
קטלוג שירותים ומוצרים

"לגעת בפיתה"
הפסיכולוגיה של ההישג

פיתוח ארגוני

הדרכה

אגודות ספורט

צבא

חינוך



?"לגעת בפיתה"מה זה 

?"לגעת בפיתה"אז מה זה 
אינו מדבר על הפיתה של החומוס או " לגעת בפיתה"המונח פיתה ב

גוש  -הפלאפל שכולנו אוהבים אלא מדובר במונח הלקוח מהעולם הימי
מתכת השטוח מלמעלה שנמצא על מזחים או סירות ונועד לקשירת  

.חבלים

לגעת  "כאשר יוצאים לשחייה למזח מקבלים פקודה פשוטה 13בשייטת 
אלא צריך לעלות , לא מספיק להגיע לקו המזח או לאבנים לידו". בפיתה

.לפני שחוזרים" לגעת בפיתה"בצורה אקטיבית ו

-מה שעושים"זו פעולה פשוטה שמייצגת מנטליות לפיה " לגעת בפיתה"
. התמדה ומצוינות, מנטליות של התמודדות, "עושים עד הסוף

מנגישים את מיומנויות ההתמודדות וההתמדה שקיימות  " לגעת בפיתה"ב
.בדרך ישימה ובגובה העיניים, ביחידות המיוחדות לכלל האוכלוסייה

מטרתנו היא לסייע לכלל האנשים להשתמש באסטרטגיות שמקנות 
ללוחמים ביחידות המיוחדות ולספורטאי צמרת את היכולת להתמודד עם  

.אתגרים בהצלחה ולפתח מיומנויות וחוסן מנטלי

, מורכב מאנשים מובילים בתחום החינוך" לגעת בפיתה"הצוות של 
.הפסיכולוגיה והספורט

אנחנו דוגלים בלמידה דרך חוויה לצד מתודיקה  " לגעת בפיתה"ב
.תנצרו לאורך זמןאיתנוליישום בשטח ואין ספק שאת החוויה " ייחודית"



תוכן עניינים

חזון

מטרות

רקע ומודל עבודה

ייעוץ ופיתוח תרבות ארגונית

פיתוח צוות

בצבא

לארגונים

בחינוך

בספורט

אימון אישי לוויסות לחץ

1-3' עמ

4-5' עמ

6-7' עמ

8-12'עמ

13-15' עמ

16-18' עמ

19-21' עמ

22-25' עמ

26-28' עמ

29-30' עמ

מתוך לקוחותינו 31' עמ

הצוות 32' עמ



להעיר אנשים למיצוי  –החזון שלנו 
ארגוני וחברתי, פוטנציאל אישי

פיתוח חוסן מנטלי  
ושיפור יכולות  
התמודדות עם  

אתגרים בחברה דרך 
מיצוי פוטנציאל אישי

איזון

שיפור  
יכולות  

התמודדות  

עבודת 
צוות

תקשורת 
חיובית

ניהול לחץ

דרייב



?למה אנחנו כאן

•

•

•

•

•

•

•



מטרות

עסקי

.  קידום היציבות המנטלית בעולם העבודה והתעסוקה

חברתי
פיתוח חוסן ושיפור יכולות התמודדות עם מצבי לחץ  

.  רוגע ופרופורציה, רעות, אחדות, באמצעות חיזוק

חינוכי
הטמעת פיתוח המיומנויות המנטליות והחוסן כחלק  

.אינטגרלי מהחינוך בישראל





?"לגעת בפיתה"למה 

מודל מוכח לחוסן מנטלי והתמודדות  -13שייטת ➢
(.חיבור לשטח)

.כלים מעולם התוכן של הפסיכולוגיה של ההישג➢

!  מתאים לכולם➢

.  וישימים לתרגול ופיתוח יום יומיפרקטיים כלים ➢

.  דגש גם על הדרך ולא רק על המטרה➢

 quest. מרביתהטמעה = קליל מונגש וכייף ➢
methodology



לגעת  "מודל העבודה של 
הלוחם החכם-"בפיתה

זיהוי פעולות 
אוטומטיות 

שינוי/לשימור

הגדרת  
כיוון

אימון ותרגול

בנייה של סל 
פעולות רצויות



לארגונים
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קווי השירות העיקריים

בנושא  " לגעת בפיתה"הדגל של הרצאת ✓

.  ביצועיםושיפור חוסן , מוטיבציה

פיתוח ארגוני חווייתיותסדנאות ✓

תקשורת ארגונים  סדנת ים לפיתוח ✓

והתמודדות אי ודאות

סדנת ים לפיתוח מנהיגות ועבודת צוות✓

בניית צוות מנצח-אינדורסדנת ✓

החיים כמבצע מיוחד-אינדורסדנת ✓



:אודות ההרצאה
מעוררת  , חוויתיתהרצאה 

ומשקפת הצוללת אל עקרונות  
ההכשרה של לוחמי עליתי  

וספורטאי צמרת ומנגישה אותם 
.בצורה בהירה וקלילה

:אודות גיא מזרחי
במהלך תואר . יוצא יחידה מיוחדת

שני בפסיכולוגיה של ההישג  
ומייסד  ,מנחה קבוצות, (הספורט)

כיום מלווה  . חברת לגעת בפיתה
,  בני נוער, ספורטאים הישגיים

מכינות קדם , ארגונים עסקיים
צבאיות ועמותות בחיזוק יכולות 

.ההתמודדות והחוסן המנטאלי

הפסיכולוגיה  " לגעת בפיתה"הרצאה 
של ההישג

,  הרצאה מעשירה"
!  מדויקת ומפתחת

"מומלצת בחום

לית  "סמנכ, סלעליאן
מכון אדלר

אחד מאתנו לקח  כל "
–לארגז הכלים שלו 

דרך הנחייתך  
המלצות–המעניינת

או פתרונות ליישום  /ו
קשיים בהם אנו 

."נתקלים לא פעם

שירות לאומי , הניה
למבוגר

מרצה סוחף עם  "
יכולת החזקת קהל  

והומור טבעי שמנגיש  
חומר רלוונטי וחשוב  

"ובהירותבפשטות 

תגלית  , פנקררם 
אקסל

מרצה חוזר שכבר חלק  "
כל . מהמשפחה שלנו

!  הרצאה פשוט תענוג
מלאה בהשראה וכלים  

פרקטיים לחיזוק ופיתוח  
"אישי

לית "מנכ, נין וויסברג'ג
האגודה לטרשת נפוצה

על מנת להגיע להישגים בחיים צריך לדעת כיצד  
לצמצם את הפער בין הפוטנציאל לביצוע בזמן אמת  

פיתוח  , חברה, משפחה, עבודה-במגוון יישומיים
...אישי ועוד

בהכשרות לוחמים ביחידות מיוחדות וספורטאי עילית  
:גורמים ההופכים את הכשרה למעניינת2קיימים 

חייבים ללמוד מהר-
חייבים ללמוד להתמודד עם אי ודאות  -

?מה תלמדו בהרצאה

איך להגביר מודעות לפעולות האוטומטיות

ההבדל בין למידה קלאסית ללמידה ביחידות  
מיוחדות

מהן הפעולות הפשוטות שמעצבות אנשי קצה

בניית סל כלים לתרגול אישי 



:אודות הסדנאות
הסדנאות יוציאו  . סדנאות בניית צוות ופיתוח אישי חווייתיות וייחודיות

אתכם מאזור הנוחות ובייחד נחקור את ההתנהגויות האוטומטיות  
בגברת מוטיבציה וגיבוש  , לשימור ולשיפור אצלכם לשם שיפור ביצועים

.צוותי

:אודות המנחים
הינם יוצאי יחידות מיוחדות וספורטאי עבר בעל  " לגעת בפיתה"המנחים של 

ארגוני עשיר שידעו ללוות ולהנחות אתכם לתובנות אישיות וארגוניות  ניסיון 
.  מדויקות

"לגעת בפיתה"סדנאות 

?עם מה תצאו מהסדנאות

יישומייםכלים 

מתודה ברורה חוויה

מוטיבציה  , גיבוש
והשראה



ופיתוח תרבות ארגוניתייעוץ



קווי השירות העיקריים

תהליכי ליווי וייעוץ ✓

ביצועים  שיפור✓

הטמעת תרבות ארגונית של חוסן ומוטיבציה✓

דרך קשבומקצוענותדיוקשיפור✓

עובדיםושימורגיוס✓

נטישההקטנת✓



תהליכי ליווי וייעוץ ארגוני לבניית  
תרבות ארגונית של מצוינות

זיהוי פעולות 
אוטומטיות 

שינוי/לשימור

הגדרת  
כיוון

אימון ותרגול

בנייה של סל 
פעולות רצויות

אבחון ראשוני והגדרת כיוון רצוי על  •
Best Practices-ובנצמארקיםבסיס 

אבחון מקיף הכולל  •
ראיונות עם בעלי עניין•
תצפיות בארגון•

זיהוי פעולות מקדמות ומעכבות  •
גיבוש דוח ביניים•

הצעת חלופות ליישום על בסיס  •
עקרונות ההכשרה של אנשי קצה  

בהתאמה לאפיון הארגוני
אישורה ובניית תכנית  , בחירת חלופה•

יישום

יישום תכנית תקשור•
סדנאות ליישום בקרב הארגון•
הטמעת שפה ארגונית חדשה•
ליווי שוטף בניהול השינוי•



צוותפיתוח
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קווי השירות העיקריים

פיתוח צוות על פי עקרונות ההכשרה של אנשי 

קצה לשיפור ביצועים ושיפור תקשורת בין  

.  אישית

:למתאים

הנהלות✓

מכירותצוותי✓

הכשרהצוותי✓

צוותי גיוס✓



בצבא



הביטחוןמשרדרשומה כספק" לגעת בפיתה"✓

שטחלדרגיוסדנאותהרצאותבהעברתניסיון✓

ניסיון בבניית תכניות פיתוח לקצינים✓
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קווי השירות העיקריים

הרצאות✓

המוטיבציהלהעלאתוהעצמההעשרההרצאות✓

.  והקניית כלים לפיתוח אישי

(פיתוח והנחייה, ייעוץ)מפקדים פיתוחסדנאות✓

סדנאות מותאמות לימי פיתוח קצינים✓

חהשטלדרגיחוסןסדנאות✓

מיומנויות מנטליות בצבאפיתוח ✓

יחידות מיוחדות✓

ץלחבוויסותבכיריםקציניםאישיליווי✓



בחינוך



רשומיםאנחנו•
המרציםבמאגר

החינוךמשרדשל

ניסיוןבעלי•
והנחייתבפיתוח

השתלמויות
לצוותימקצועיות

הוראה

בליווירבניסיון•
מכינותשלאורך
צבאיותקדם

)חוץמרצי(

הרצאות•
לפיתוחמותאמות

לתלמידיםאישי
'חמכיתההחל
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קווי השירות העיקריים

פיתוח כישורי חיים במערכת החינוך✓

תכניות פיתוח והכשרה לצוותי הוראה✓

תכניות פיתוח כישורי חיים והכלה לתלמידים✓

הרצאות העשרה לתלמידים✓



"לגעת בפיתה"ההכשרה של מודולות

הצבת מטרות

זיהוי והתמודדות עם  
חששות

התמודדות עם לחץ

פיתוח קשר גוף ראש

-מעצמי אל הבינאישי
עבודת צוות

פיתוח מסוגלות

פתרון בעיות תחת לחץ



בספורט
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מנחים מובילים עם ✓
רקע בספורט הישגי  

ובפסיכולוגיית  
ספורט

עבודה אישית ✓
וקבוצתי כחלק 

ממעטפת מנטלית  
לאגודות ספורט

אישי לשיפור  ליווי✓
ביצועים לספורטאים  

הישגיים  
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וויסות לחץאישיליווי



:אודות גיא מזרחי
במהלך תואר שני 

בפסיכולוגיה של ההישג  
מנחה  , (הספורט)

ומייסד חברת  ,קבוצות
כיום מלווה  . לגעת בפיתה

בני , ספורטאים הישגיים
,  ארגונים עסקיים, נוער

מכינות קדם צבאיות 
ועמותות בחיזוק יכולות 

ההתמודדות והחוסן  
.המנטאלי

ספורטאי הישגי ויוצא יחידה  
איש של אנשים  . מיוחדת

.ותהליכים

המפגשים עם גיא עזרו לי  "
לסגל אסטרטגיות וויסות  

לחץ אותן אני מיישמת  
בחיים ורואה את 

"ההתקדמות המשמעותית 

לומדת לקראת , תומר
מבחני הלשכה 

בתור אדם ששואף כל "
,  הזמן למתוח את הגבולות

הופתעתי לטובה מהיכולת 
לפיתוח אישי והסרת  

חסמים בעזרת ההנחיה של  
"גיא במפגשי הביופידבק

מתחרה איש ברזל, עומרי

הגעתי אל גיא כי הרגשתי "
שיש פער גדול בין היכולות  

גיא  . שלי לבין הביצוע
מזהה , משרה רוגע ובטחון

נקודות בעיתיות ויודע לתת  
כלים להתמודדות עם  
"חולשות ועבודה עליהן

במהלך מיונים  , אביתר
ללימודי רפואה

כתלמידת תיכון בתקופת  " 
בגרויות מצאתי את עצמי 

באמצעות . בלחץ תמידי
המפגשים עם גיא למדתי איך  
לנהל את הלחץ ולהפחית על 

מנת להצליח וליהנות קצת 
." יותר מהדרך

תלמידת תיכון בדרום  , שרון
השרון

.ביצועיםושיפורלחץלוויסות(1על1)אישייםמפגשים
במפגשים נשתמש בטכנולוגיה מתקדמת המציגה מדדים  

נבחן מגוון אסטרטגיות  , (פידבק-ביו)פיזיולוגיים בזמן אמת 
נמצא את האסטרטגיות המיטיבות ונמחיש כיצד , לוויסות לחץ

כל תהליך ממוקד במטרה אישית שלכם בין אם . ליישמן ביומיום
.  בראיונות עבודה ואפילו בדייטים, זה תפקוד במבחן

?מה תלמדו במפגשים

איך לווסת עוררות ולהביא את עצמכם למצב רגוע ומרוכז

לחץ-איך עוררות פיזיולוגית יכולה להשפיע על עוררות מנטלית

איך כל אחד מגיב לאירועים שונים ברמת העוררות

איך לבנות אסטרטגיה מותאמת לניהול וויסות לחץ בנקודות קצה

055-6600525
touchthepita@gmail.com

לשיחת היכרות 
ויצירת קשר

פידבק לוויסות לחץ ושיפור ביצועים-מפגשי ביו



מתוך לקוחותינו



רכז סדנאות, מאיר אבומייסד, גיא מזרחי

פיתוח והדרכה, אלקוביאלון מחקר והנחייה, טדסהסלמווית

מנחה ומרצה, אלמומלקמו

מנחה, אורי בוצר

מנהל תחום ספורט  , מתן מזרחי
ובריאות

מאמנת מנטלית, מכטייטל 

מנחה, ברק אבני

מנחה, דישטייןלין לוי  מנטליתמאמנת , כרמית דור

פסיכולוג קליני, מרציאנומתן 

הצוות


