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 לפני שמתחיליםרגע 

זה נולד מתוך הרצון העז שלי לסייע לכל מי שחש תקיעות בחייו, בכל המדריך ה

שמתוארים בעמודים הבאים הוכיחו את עצמם  צעדיםתחום שהוא. הכלים וה

של מתאמנים שלי, עובדים שניהלתי בקריירה בהייטק, וכמובן  רבעל מספר 

 נבחנו לאורך השנים באירועים משמעותיים בחיי.

 ?לצפותאפשר למה 

צופה כי בעקבות החשיפה והשימוש במדריך, יהיו בחייך יותר ויותר אני 

 תחושות של:

 שעולות נוכח אירועים שונים.תגובות ובתחושות בשליטה במצב הרוח ו .1

 .הצלחה .2

 .אי הצלחה בסיטואציות של וזנת, יציבה וחזקהמאגשית התמודדות ר .3

 ונוכחת ברמה היומיומית. הגשמה עצמית משמעותית .4

 חשוב לזכור!

וכל מצריכים התמדה. כדי שנבדפוסי החיים שלנו, שינויים משמעותיים 

להפיק מעצמנו את המקסימום, יש להפעיל שיקול לא לוותר בדרך, ו, להתמיד

)בפרט בצעד הראשון(, כך שיתאים למקום הריגשי בו אנו בדרך דעת בכל צעד 

 נמצאים. 

נו צעדים מדודים ושקולים, המתאימים ליכולת שלנו בכל רגע, יאפשרו ל

 .הרצוימציאות הלברוא את שינוי  שנוכל ך, כלהתמיד בתהליך

 

 

 בואו נתחיל!
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 תוכן עניינים

 

 1 .................................................................................................. רגע לפני שמתחילים

 3 ............................................................................... מנסה ומנסה, וכלום לא קורה...

 4 ................................................................................................... אז החדשות הטובות

 5 ................................................................................................... נעים מאד, אני עופר

 6 ........................................................................................ הזדמנות! קדימה הסתער!

 7 .................................................................... מודל ארבעת הצעדים לשינוי מציאות

 7 .................................................... יציאה לפעולה: להניע את הגלגלים – 1צעד 

 8 ............................................................. הבנה: להביט בלבן של הפחד! – 2צעד 

 9 .................................................................... זיהוי וחגיגה: יש! הצלחתי! – 3צעד 

 10 .................................... לחלום בגדול: לצייר את העתיד של עצמנו! – 4צעד 

 10 ............................................................ אז מה עושים עכשיו? מאיפה מתחילים?

 11 .................................................................................................... חזקים יותר ביחד!
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 מנסה, וכלום לא קורה...ו מנסה

להצליח יותר, לחיות כפי  :ניסיונות מגוחכים לשנות . חיים שלהייתי שםשנים 

היות בנוכחות כשאני פונה אל לדבר מול קהל, לחלמתי שנים  שאני חולם.

להיות מסוגל , , לומר את מה שאני מאמין בו בלי פחדברחובבחורה מתוקה 

  להציב גבולות ולשמור עליהם.

 

ואני?  ראיתי אחרים מעזים, ופועלים. זה.מושג איך עושים את לי לא היה אבל 

האמת? כמעט התייאשתי. כמעט  מוותר.בסוף שוב ו, נכשל, קצתמנסה 

 .ועל עצמי עצמיליתור ובו לחיותו הסכמתי לקבל את הבינוניות ששלטה בחיי

 

 הרבהלפני  ,בעבודה ת העשרהזה קרה בהרצא אבל אז קיבלתי סטירת לחי.

שיחה  .שיחה פנימיתאת קיומה של  המרצה חשפה בפני בהרצאה שנים.

 שניהלה אותי וניווטה את ההחלטות והרגשות שלי כמעט בכל תחום.

, דרךה לא רואה את ודאולי אני ע !חייהבנתי שרק אני יכול לשנות את מציאות 

 היא קיימת.אבל 

 דרך אפשרית לפעולה ושינוי. ובחנתי כל אישילאימון פניתי אז 

 

 דברים החלו להשתנות.ופעלתי לשינוי,  בנות, יישמתי התוככל שהתאמנתי

 פחדפחות מוצף  שמתי לב שאני מעז יותר, מרים ראשון את היד וקופץ למים.

 בחוויה.גם בתוצאה, אלא רק עסוק הייתי  כבר לא צליח".יזה "לא ש

 

סיטואציה, כל יותר, להיות נוכח ב אתגר את עצמיזה אפשר לי לתהומי השינוי ה

התחושה הקבועה שאני לא מספיק טוב ש שינוי ענק נוסף היה להנות ולחייך.

  שווה.אפילו הרגשה שאני ראוי ובו תחושות מעצימות של מסוגלותתחלפה בה

 

 :עד כאן, אין לי ספק ש םאם קראת

 .תכםא מנהליםש דפוסיםה את דרכים רבות לשנות םכבר ניסית .1

 נחישות ורצון עצום לשנות. כםיש ב .2
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 החדשות הטובותאז 

 הן שאפשר לשנות!

 –שינוי תפיסת העצמי שלנו  –, ולא פחות ישנה דרך שמאפשרת שינוי מציאות

  להרגיש ראויים!

לשנות את המציאות  שנועד התהליך המזוקקהמדריך הזה הוא סיכום 

  .הזדמנויות שנקרות בדרכנו ומיצויעל ידי יצירה, זיהוי , שלנוהיומיומית 

חשוב ו ,פעולה, לימוד והטמעה – שחוזר על עצמו שוב ושוב זהו תהליך מעגלי

 מתאימים לתחושה הפנימית שלנו. שמאד להתחיל במינונים 

לכן חשוב מאד שנשמור על אורך רוח,  שינוי אינו נוצר ביום או בפעולה אחת.

הרבה חוויות  שאנחנו צובריםתוך , לצעוד כברת דרךנו נצעד בקצב שמאפשר ל

 .בדרך הצלחה

 

, שימשו אותי גם כמנהל בהייטק, וכמובן שאני הפעולות שאני מציג במדריך הזה

נעזר בהן בתהליכים האישיים שאני מעביר למתאמנים שלי. וכולם הצליחו 

ללמוד  –ומצליחים הרבה יותר! העובדים שלי העזו לחשוב מחוץ לקופסה 

ים לבטא להציע כיוונים פורצי דרך. המתאמנים שלי מעזו טכנולוגיות חדשות

 משנים מציאות. – תוצאות , משיגיםמהדרך נהניםגבולות,  מציביםאת עצמם, 

 הכישלון! חושתתהפסיק את ל

 כישלוןליך המתואר במדריך הזה, היא להפסיק את חווית ההמטרה של התה

הרבה מאד  .תכופות חוויות של הצלחההחליף אותה ב, ולשנוכחת בחיינו

שהם מעדיפים כלל לא לפעול, העיקר לא  אנשים פוחדים מכישלון במידה כזו,

 העדפה זו גורמת להם לפספס המון בדרך. להסתכן בתחושת כישלון.

דפוס של פעולה  עוזרת לייצרבמדריך זה סידרת הפעולות שאני מתאר 

תהליך כזה מעלה את  שיפור בחוויה היומיומית.נו והצלחה, מה שמאפשר ל

 עצמנו.הביטחון העצמי ומלמד אותנו לסמוך על 

 

רגע לפני שאנחנו לומדים את ארבעת צעדי התהליך, אני רוצה לספר ו

 .קצת על עצמי כםל
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 נעים מאד, אני עופר

שלי קריירה ב ואני מאמן ומלווה אישי.

גידלתי מהנדסים, מוצרים  בהייטק

ומנהלים. למדתי מה צריך אדם כדי 

להביא את עצמו למיצוי אישי 

והגשמה. היכולת לזהות את 

איפשרה לי לנווט את , נותהכישרו

העובדים למקומות בהם הרגישו הכי 

 . ייםומשמעות מוגשמים

היכולת לזהות חסמים איפשרה לי 

  צמיחה ושיפור.תהליכי ללוות 

 לאימון וליווי כוליהיום אני מקדיש את 

את סט הכלים הרחב י. עסקאישי ו

הן ו שרכשתי, הן בקריירה בהייטק

בתהליכים אני מנצל , כמאמן אישי

בנוסף לתהליכים  שאני מציע.

אישיים, אני מרצה בחברות ואירגונים 

 ומלווה אנשי הייטק בקריירה שלהם.

 

 .להחזיר לאנשים את הברק לעינייםהחזון שלי הוא 

 

שנים חייתי בתחושה שאני פשוט לא מספיק! לא מספיק , הייתי מאד שמן. ילדכ

התהליך  ...you name it, הומוררזה, לא מספיק גבוה, לא מספיק עם חוש 

בתחושה של אני חי מאז ו ,לי לגמרי את התחושה הזואצהאישי שעברתי שינה 

 ושליחות.עצמית הגשמה 

 

את השינוי הריגשי והחוסן המנטלי שאני רכשתי, אני מציע למתאמנים שלי, 

כדי שיוכלו להכיר את ערכם האמיתי, לעמוד בפני אתגרים בהצלחה, לצמוח, 

 צמם את החזון שלהם, ולצאת להגשים אותו.לנסח לע

 

הפעולות במדריך זה עזרו לי מאד בתהליך ואין לי ספק כי יוכלו לעזור 

 לכל מי שיתמיד.
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 ! קדימה הסתער!הזדמנות

כמה זה  רגע אחרי שהיא חלפה?הזדמנות,  םשזיהית כםכמה פעמים קרה ל

 נכון? ,מתסכל

הזדמנות, ובפרט  "נופלת" עלינושכדי להיות מוכנים, גם פיסית וגם רגשית, כ

 !הזדמנות משמעותית, עלינו לתרגל

 או אנחנו מציגים את עצמנו במעלית למנכ"לשכגם נכון  וזהזה נכון בספורט, 

 .בהפתעה מציגים אותנו בפני אדם משמעותישכ

 

  .אחד , והשינוי אינו קורה ביוםהתרגול הזה מצריך זמן

חים, אותנטיים ומדויקים בדיוק עלינו ללמד את הגוף והרגש להיות נוכ

 אנחנו פוגשים בהזדמנות.שכ

 

כך , הם מפספסיםכל אלה שחשים שכדי לעזור ל –לכן יצרתי את המדריך הזה 

ולפעול באופן הכי  ברגע הנכון לזהות הזדמנויות להפטר מההרגשה הזו,שיוכלו 

 .מדויק
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 ארבעת הצעדים לשינוי מציאותמודל 

, התבוננותשל עשיה, חוזר כאן הם למעשה מעגל  ציגמארבעת הצעדים שאני 

להציב מטרות  לאמן אותנוהמטרה של הצעדים היא  ומבט לעתיד.שיפור 

בור חוויות הצלחה לזהות ולצלקפוץ למים, אימות לנו ולמצבנו הריגשי, תשמ

, נפעל באופן שתקרה בדרכנוהזדמנות חשובה בכל ש עד . חשוב לתרגלרבות

 עם שפת גוף חזקה, ונביא את עצמנו הכי טוב שאפשר!אותנטי, מדויק, נוכח, 

 

 

 להניע את הגלגליםפעולה: יציאה ל – 1צעד 

זהו  בלעדיו לא נוכל לשנות מציאות., הצעד הראשון הוא הבסיס לכל התהליך

בהמון חמלה  חשוב מאד לבצע זאת בהקשבה רבה, לכן גם הצעד הכי קשה.

 לעצמנו, ולהימנע ככל שניתן מהלקאה עצמית.

 רק אל תגידו לי "לצאת מאזור הנוחות"!

?! כשאנחנו מתמודדים מול קושי, בדיוק כשאנחנו רוצים , נכוןכמה זה מעצבן

לא מצליחים להביא את עצמנו לפעולה נכונה ומדויקת,  ודווקא אז ,מאד משהו

כאילו  היא לצאת מאזור הנוחות"... אומרים לנו ש"הדרך היחידהעוד ואז 

 שאנחנו לא יודעים!

יציאה  
לפעולה

(1)

הבנה
(2)

זיהוי  
וחגיגה

(3)
 לחלום בגדול

(4) 
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גרוע מכך, יציאה מאזור הנוחות בפני עצמה אינה יוצרת תהליך שיפור. אלא ש

, אם החוויה מאד לא נעימה לפעמים היציאה מאזור הנוחות עלולה לגרום נזק

כלת ומייאשת, וכתוצאה מכך, אנחנו סמאד מת להיותוצורבת. חוויה כזו עלולה 

 ניסיונות נוספים.מנע מנ

, ולצאת מאיזור , קשובה ליכולותינו ולפחדים שלנוחכמהבצורה  לכן, יש לפעול

מהפעולות המאתגרות של  המרבהנוחות במסגרת תהליך מסודר שמפיק את 

 יציאה מאזור הנוחות.

 שליטה במצב

, ולא של מצבים ביצירהכדי שנוכל להיות בשליטה מלאה, אנחנו מתחילים 

כאשר אנחנו יוזמים ויוצרים את המצבים, יש  ."שיפלו" עלינו למצביםמחכים 

לנו שליטה גבוהה יותר על המוכנות הרגשית, וכך מעלים את הסיכוי לחוויית 

 הצלחה.

 מתחילים בקטן

. יעדים קטנים. לא הרואיים תבחרו אתגר נכון הוא אתגר שמותאם לרמתנו!

חייבים להיות קשורים המצבים אינם  .אבל כאלו שברור שיוצרים אתגר

לתרגל בתחומים להתחיל נהפוך הוא, כדאי  לתחומים "כבדים" כמו קריירה.

 "קלים" יותר, שקשורים לתחביבים שלנו או לשעות הפנאי.

 

צעדים ל הצעותתמצאו טבלה עם דוגמאות לקשיים ומדריך בסוף ה

 .ראשונים

 פחד!ה להביט בלבן שלהבנה:  – 2צעד 

מאתגרים את עצמנו ויוצאים, אפילו טיפה, מאזור הנוחות שאנחנו בכל פעם 

, הדופק עולה, אנחנו מרוכזים והחוויה נחרטת יםשלנו עול יםשלנו, הפחד

 בזיכרון ואפילו בגוף.

  מה עלה? ממה אנחנו מפחדים? –הקשבה מודעת  !זה הזמן להקשיב

! משפטים כמו "זה מפחיד אותי", "אין לי מושג איך אל תסתפקו בכותרות

אמירות כאלו  –" אתפדח או אהיה מובךאו "אם אעשה זאת, לעשות את זה!" 

את ההבנה של  להעמיקעלינו  להבין על מה יושב הפחד האמיתי. ותעוזר לא

 הפחד ומה בדיוק חוסם אותנו.

לף שכבות ולהגיע ככל שנאתגר את עצמנו יותר, ונקשיב באופן מודע, נוכל לק

לפחד האמיתי שיושב עמוק בפנים ומנהל אותנו, עד כדי שאנחנו לא מסוגלים 

 לפעמים לזוז.
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 יש! הצלחתי!: זיהוי וחגיגה – 3צעד 

הסיבה לכך  לבן, חיובי או שלילי, הצלחה או כישלון.או אנחנו חושבים בשחור 

להצטיין, לא היא החברה המאד תחרותית שאנו חיים בה, שדוחפת אותנו 

חשיבה כזו מחלקת את העולם להצלחה  לוותר על פחות מהמקסימום.

, שאינה שום דבר באמצע. זו חשיבה מאד מסרסתלא משאירה וכישלון, ו

 מעודדת עשיה, התנסות ולקיחת סיכונים.

 

 !יש רמות שונות של הצלחה ,למעשה

היא לא  אם פניתי לבחורה בבית קפה ולא קיבלתי את מספר הטלפון שלה )כי

יתכן . זו עדיין יכולה להיות חוויית הצלחהפנויה או פשוט לא מעוניינת(, 

הבחורה קיבלה ממני מחמאה כנה  –השיחה הייתה נעימה ואפילו מעצימה ש

ולא  עשיתי לה את היום והיא מודה לי על כך. – וזיכרון מתוק להמשך היום

 .בחוויה של התגברות על מחסום זכיתי –פחות חשוב 

 

ויכולים לזהות הצלחה כעת אנחנו חוזרים לפחדים שזיהינו בשלב ההקשבה 

 מתממשים! לא והתמונות הנוראיות שהם מציירים לנוהפחדים  –נוספת 

 

אתגרים מחושבים ומייצרים את הסיטואציות  בוחרים לעצמנוכאשר אנחנו 

בהתאם לרמת האתגר שאנחנו מסוגלים לקחת על עצמנו, אנחנו מעלים 

 את הסבירות לחוויית הצלחה. משמעותית

 

 !לחגוג –וכעת 

אפשר לספר לחבר או חברה קרובים על החוויה, לכתוב זאת ביומן האישי שלנו 

  או אפילו לחייך אל עצמנו במראה בהמון אהבה וטפיחה על השכם.

זה אולי נראה מינורי, אבל ההורמונים והחומרים שמשתחררים בגוף בזמן 

עם האתגרים המחושבים  ,את חוויית ההצלחה –החגיגה יעזרו לנו לצרוב יחד 

  לנו בדרך. בוחריםשאנחנו 

זיכרון החגיגה  – יהיה לנו קל יותר ויותר באתגרים הבאיםככל שנחגוג יותר, 

המקושרת עם האתגרים יעזור לנו לעמעם את הפחד ויזכיר לנו כמה הפעולה 

 מתגמלת.
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 לצייר את העתיד של עצמנו!: לחלום בגדול – 4צעד 

 את היכולת שלנו לייצר ולנצל מצבים זמן לאורךאחרי שלמדנו ותרגלנו 

זה הזמן , מאתגרים, ולנצל אותם כדי להתאמן ולהתמודד עם הפחדים שלנו

ושנרצה לחיות  לנסח לעצמנו את תמונת המציאות שאנחנו חולמים לממש

 .החזון שלנוזהו  – אותה כמה שרק אפשר

שהמחשבה שכך יראו חיינו גורמת לנו  ירגש אותנו!החזון ש – הכי חשוב

 להחסיר פעימה.

 ?מתחילים מה עושים עכשיו? מאיפהאז 

 אני מניח שאתם שואלים.

ההתחלה הכי קשה! הצעד הראשון ליציאה לפעולה זה הצעד הכי  –אני יודע 

 לכן הכנתי לכם טבלה עם רעיונות לפעולה בתחומים שונים: קשה.

מוציאות אותנו מאזור הנוחות שלנו ולכן הן טריגר לפחדים  הכל הפעולות האל

  שלנו שמציפים ומפעילים אותנו.

אותנו, כדי שנוכל לתת מענה ! להבין מה מנהל זה הזמן להקשיב –אני מזכיר 

  לפחדים ולקחת פיקוד על חיינו.

 ! לא לשכוח לחגוג הצלחות –וחשוב מאד 

התוצאה  זו איננהלא הייתה המושלמת ביותר, או  קיבלנוגם אם התגובה ש

 !עצם הפעולה היא ניצחון הכי רצויה.

 פעולה קושי תחום

לעמוד מול 
 קהל

 פחד במה
 הזמינו כמה חברים קרובים וספרו להם סיפור עליכם

 סדנת תאטרון חובבניםנסו 

 ביטוי עצמי
 אימפרוביזציהסדנת נסו 

 סדנת דיבובנסו   

 אינטימיות

 הצליבו לרגע מבט מחויך עם אנשים ברחוב מבט בעיניים

 יצירת תקשורת
 אימרו שלום לקופאית בסופר

 אימרו משפט קצר למישהו או מישהי בתור בסופר

לגשת 
או  לבחור

 בחורה

 פחד מדחייה
 בחורה שנראים פנויים.או  החמיאו לבחור

 בחורה וחייכו בנעימות.או ה מבט עם הבחורהצליבו 

 "אין לי מה לומר"
 פנו עם מחמאה אותנטית ושתפו בקושי לפנות.

 )פחד להיתקע(
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 !ביחדיותר חזקים 

 הקולות הפנימיים שלנו.נגד לצאת לפעולה  – קשהמי כמוני יודע כמה זה 

וברור לי שעבור רבים, גם אחרי קריאה מעמיקה של המדריך, ביצוע הצעדים 

המתוארים בו זה מסע ריגשי לא פשוט. אז חשוב לי שתדעו שזה טבעי לחלוטין 

 , ולוקח זמן להטמיע אותו.ואפילו הגיוני. שינוי אמיתי אינו מגיע ביום

שיעלו פחדים וקשיים שהיום אינם באים בנוסף, ככל שתעמיקו בדרך, יש סיכוי 

א פשוט להמשיך עם לידי ביטוי. גם זה מאד הגיוני וטבעי, ואין מה לחשוש, אל

 מעגל המתואר במדריך זה.ה

  

יצור את השינוי לכדי לעזור לכם לצאת לפעולה, לצבור חוויות הצלחה ו

 :בנוסף חשוב לי להושיט יד ולהציע ,הרצוי

מוזמנים לאתר שלי )מופיע בתחתית  להמשיך את המסע פנימה: .1

העמוד(. באתר תוכלו למצוא בלוג עם טיפים, סיפורים מהקליניקה 

ות ופעילויות אחרות כמוכן תוכלו להתעדכן על הרצא ותובנות רבות.

להחזיר  –בהן אני עוסק, כדי להביא את החזון שלי לכמה שיותר אנשים 

 לאנשים את הברק לעיניים.

ן אתכם לפנות אלי בפרטי או בעסקי ולשתף אותי אני מזמי בואו נדבר: .2

באבני הדרך המרגשות )ואולי מאתגרות(, להתייעץ, ולשאול שאלות. אני 

 מבטיח לעזור עם כלים רבים, ידע וניסיון.

אני פוגש מתאמנים רבים שנמצאים בתהליך עמוק של  מיקוד: מפגש .3

את גילוי עצמי ושינוי, ולעיתים, מספיקה פגישה אחת כדי למקד 

. אם הורדת הנכון הבאהחשיבה, לעשות סדר בבלגן ולהחליט על הצעד 

קדימה  יכולה להקפיץ אותך חד פעמיתכן ופגישה את המדריך הזה, ית

מיקוד  מפגשאפשר לקרוא על מפגש המיקוד באתר, בעמוד:  במסע שלך.

 עם עופר מכמל

 

 הדרך לחיות עם ברק בעיניים מתחילה בצעד קטן. –זיכרו 

 

 בהצלחה,

 עופר.
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