פרופ' אורן קפלן  -פסיכולוג קליני ,כלכלן ויזם חברתי .מתמחה בהפרעות חרדה וטראומה ,יועץ להנהלות בכירות
על התמודדות במצבי משבר ,חוסן ,ופסיכולוגיה חיובית .לשעבר דיקן בי"ס למינהל עסקים ונשיא המכללה למינהל.
פרסם מאמרים מחקריים רבים בחו"ל ובישראל על יישומים של פסיכולוגיה ברפואה ,יזמות ,ניהול ,וחינוך.
ה"אני מאמין" שלי :שרוח של סקרנות ויצירתיות היא עץ החיים ומפתח להצלחה ,צמיחה והתמודדות עם משברים.

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

יולי2020 ,

פרופיל ,תקציר קורות חיים ופרסומים נבחרים
השכלה ותארים :כלכלה ( ,)BAמינהל עסקים עם התמחות בשיווק ( ,)MBAפסיכולוגיה כחוג לאחר תואר ( ,BAבהצטיינות) ,פסיכולוגיה קלינית
( ,MAבהצטיינות) .נרשם כפסיכולוג במשרד הבריאות ב 1994-והחל לעבוד במחלקה פסיכיאטרית באיכילוב ולאחר מכן בקליניקה פרטית.
בעל רשיון משרד הבריאות כ"מומחה בפסיכולוגיה קלינית" ו"רישיון היפנוט" לטיפול בהיפנוזה .עבודת הדוקטורט בפסיכולוגיה קוגניטיבית
( )PhDוהמחקרים בעקבותיה עסקו בהיבטים נוירו-קוגניטיביים של למידה וקשב בקרב סטודנטים ובאוכלוסיות מיוחדות ( ,ADHDפרקינסון,
סכיזופרניה ועוד) והביאו להענקת ,דרגת פרופסור חבר בשנת  2007מהועדה העליונה למינוי פרופסורים במועצה להשכלה גבוהה.
פעילויות מרכזיות שיזמתי וניהלתי במהלך השנים מתוך העיסוק המקצועי שלי בפסיכולוגיה ,ארגונים ,אקדמיה ומחקר:
ניהול בכיר ויזמות אקדמית :לאחרונה השלמתי קריירה של  30שנים במכללה למינהל שבשיאן כיהנתי כדיקן ביה"ס למינהל עסקים הגדול
בישראל עם  4,000סטודנטים ומאות עובדים במחזור פעילות של  100מיליון שקלים בשנה ,ולאחר מכן ,בהיקף נרחב אף יותר כנשיא המכללה.
יזמות חברתית :הקמתי עם צוות מדהים תשתיות אקדמיות חדשניות וחברתיות כגון מרכז אקדמי לאחריות חברתית-תאגידית ומרכז
יזמות בינלאומי ,הייתי מחבר-שותף של הספר "הכלכלה החדשה בישראל" ,גייסנו תרומה משמעותית והקמנו מרכז אקדמי ראשון
בישראל להשקעות חברתיות בשיתוף קרן אדמונד דה רוטישלד וקרן דואליס.
שיניתי את מודל הקבלה לתואר ראשון  -ביטלתי את הפסיכומטרי כתנאי כניסה והקמנו "-HUBלמידה" לחיזוק והעצמת סטודנטים.
העברתי את הקורס הראשון ב"למידה מרחוק" במכללה לפני  20שנה ,ואחריו עוד רבים אחרים בשיטות הוראה מגוונות.
יזמתי ערוץ אקדמי ב YouTube-שצבר מעל  4.5מיליון צפיות אשר כבש את עמודי החיפוש האורגני של גוגל בתחומו (נסו למשל
לחפש ב Google-את המילה " "YouTubeעם מילים כמו "התנהגות צרכנים"" ,כלכלה"" ,התנהגות ארגונית"" ,יסודות השיווק",
"חשבונאות" או כל קורס אחר שלימדנו)...
פיתוח בינלאומי :קידמתי שיתופי פעולה בינלאומיים בארה"ב ,קנדה ,גרמניה ,אוסטריה ,צרפת ,איטליה ,קרואטיה ,הודו וסין.
עסקתי בפיתוח תארים משותפים עם מוסדות בחו"ל וקידום בינלאומיות בקמפוס ,חתמנו על עשרות  MOUsעם מוסדות בחו"ל.
הובלתי פיתוח של קורסים בינלאומיים התנסותיים כמו " -ניהול ,תרבות ,הודו" שבועיים של התנסות בהודו בשיתוף השגרירות
הישראלית בניו-דלהי ,שבוע יזמות במפעל מרצדס בגרמניה ,תכנית של חודש לימודי יזמות במנהטן באוניברסיטת העיר ניו יורק.
עמדתי בראש קונסורציום של עשרה מוסדות אקדמיים מישראל ומאירופה אליו גייסנו מיליון אירו מקרנות האיחוד האירופי עבור
" ."Capacity Buildingגייסנו כחצי -מיליון אירו נוספים במספר פרויקטים אירופים של .Erasmus+
חתמנו על הסכמים אסטרטגיים עם איגוד ה אוניברסיטאות בבוואריה גרמניה ,עם  HECמונטריאול ,ועם אוניברסיטת העיר ניו-יורק.
פסיכולוגיה חיובית וחוסן :הייתי בין חלוצי הפסיכולוגיה החיובית בישראל ומ אז אני מרצה ,חוקר ויועץ על פסיכולוגיה חיובית וחוסן להנהלות
בכירות כגון נשיאי בתי המשפט בישראל ,הנהלות בתי חולים ובנקים ,בכירים במערכת הביטחון ,ועוד רבים אחרים.
פתחתי ב 2008-בלהב אוניברסיטת ת"א את תכנית הלימודים הראשונה בעולם בתוך בי"ס למינהל עסקים ואני מנהל אותה עד היום.
השתתפתי בפורום של  10מנהלי התכניות הראשונות לפסיכולוגיה חיובית בעולם עם פרופ' מרטין סליגמן בקונגרס הבינלאומי
הראשון לפסיכולוגיה חיובית בפילדלפיה ב .2009-בעקבות הכנס הבינלאומי השני ב 2011-יזמתי עם שותפים הקמה של פורום
ישראלי לחוקרים בפסיכולוגיה חיובית שפועל עד היום.
הקמתי קתדרת מחקר לפסיכולוגיה חיובית וחוסן בשיתוף אורט .פרסמנו מחקרים רבים על החוסן של צעירים בדרום בתגובה למצב
הביטחוני .כמו כן ביצענו מחקר על מצבה הנפשית של האוכלוסייה אחרי מבצע צוק איתן ב 2014-ובתום סגר הקורונה ב.2020-
פסיכולוגיה עסקית :הקמתי ב 2004-את תכנית ה MBA-היחידה בישראל שמתמחה ב"פסיכולוגיה עסקית" וניהלתי אותה במשך כ 15-שנים.
שילבתי לתכנית לפסיכולוגיה חיובית כיתה ייעודית של  MBAלמורים ואנשי חינוך בתמיכת ארגוני המורים
ב 2010-הוקדש גיליון-נושא של "פסיכואקטואליה" – כתב העת של הסתדרות הפסיכולוגים בישראל ,לתכנית לפסיכולוגיה עסקית.
"יחסי-קבוצות" וסדנאות "טביסטוק" :התכנית לפסיכולוגיה עסקית נתנה חסות לכנסי  Group Relationsבישראל ביחד עם מכון
טביסטוק לונדון וכללה בין היתר קורס אקדמי ,ייחודי בעולם בתחום זה .הייתי שותף להפקה והנחייה של עשרות כנסי "טביסטוק"
בישראל ובעולם .כיום אני חבר הנהלה ב - )Partners in Confronting Collective Atrocities ( PCCA-ארגון חברתי שבסיסו בגרמניה
שהחל ממפגש פסיכואנליטיקאים גרמנים וישראלים על רקע השואה ועורך כיום סדנאות ייעודיות סביב נושא זה באירופה.
שיווק ומחקרי שוק :בעבר הרחוק יותר עסקתי במחקרי שוק ,סטטיסטיקה יישומית והתנהגות צרכנים וייעצתי לחברות עסקיות בתחום.
ניהלתי את סקרי העובדים של חברת סלקום במשך  3שנים ,וחברות נוספות ,ליוויתי את הנהלותיהם בהטמעת הסקר בארגון.
ב 2003-פרסמתי בהוצאת גלובס את הספר הראשון שפורסם בישראל על מחקרי שוק " -חוקרים מדברים" בשיתוף ערוץ  2ואיגוד
השיווק הישראלי .ב 2007-יצאה מהדורה שניה ומורחבת עם  30פרקים .ב 2009-יזמתי וערכתי כתב eעת אלקטרוני "שיווק עכשיו".
בשנים  2011-2012פרסמתי  80מאמרים בטור שבועי שלי במדור השיווק של .TheMarker
תחילת הדרך המקצועית:
לאחר לימודי הכלכלה ב 1988-עבדתי ככלכלן במחלקת הביקורת של בנק ואח"כ כמבקר הפנים של אגודת הסטודנטים וחברות הבת
שלה באוניברסיטת תל אביב (דיונון ,ג'וב טוב ,נכס) ,לאורך לימודי הפסיכולוגיה.
בצבא שי רתי כ"מדריך חבורות רחוב" באיתור וגיוס של "נערי רפול" לצה"ל ובמילואים כיועץ ארגוני לסגלי קורסי קצינים.
בעמוד הבא מצורפים פרסומים נבחרים והופעות בתקשורת בנושאים שונים
(לרשימת פרסומים מלאה)https://www.researchgate.net/profile/Oren_Kaplan :
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קטעי וידאו נבחרים
https://youtu.be/XUP7cdIUB8I :25.06.2015 ,2  עם ירון לונדון החינוכית ערוץ:מה זה מוזה במעבדה – היפנוזה
https://youtu.be/VaqR6uuc6WY :28.11.2019 ,ריאליטי עם חנוך דאום-חנוך וקותי על הספה – דוק
https://youtu.be/oCD9F_Pvp6Q :09.04.2020 ,"פסיכולוגיה חיובית וחוסן – "הקתדרה במוזיאון ארץ ישראל
https://youtu.be/oeqjdFcGW54 :09.04.2011 ,2 אפקט ה"פלסבו" – הפקה עם חדשות ערוץ
https://youtu.be/yWJuNPngu7U :17.06.2011 ,10  מאבק הקוטג' אצל לונדון וקירשנבאום ערוץ:2011-תחזית המאבק החברתי ב
https://www.youtube.com/watch?v=WnmKGs0KzyI :2007 ,2  ערוץ:מדוע אנחנו מכורים לאיקאה
כתבות נבחרות בעיתונות
https://www.themarker.com/allnews/1.8706117 24.03.2020 ,TheMarker , צריך להגביר את הערבות ההדדית- במקום להפחיד ולאיים
https://www.themarker.com/magazine/1.2734798 22.09.2015 TheMarker , זה חשוב לנפש שלכם-  תגידו תודה.אל תגידו סליחה
mako.co.il/special-ishivuk/articles/Article-9ffbcb54db7b541006.htm 1.5.2014 ,Mako ,קשב היפראקטיבית-אי- הפרעת חדשנות:iADHD
https://www.mako.co.il/pzm-israel-wars/yom-kippur-war/Article-f1c056c2fac0141006.htm 12.02.2013 ,Mako , שנה למלחמת יום כיפור40
https://www.themarker.com/magazine/1.1651095 27.02.2012 ,TheMarker ,?מה יכולים אסטרונאוטים ללמוד מאנשי הצוללות
https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3558801,00.html 16.01.2012 , כלכליסט,שוויון מגדרי בתעסוקה – ממצאי מחקר
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000710543 29.12.2011 , גלובס,?האם לארגון שלכם יש נפש

