
 

מתמחה בהפרעות חרדה וטראומה, יועץ להנהלות בכירות  ויזם חברתי. כלכלן, קליניפסיכולוג  -פרופ' אורן קפלן 
 על התמודדות במצבי משבר, חוסן, ופסיכולוגיה חיובית. לשעבר דיקן בי"ס למינהל עסקים ונשיא המכללה למינהל.

 .יזמות, ניהול, וחינוךעל יישומים של פסיכולוגיה ברפואה,  בים בחו"ל ובישראלם מחקריים רפרסם מאמרי
 ים.צמיחה והתמודדות עם משבר  ,הצלחהלמפתח  עץ החיים ושרוח של סקרנות ויצירתיות היא  שלי:  "אני מאמין"  ה

 oren@kaplan.org.il, דוא"ל: 054-8181849נייד:  פרופ' אורן קפלן:

 

 פרופיל, תקציר קורות חיים ופרסומים נבחרים 

2020יולי,   

 
, בהצטיינות(, פסיכולוגיה קלינית BA(, פסיכולוגיה כחוג לאחר תואר )MBA(, מינהל עסקים עם התמחות בשיווק )BAכלכלה ):  ותארים  השכלה

(MA, )במחלקה פסיכיאטרית באיכילוב ולאחר מכן בקליניקה פרטית. והחל לעבוד  1994-נרשם כפסיכולוג במשרד הבריאות ב. בהצטיינות

 וקטורט בפסיכולוגיה קוגניטיביתדהעבודת טיפול בהיפנוזה. היפנוט" לרישיון " ו "מומחה בפסיכולוגיה קלינית" משרד הבריאות כבעל רשיון 

(PhD) ים ובאוכלוסיות מיוחדות )קוגניטיביים של למידה וקשב בקרב סטודנט-והמחקרים בעקבותיה עסקו בהיבטים נוירוADHD ,פרקינסון ,

 .מועצה להשכלה גבוההבהועדה העליונה למינוי פרופסורים מ 2007בשנת דרגת פרופסור חבר , והביאו להענקת סכיזופרניה ועוד(
 

 ומחקר:מתוך העיסוק המקצועי שלי בפסיכולוגיה, ארגונים, אקדמיה שיזמתי וניהלתי במהלך השנים מרכזיות פעילויות 
 

כיהנתי כדיקן ביה"ס למינהל עסקים הגדול שבשיאן במכללה למינהל  יםשנ 30 השלמתי קריירה שללאחרונה  ויזמות אקדמית:בכיר ניהול 
 . המכללה  כנשיאיותר  אף  , בהיקף נרחב  ולאחר מכן  מיליון שקלים בשנה,  100עובדים במחזור פעילות של  מאות  סטודנטים ו  4,000בישראל עם  

ומרכז תאגידית  -מרכז אקדמי לאחריות חברתיתצוות מדהים תשתיות אקדמיות חדשניות וחברתיות כגון  עם  הקמתי  יזמות חברתית:   
מרכז אקדמי ראשון והקמנו משמעותית גייסנו תרומה , ספר "הכלכלה החדשה בישראל"של השותף -מחברהייתי , יזמות בינלאומי

 .דואליסקרן אדמונד דה רוטישלד וקרן שיתוף בבישראל להשקעות חברתיות 
 .למידה" לחיזוק והעצמת סטודנטים-HUBהקמנו " ו כתנאי כניסה ביטלתי את הפסיכומטרי -תואר ראשון שיניתי את מודל הקבלה ל 

 .בשיטות הוראה מגוונות , ואחריו עוד רבים אחריםשנה 20לפני  במכללה " למידה מרחוק"את הקורס הראשון בהעברתי  
משל לנסו ) כבש את עמודי החיפוש האורגני של גוגל בתחומואשר מיליון צפיות  4.5צבר מעל ש YouTube-יזמתי ערוץ אקדמי ב 

, "יסודות השיווק", " ארגוניתהתנהגות ", " כלכלה", ""התנהגות צרכניםמילים כמו עם  " YouTube"המילה את  Google-בחפש ל

 או כל קורס אחר שלימדנו...("חשבונאות" 
 

 .הודו וסיןקנדה, גרמניה, אוסטריה, צרפת, איטליה, קרואטיה, שיתופי פעולה בינלאומיים בארה"ב, קידמתי  בינלאומי:פיתוח 

 עם מוסדות בחו"ל. MOUs, חתמנו על עשרות עסקתי בפיתוח תארים משותפים עם מוסדות בחו"ל וקידום בינלאומיות בקמפוס 

בהודו בשיתוף השגרירות "ניהול, תרבות, הודו" שבועיים של התנסות  -התנסותיים כמו הובלתי פיתוח של קורסים בינלאומיים  
 יורק. תכנית של חודש לימודי יזמות במנהטן באוניברסיטת העיר ניו, בגרמניה, שבוע יזמות במפעל מרצדס דלהי-הישראלית בניו

עמדתי בראש קונסורציום של עשרה מוסדות אקדמיים מישראל ומאירופה אליו גייסנו מיליון אירו מקרנות האיחוד האירופי עבור  

"Capacity Building" מיליון אירו נוספים במספר פרויקטים אירופים של -. גייסנו כחציErasmus+. 

 יורק. -מונטריאול, ועם אוניברסיטת העיר ניו HECאוניברסיטאות בבוואריה גרמניה, עם איגוד האסטרטגיים עם מים חתמנו על הסכ 
 

להנהלות  אז אני מרצה, חוקר ויועץ על פסיכולוגיה חיובית וחוסןומ הייתי בין חלוצי הפסיכולוגיה החיובית בישראל פסיכולוגיה חיובית וחוסן:
 .רבים אחרים בכירים במערכת הביטחון, ועודות בתי חולים ובנקים, נשיאי בתי המשפט בישראל, הנהלבכירות כגון 

 ואני מנהל אותה עד היום.  את תכנית הלימודים הראשונה בעולם בתוך בי"ס למינהל עסקים  ת"א  בלהב אוניברסיטת  2008-פתחתי ב 
בקונגרס הבינלאומי  מנהלי התכניות הראשונות לפסיכולוגיה חיובית בעולם עם פרופ' מרטין סליגמן 10השתתפתי בפורום של  

יזמתי עם שותפים הקמה של פורום  2011-. בעקבות הכנס הבינלאומי השני ב2009-ב הראשון לפסיכולוגיה חיובית בפילדלפיה
 על עד היום. וישראלי לחוקרים בפסיכולוגיה חיובית שפ

בתגובה למצב בדרום    צעיריםשל  החוסן  על  מחקרים רבים  פרסמנו הקמתי קתדרת מחקר לפסיכולוגיה חיובית וחוסן בשיתוף אורט.  
  .2020-ובתום סגר הקורונה ב 2014-מבצע צוק איתן ב אחרי ההאוכלוסיישל . כמו כן ביצענו מחקר על מצבה הנפשית הביטחוני

 

 .יםשנ  15-כבמשך  "פסיכולוגיה עסקית" וניהלתי אותה  שמתמחה בבישראל  היחידה    MBA-האת תכנית    2004-בהקמתי  :  פסיכולוגיה עסקית

 ארגוני המוריםבתמיכת  למורים ואנשי חינוך MBAכיתה ייעודית של לפסיכולוגיה חיובית שילבתי לתכנית  

 לפסיכולוגיה עסקית.לתכנית  ,כתב העת של הסתדרות הפסיכולוגים בישראל –נושא של "פסיכואקטואליה" -הוקדש גיליון 2010-ב 
בישראל ביחד עם מכון  Group Relations נתנה חסות לכנסילפסיכולוגיה עסקית התכנית קבוצות" וסדנאות "טביסטוק": -"יחסי 

"טביסטוק"  להפקה והנחייה של עשרות כנסיהייתי שותף  בתחום זה. בעולםייחודי  ,קורס אקדמיכללה בין היתר ו טביסטוק לונדון

ארגון חברתי שבסיסו בגרמניה  -PCCA (Partners in Confronting Collective Atrocities )-באני חבר הנהלה כיום  .בישראל ובעולם

 באירופה.סביב נושא זה  סדנאות ייעודיות כיום ועורךעל רקע השואה שהחל ממפגש פסיכואנליטיקאים גרמנים וישראלים 
 

 וייעצתי לחברות עסקיות בתחום. והתנהגות צרכנים , סטטיסטיקה יישומיתבעבר הרחוק יותר עסקתי במחקרי שוק שיווק ומחקרי שוק:
 סקר בארגון.הנוספות, ליוויתי את הנהלותיהם בהטמעת  וחברותשנים,  3ניהלתי את סקרי העובדים של חברת סלקום במשך  

ואיגוד  2ערוץ בשיתוף "חוקרים מדברים"  -על מחקרי שוק בישראל את הספר הראשון שפורסם פרסמתי בהוצאת גלובס  2003-ב 
 . "שיווק עכשיו"עת אלקטרוני eערכתי כתב  יזמתי ו  2009-ב.  פרקים 30ומורחבת עם    יצאה מהדורה שניה  2007-השיווק הישראלי. ב

 .TheMarkerמאמרים בטור שבועי שלי במדור השיווק של  80פרסמתי  2011-2012בשנים  
 

  :המקצועית תחילת הדרך
כמבקר הפנים של אגודת הסטודנטים וחברות הבת   כאח"ו  ביקורת של בנקהכלכלן במחלקת  עבדתי כ  1988-לימודי הכלכלה בלאחר   

 , לאורך לימודי הפסיכולוגיה.שלה באוניברסיטת תל אביב )דיונון, ג'וב טוב, נכס(
 קורסי קצינים. ירתי כ"מדריך חבורות רחוב" באיתור וגיוס של "נערי רפול" לצה"ל ובמילואים כיועץ ארגוני לסגליבצבא ש 

 

 פרסומים נבחרים והופעות בתקשורת בנושאים שוניםבעמוד הבא מצורפים 
 

 ( https://www.researchgate.net/profile/Oren_Kaplan)לרשימת פרסומים מלאה: 
 

 

  

https://www.researchgate.net/profile/Oren_Kaplan


 פרסומים נבחרים והופעות בתקשורת בנושאים שונים
 

Cognitive Psychology: Attention and Learning 

Lubow, E.R., Kaplan, O., and Manor, I. (2014). Latent Inhibition in ADHD Adults On- and Off-Medication: A Preliminary Study. 

Journal of Attention Disorders, 18, 625-631. 

Kaplan, O., and Lubow, R.E. (2011). Ignoring irrelevant stimuli in latent inhibition and Stroop paradigms: The effects of schizotypy 

and gender. Psychiatry Research, 186, 40-45. 

Kaplan, O., Dar, R., Rozental, L., and Lubow, R.E. (2006). Obsessive-compulsive disorder patients display enhanced latent 

inhibition on a visual search task. Behaviour Research and Therapy, 44, 1137-1145. 

Lubow, R.E., and Kaplan, O. (1997). Visual search as a function of type of prior experience with target and distractor. Journal of 

Experimental Psychology: Human perception and performance, 23, 14-24. 
 

Positive Psychology 

Icekson, T., Kaplan, O., Slobodin, O. (2020) Does optimism predict academic performance? Exploring the moderating roles of 

conscientiousness and gender.  Studies in Higher Education, 45, 635-647. 

Kashy‐Rosenbaum, G., Kaplan, O., Israel‐Cohen, Y. (2018). Predicting academic achievement by class‐level emotions and 

perceived homeroom teachers’ emotional support. Psychology in the Schools, 55, 770-782. 

Israel-Cohen, Y., Uzefovsky, F., and Kaplan, O. (2015). Gratitude and PTSD Symptoms among Israeli Youth Exposed to Missile 

Attacks. The Journal of Positive Psychology, 10, 99-106. 
 . 30-37, 13אודיסיאה, ". 2.0(. "אושר אמיתי גרסה 2011) קפלן, א.
 . 10-16, פסיכואקטואליה, כתב העת של הסתדרות הפסיכולוגים בישראל, גליון יולי (. פסיכולוגיה עסקית וניהולית: שפה חדשה בניהול. 2010) קפלן, א.
 . 46-47, פסיכואקטואליה, כתב העת של הסתדרות הפסיכולוגים בישראל, גליון אפריליש או אין?  Authentic Happiness(. 2009) קפלן, א.

 

Higher-Education 

Kaplan, O., & Lipinsky-Kella, K. (2015). Virtual Teams and Group Relations in the WEB 2.0 Era: Insights from an MBA 

Experiential Distance-learning Course. In: Exploring the Impact and Relevance of Group Relations Work. Karnac Books. 

Vera, E. (2013). Elio Vera interviews Oren Kaplan. Cross Cultural Management: An International Journal, 20, 635-639. 

Kaplan, O., Nutkevitch, A., Tzadok, M., Levy Judith (2012). Learning from Experience and the Experience of Learning in an 

Academic Setting. In: Adaptation and Innovation: Theory, Design and Role-Taking in Group Relations. Karnac Books. 

Kaplan, O. (2006). Awareness Instruction for Sexual Harassment: Findings from an Experiential Learning Process at a Higher-

Education Institute in Israel. Journal of further and higher education, 30, 213–227. 

Kaplan, O., and Solan, M. (2002). Ghosts in the Corridors of Business Administration Schools: The “Unconscious” at Work, 

Organisational & Social Dynamics, 2, 53-74. Karnac Books, London. 
 . 19-22, 6על הגובה: כתב עת לענייני הוראה בחינוך הגבוה, (. ניהול, תרבות, הודו: תרגיל בלמידה התנסותית. 2007אייל, נ. )-קרקובן עזר, וקפלן, 

 

Social Issues 

Kaplan, O., Silberman, S., Alon, R., and Galli, Y. (2007). Psychoanalytical Aspects of Driving Behavior: Role and Fantasy on the 

Road. Organisational & Social Dynamics 7, 172–192 [Karnac Books]. 

Kaplan, O. (2007). The Effect of the Hypnotic-Suggestive Communication Level of Advertisements on their Effectiveness. 

Contemporary Hypnosis – Journal of the British Society of Experimental and Clinical Hypnosis, 24, 53-63. 

Kaplan, O. (2005). Freud and Globalization: A Psychological Overview of the Nationalism Phenomenon during the Globalization 

Age. ABI Insights, Journal of the Academy of International Business, 5, 3-9. 
 .114-116, 5)מהדורה עברית(,  Forbes(. כרוניקה של בועה ידועה מראש. 2004) א. ,קפלן 
 . 24-26, 13כתב העת של העמותות למען הזקן ומרכזי היום לקשיש בישראל,  -מסר לענין (. מי מפחד משיווק בעמותות?, 2003) א. ,קפלן 

 
 ספרים

  . הוצאת גלובס.: מחקרי שוק ויישומם בשוק הישראלי "מדבריםחוקרים "(.  2007; 2003) קפלן, א.
 . הוצאת רסלינג.הכלכלה החדשה בישראל"(. "2018) קפלן, א., י., אבו, ע., וגבעון-מוניקנדםגדרון, ב., 

 

 קטעי וידאו נבחרים
 https://youtu.be/XUP7cdIUB8I: 25.06.2015 ,2החינוכית ערוץ  היפנוזה: עם ירון לונדון –מה זה מוזה במעבדה 
 https://youtu.be/VaqR6uuc6WY: 28.11.2019, דאוםריאליטי עם חנוך -דוק –חנוך וקותי על הספה 

 https://youtu.be/oCD9F_Pvp6Q: 09.04.2020"הקתדרה במוזיאון ארץ ישראל",  –פסיכולוגיה חיובית וחוסן 
 https://youtu.be/oeqjdFcGW54  :09.04.2011, 2חדשות ערוץ  הפקה עם –אפקט ה"פלסבו" 

 https://youtu.be/yWJuNPngu7U:  17.06.2011, 10ערוץ  : מאבק הקוטג' אצל לונדון וקירשנבאום2011-תחזית המאבק החברתי ב
 https://www.youtube.com/watch?v=WnmKGs0KzyI: 2007, 2מדוע אנחנו מכורים לאיקאה: ערוץ 

 

 כתבות נבחרות בעיתונות
 TheMarker ,24.03.2020 https://www.themarker.com/allnews/1.8706117ת, ההדדי הערבות את להגביר צריך - ולאיים להפחיד במקום

 TheMarker 22.09.2015 https://www.themarker.com/magazine/1.2734798, שלכם לנפש חשוב זה - תודה תגידו. סליחה תגידו אל
iADHDקשב היפראקטיבית,-אי-: הפרעת חדשנות Mako ,1.5.2014 9ffbcb54db7b541006.htm-ishivuk/articles/Article-mako.co.il/special  

 Mako ,12.02.2013 f1c056c2fac0141006.htm-war/Article-kippur-wars/yom-israel-https://www.mako.co.il/pzmשנה למלחמת יום כיפור,  40
 TheMarker ,27.02.2012 https://www.themarker.com/magazine/1.1651095?, הצוללות מאנשי ללמוד אסטרונאוטים יכולים מה

 html-alcalist.co.il/local/articles/0,7340,Lhttps://www.c.3558801,00  16.01.2012ממצאי מחקר, כלכליסט,  –שוויון מגדרי בתעסוקה 
 https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000710543 29.12.2011, גלובס, ?נפש יש שלכם לארגון האם

https://youtu.be/XUP7cdIUB8I
https://youtu.be/VaqR6uuc6WY
https://youtu.be/oCD9F_Pvp6Q
https://youtu.be/oeqjdFcGW54
https://youtu.be/yWJuNPngu7U
https://www.youtube.com/watch?v=WnmKGs0KzyI
https://www.themarker.com/allnews/1.8706117
https://www.themarker.com/magazine/1.2734798
iadhd:%20הפרעת%20חדשנות-אי-קשmako.co.il/special-ishivuk/articles/Article-9ffbcb54db7b541006.htm
https://www.mako.co.il/pzm-israel-wars/yom-kippur-war/Article-f1c056c2fac0141006.htm
https://www.themarker.com/magazine/1.1651095
https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3558801,00.html
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000710543

