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:/הי קורונה 



האיצה המון הקורונה 
תהליכים



העולם לא יחזור להיות 
מה שהוא היה



יש לנו התנהגויות 
אחרות



והעתיד שהיה אמור 
קורה , לקרות בעוד עשור
כבר עכשיו



בינה מלאכותית וקורונה



 –קורונה 
?בעיות או הזדמנויות
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Homo Adaptus



?אבל איך



לדעת ליפול ולקום –חסינות ) 1(





11-זה היה המייל ה



:מהבאיםנסו אחד 

לא  -אדם שיכול לקדם אתכם אבל הוא בלתי מושג שלחו מייל 1.

חשוב על מה

בחרו את הכי טוב ונסו למכור אותו , רעיונות חדשיםחמישה כתבו 2.

לחברים שלכם

אוהביםשאתם  סלבזנסו לקבוע לקפה עם חמישה 3.



אקטיבי-להיות פרו) 2(





:נסו אחד מהבאים בחודש הקרוב

לצאת עם משהו חדששאתם הולכים  פייסבוק/הכריזו בפני חברים1.

שלכם על הדבר הבא שאתם רוצים שיקרהללקוח ספרו 2.

פגשו אותם לקפה , מצאו אנשים שעושים את מה שחלמתם עליו3.

ואז התחילו את השלב . ובררו מהם השלבים להגיע למקום שלהם

.הראשון

שמרגיזים בעבודה שלכם רשמו לעצמכם חמישה אנשים או תהליכים 4.

ועשו משהו שישנה אותו, בחרו אחד, אתכם



לא להפסיק ללמוד) 3(









כדי להצליח מהם הכישורים הכי נדרשים 
?ביזמות

חשיבה ביקורתית1.

חדשנות2.

יצירתיות3.

פתרון בעיות4.

מנהיגות5.

רגשית אינטיליגנציה6.

רעיונאות7.

הובלה ללא מרות8.



עשייה+ תיאוריה = למידה 



:בחודש הקרוב עשו אחד מהבאים

הרימו לעצמכם אתר1.

פוסטיםפתחו בלוג וכתבו שלושה 2.

או פתחו קהילה משלכם בפייסבוקהצטרפו לניהול קהילה 3.

התנדבו לצוות ההובלה של עמותה4.

כנסו שמונה אנשים סביב נושא מסוים וארגנו מפגש5.



לפתוח את הראש) 4(



:בשבוע הקרוב עשו אחד מהבאים

מגזינים/ללמוד על טכנולוגיות חדשות מבלוגים1.

לתבניות התנהגות חדשות שמאומצותלשים לב 2.

או להקשיב להן אונליין/ ללכת לעוד הרצאות 3.

שמלמדות אתכם על העתיד בפייסבוקהצטרפו לקבוצות 4.



?ממה מורכבת העבודה שלנו

זה המקצוע1.

האנשים2.

המקום והמיקום3.

האוטונומיה4.

שימוש בידע שלנו5.

היכולת למימוש עצמי6.

הלקוחות שלך/הבוס7.



סורי. קשהלהשתנות זה 





התחזקתם –אם תיכשלו 
התחשלתם –אם ידחו אתכם 

למדתם –הצליח אם לא 



מלא בהזדמנויותהחדש עולם ה
 
 –לחשוב , להסס, במקום לפחד
תתנסו, תלמדו, לכו תעשו



תודה שהקשבתם הייתם אדירים

ליאור פרנקל


