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 : בניית חוסן אישי וארגוני

 פסיכולוגיה חיובית בניהול ובחינוך
 אורן קפלן

  

www.orenkaplan.com   

 
    

 

http://il.linkedin.com/in/okaplan   facebook.com/or.n.kaplan   

 

 

 אורן קפלן' פרופ

 ?מדוע אובמה רוצה להימנע ממעורבות אמריקאית בסוריה ובאיראן

http://www.orenkaplan.com/
http://il.linkedin.com/in/okaplan
http://il.linkedin.com/in/okaplan
https://www.facebook.com/or.n.kaplan
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Comprehensive Soldier Fitness 

(CSF) 

 אורן קפלן' פרופ

Former U.S. Army  

Chief of Staff  

General George Casey 

 

 :ב בדימוס עם היציאה האמריקאית מעירק"ל ארה"רמטכ
  

  לחלק יהפוך "הכולל החיילים כושר"ש הוא שלי החזון"

  המימדים את יבינו חיילינו כאשר ,הזמן עם שלנו מהתרבות

  מקצועי שספורטאי כפי ,הפסיכולוגי הכושר של החיוביים

 "מבין
 

"My vision is that CSF becomes a part of our culture 

over time, with our soldiers understanding the 

positive dimension of psychological fitness much 

like professional athletes do“ 

 

 

 CSFאולי מאותה סיבה שבגללה הצבא האמריקאי צריך 

 אורן קפלן' פרופ

Suicide claims more US military lives 

than Afghan war 

American military personnel are continuing 

to take their own lives in unprecedented 

numbers, as the wars in Afghanistan and 

Iraq drag on. By late November, at least 

334 members of the armed forces had 

committed suicide in 2009, more than the 

319 who were killed in Afghanistan or the 

150 who died in Iraq. While a final figure is 

not available, the toll of military suicides last 

year was the worst since records began to 

be kept in 1980. 

The Army, National Guard and Army 

Reserve lost at least 211 personnel to 

suicide. More than half of those who took 

their lives had served in either Iraq or 

Afghanistan. The Army suicide rate of 

20.2 per 100,000 personnel is higher than 

that registered among males aged 19 to 29, 

the gender age bracket with the highest rate 

among the general population. Before 2001, 

the Army rarely suffered 10 suicides per 

100,000 soldiers 
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 דיכאון: 'חלק א

 "כל עוד לא הוכחה אשמתו, חזקה על אדם שהנו חף מפשע"

 (DSM-י ה"כל עוד לא אובחן אחרת ע, חזקה על אדם שהוא חסון ובריא נפשית)

 זיגמונד פרויד. בריאות נפשית היא היכולת לאהוב ולעבוד

    350 million people have depression in world 

• No region is free from the disorder and around 5 percent of the 

world's population suffers depression in the course of a year 

• Access to treatment is a problem in most countries and in some 

countries fewer than 10% of those who need it receive such 

treatment 

 

 אורן קפלן' פרופ
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 אורן קפלן' פרופ

Depression is a common mental disorder that presents with depressed mood, 

loss of interest or pleasure, feelings of guilt or low self-worth, disturbed sleep or 

appetite, low energy, and poor concentration. These problems can become 

chronic or recurrent and lead to substantial impairments in an individual's ability 

to take care of his or her everyday responsibilities. At its worst, depression can 

lead to suicide, a tragic fatality associated with the loss of about 1 Million lives 

every year. 

Depression is the leading cause of disability as measured by YLDs (Years Lived 

with Disability) and the 4th  leading contributor to the global burden of disease 

(DALYs) in 2000. By the year 2020, depression is projected to reach 2nd place 

of the ranking of DALYs (Disability Adjusted Life Years - The sum of years of 

potential life lost due to premature mortality and the years of productive life lost 

due to disability), and by the year 2030 to the 1st, calculated for all ages, both 

sexes. Today, depression is already the 2nd cause of DALYs in the age category 

15-44 years for both sexes combined. 

 אורן קפלן' פרופ

2002 Philip G. Zimbardo 

1998 Martin E.P. Seligman 

1974 Albert Bandura 

1968 A. H. Maslow 

1963 Charles E. Osgood 

1958 H. F. Harlow 

1949 Ernest R. Hilgard 

1947 Carl R. Rogers 

1939 Gordon Willard Allport 

1912 Edward Lee Thorndike 

1904 William James 

 APA-נשיאי ה

Positive Psychology – Prof. Martin Seligman 
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 :  יש מקום לאופטימיות
 ממצאי תוכנית התערבות

תלמידים תושבי הצפון כשליש   595במחקר ישראלי מתוך •

גבוהה מאוד  /דיווחו על סימפטומים נפשיים בעוצמה גבוהה

ההתערבות הביא לירידת  . בעקבות מלחמת לבנון השניה

במעקב מספר חודשים לאחר מכן לא . 8.5%-המצוקה ל

נמצא הבדל בשיעור המצוקה בין קבוצת ההתערבות  

 (.6%)לקבוצת ביקורת שלא היתה באזור המלחמה 

 50%ירידה של : ב"אלפי תלמידים בתוכניות מניעה בארה•

בשיעור דיכאון ומצוקה של בני נוער מול קבוצת ביקורת  

 .שעוברת סדנאות העשרה

דני , ליאו וולמר)באשקלון ' ה-'תלמידי כיתות ד 1488•

 – PTSD-ירידה בהסתברות ל -( 2011, נתי לאור, חמיאל

 .תסמונת פוסט טראומטית

 אורן קפלן' פרופ

 ילדים בצפון אחרי מלחמת לבנון השניה•

 אחרי מבצע עופרת יצוקה/ילדים בבתי ספר באשקלון לפני•

 אוסטרליה, בריטניה, ב"תלמידים בארה•

 קתדרת מחקר

 לפסיכולוגיה חיובית וחוסן נפשי

 אורן קפלן' פרופ
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 ?היכן נתמקד בלימודים

 אורן קפלן' פרופ

 יש מקום לשיפור

 אורן קפלן' פרופ

 תעודת בית ספר
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 "חקר מוקיר"

Appreciative Inquiry  

David Cooperrider,  
The Weatherhead School of Management 

Cleveland, Ohio 

 אורן קפלן' פרופ

 מפגשי הערכת עובדים" = אסיפות הורים"
 עובד  -פגישת מנהל ישיר; הורה-תלמיד-פגישת מורה

 :האירוע נתפס על ידי כל השותפים

  

 חשוב בכל היבט אפשריכבעל פוטנציאל 
 

שמבוצע  , ולמרות זאת הוא נתפס על ידם כאירוע מלחיץ

כאירוע שגוזל משאבי זמן רבים  , בגלל לחץ ארגוני מגבוה

 ROI-שספק אם תורם באמת משהו לביצועים ב, מידי


