוש מדויק באותן

(Success Magazineאמר על ה )NLP."מימי לא ראיתי טכנולוגיה יותר רבת עוצמה" :  

  .לחצו כאן – NLPלמחקרים נוספים בתחום ה 

 ים יכולות ואסטרטגיות למידה להצלחה משותפת נלמד בפרק ג'. שלבאיך מ

 

 

                  

 

 חזרה לתוכן עניינים  
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 : למידה מתווכת בארגוןפרק שלישי

 

 תיווך נכון כמפתח לפיתוח יכולתו של העובד בארגון

 

כאשר קולגה לעבודה  . המפגש עם דוד התרחשכבר פגשנו בפרק א'בעלים של חברת היי טק קטנה במרכז הארץ  ,את דוד

 .בשנה האחרונה  החברה מכירותירידה ב בשל ,ת סדר בחברהלעשו המליץ לו

מנהל  ,של עמוסו של דוד את המקרה ננסה לבחון . כעתעבודת צוות ובתהליכי קבלת החלטותניהול לחברה היו קשיים ב

  .המחלקה

תקלה ה לש כאשר התייחס אל הבעיהלקוח בחוסר סובלנות, , היה ברור שעמוס הגיב כלפי ה לאחר השיחה בין דוד ועמוס

 עמוס לא שאל את עצמו את השאלות הנכונות כנותן תקלה שנוצרה בשל אישור מוטעה של הלקוח.אל באיכות המוצר כ

 והסתכן באיבוד המוניטין של החברה. ,מהירותבלא הסיק מסקנות שירות, 

ו היות ם עקבנזק שנגרבעיקר בשל העובדה שזו לא הייתה תלונה ראשונה ובשל ה ,אפשר היה לצפות שדוד יפטר את עמוס

והוא איש מסור ונאמן  יש בו יתרונות רבים ,שעמוס מעד וח המתלונן לקוח חשוב. ואולם, דוד חשב שאף על פיהלק של

ד לכוון את עמוס מוכן להישאר שעות נוספות כשנדרש. אי לכך ניסה דוהיה מספר שנים ותמיד  לחברה. הוא עבד בחברה

 . את השאלות הנכונותהעל דייעל  כיוון המחשבה הנכוןל

מנקודת את הנושא  סבלנית, את האפשרות לראותבעצם הנחייתו ה ,פניוס נקודות למחשבה, ופתח בעמודוד הציג בפני 

 .ן שירותמתהעניק משמעות אחרת ללקוחות ולהכוונות של עמוס יוכל להבין באופן שונה את הש ראות שונה, כך

 בחברה . אחרות העולות עמוס להעביר גם לסיטואציות יוכל ,מית מודעתהמכילה משמעות וחשיבה פני ,זוהחשיבה את ה

, כיוון גם את עמוס לחשיבה אחרת, המוצאת חלופות מכוון ו ירגישו שייכות לארגון ולכן, כמדריךלדוד היה חשוב שעובדי

 גישה חיובית בונה.בסיטואציות מורכבות והמושתתת על 

 .התפתחות שלוכתפתחות הארגון גם האת  לראות בעקבות תהליך זה, החל עמוס 

גורם המתווך  היהמערכות ארגוניות יכולות אף הן ליצור נתיבים בלתי שגרתיים ליוזמות חדשות. הדברים ייעשו נכון כאשר י

 בין העובד לבין הארגון. מתווך ישיר משפיע ביותר הוא מנהל הצוות במחלקות השונות בארגון.

 כמנהל בתוך הארגון שאל את עצמך?

 ?האם אתה רוצה שהארגון שלך יעבוד כפעימה אחת, כאשר ישנה חפיפה בין מטרות הארגון והעובד 

  ליצור משמעות אצל העובד כדי שירגיש חלק מהחברה? צריךהאם אתה כמנהל 

  לרצות לדעת יותר  ולגרום לו מנהל בארגון צריך לדעת לנתב את כישוריו של העובד תחתיךכהאם אתה

 תיו בארגון?ולהשקיע יותר מיכולו

 אתה זקוק ל"תיווך" בין הדרגה הניהולית לעובד בחברה. –אם ענית על השאלות הנ"ל ב"כן" 
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 איך לעשות את זה? 

תנהגותיים אצל למידה מתווכת מתאפשרת רק כאשר קיים אמצעי שהוא המתווך. התיווך נעשה באופן מכוון ויוצר שינויים ה

 י שגורם לשינוי בכל מרכיבי ההתרחשות.יווך הוא תהליך דינאמתהעובדים בארגון. ה

הקוגניטיביים של עובדיו  הםהתיווך מתרחש בשלושה מישורים: קוגניטיבי, תרבותי ורגשי. המתווך הנכון מפתח את כישורי

 בארגון ומקנה להם אסטרטגיות של למידה וגמישות מחשבתית.

רוי. כתוצאה מאינטראקציה זו משתנה התגובה של מודל התיווך כולל את היחס בין: הגירוי, האדם המתווך, ומקבל הגי

העובד. מודל התיווך בא לידי ביטוי בפרמטרים שונים כגון: תחושת יכולת, ויסות ושליטה בהתנהגות, התנהגות משתפת, 

 תחושת שייכות.וחידוש ומורכבות,  ,הצבת יעדים והשגתם, חיפוש אחר אתגרים

 דוגמאות ליישום מודל התיווך:

 ת למידה עצמאיות, כגון: תהליכי השוואה.וגיהקניית אסטרט .א

 תפקיד המתווך ללמד מדוע וכיצד משווים, ולסייע בידי העובד בארגון ליישם את העקרונות שנלמדו, כאשר המטרה הסופית

 עקרונות לוגיים ותוך מענה לשאלות כגון: יפל שאיש הייצור או איש המכירות יהיה מודע לצורך לבצע השוואה ולבצעה ע היא

 כך ניתן לעורר בעובד את תחושת המסוגלות. ""כיצד אני חושב?", "מה עלי להשקיע כדי לפתור בעצמי את הבעיה?

השינויים המצופים בהתנהגות העובדים כתוצאה מהתערבות מודל התיווך הנם: רמת מכירות גבוהה יותר, ייצור פרודוקטיבי, 

 .שירות מהיר יותר

 ברובד התרבותי  .ב

ליצירת צורך   ביותרלערכים.בארגון מושגים אלה חשובים  ניתובתחושת שייכות ו כגון יםעל נושא בתיווך יש דגש רב

 .שלו מוטיבציההיצירת להעובד לארגון ושל השתייכות ה

  בנושא השירותג.       

 שלבי שיחה עם לקוחות                                            

 

  אמפטיה   הקשבה  פתיחה  

 איתור צרכים                   שיקוף                            פתרון  
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 סיפוק צרכי הלקוח הוא הראשון בסדרי העדיפות של הארגון 

 לכל לקוח יש תמהיל שירות המייחד אותו 

  תמורת השירות מתקבל התגמול -חוק החליפין 

  הפער בין ציפיות הלקוח לבין השירות  -תאום ציפיות 

 במצבי שירות בעיתיים ופתרונם הבחנה 

 

מתאפשרת בשילוב פסיכודרמה או  ,כדי לגשר על פערים וליצור עניין יותר חוויתילהאפשרות להפוך את תהליך התיווך לנגיש ו

 תיאטרון חוויה אישית אותו נסביר בפרק ד'. –פלייבק 

 

 

 

 

  םחזרה לתוכן הענייני
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 נלפלייבק פרק ד':

 NLPפלייבק, תיאטרון חוויה אישית, מונחה 

 

  NLP.-דמיון ומחשבה באמצעות משחק הפלייבק ושיטת ה ,מילת מציעה מפגש ייחודי המשלב חושים

ת ספור מהחיים. זהו תיאטרון אימפרוביזציה המבוסס על סיפורים אמיתיים של אנשים תיאטרון הפלייבק עוסק בהעלא

  בקבוצה.

 ןהשיטה החווייתית מאפשרת לראות את התסריט שאותו אנו יוצרים בחיינו מתוך תבניות ההתנהגות והמחשבה שאליה

בתהליך  ,דמיון ולחשוב אחרתלצחוק, להתרגש, לחוות, לשחק עם ה זמינה את המשתתפים בקבוצהומ ,אנחנו מורגלים

 המאפשר התבוננות, הבנות ותובנות.

 חשיבההדפוסי את לשנות  הבקבוצלמשתתפים עיבוד הספור האישי באמצעות משחק עם החושים ומיקוד מחשבתי מאפשר 

 התבוננות או השתתפות בספור. דייל ע שלהם

וכן במסגרת סדנאות לאוכלוסיות שונות  NLPנחה שחקנים מקצועיים ומ דייל שיטת הפלייבק מיושמת בהצגות המועלות ע

 ארגוני עומד במרכז.   -ומגוונות. הסיפור האנושי

  העצמת החוויה באופנים הבאים:את השילוב בין התחומים מאפשר 

 לעבודה שיתופית התורמת יצירת אוירה חיובית ויעילה בארגון 

  מעביד-יחסי עובדבבניית תקשורת אפקטיבית 

 לקוח להיות שייך אליהלברה נעימה ופתוחה שכדאי יצירת תדמית של ח 

 

 

 חזרה לתוכן עניינים
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