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יום עיון למנהל/ת לשכה

• הבטחת המקום מותנית בתשלום לפני תחילת הסדנה • תנאי התשלום: שוטף +30 ! • הודעה על ביטול השתתפות יש להעביר בהודעה בכתב בלבד
(עד חמישה ימי עסקים טרם פתיחת הסדנה, לאחר מכן הנרשם יחויב בדמי ביטול של 250 ₪ בתוספת מע״מ!) • הסדנא כוללת דפי תרגול ודפי עזר.

שלח הזמנתך במייל: conferences@hashavim.co.il או פקסס ל: 03-5680889 

+  מע"מ₪650 
5% הנחה 
ללקוחות 
חשבים!

03-5680880

מרציםנושאים

מי הבוט? הרצאת חובה לכל חברה ולכל ארגון

על חמישה טיפוסי מנהלים

שם המזמין:

שם החברה:

טלפון:

דוא“ל:

אופן התשלום (נא לסמן x במקום המתאים)

     חיוב באמצעות כרטיס אשראי: פרטים ימסרו טלפונית 

ת"ז:                                          

     המחאה על סך                                       ש"ח תשלח בדואר

     ברצוני לקבל חשבונית לפני הפקת המחאה, סכום לחיוב                     ש"ח

     מעוניין למימוש במסגרת מנוי הדרכות

     ברצוני לקבל עדכונים, מבצעים והטבות מחברת חשבים ה.פ.ס

משתתף:

תפקיד:

ח.פ/עוסק מורשה:

מר דודי אשכנזי - אבא של רותם חובט במכשולים - סיפור על כוחה של אמונה ועבודת צוות

ולבעלי תפקידים אדמיניסטרטיביים
גם בארגונים קטנים וגם בחברות ובתאגידים בין-לאומיים, 

המשמעות של ניהול לשכת מנכ"ל או ניהול משרד היא להיות 
בו זמנית מנהלת ,מנהיגה, יוזמת דרך, מגשרת ומפשרת,

ובעצם לנצח על תזמורת ענקית. ביום עיון זה נציג לכם רעיונות, 
טכניקות, כלים ושיטות מהמתקדמות ביותר הקיימות כיום. 

רם נחמיה - מומחה לניתוח התנהגויות ופרופיילר מוסמך 

רוני פרידמן - מרצה ומנחה סדנאות ניהול

שרון ספיר - מנכ"לית חברת 'רזומה' ומרצהעוד יום עבודה מוצלח 

עופרה גושן גוריון - מומחית בפיתוח ההון האנושי בארגון המראה בתוך הקופסה - על הקשר שבין תפיסתנו את המציאות לתקשורת שלנו עם הסביבה 

בועז נחמד - יועץ ארגוני תיאוריית הדחיפה הקלה לשיפור יכולת ההשפעה, השכנוע וההנעה

רכז יום העיוןבועז נחמד



 

 

 
 סילבוס

  יום עיון למנהל/ת לשכה
 ולבעלי תפקידם אדמיניסטרטיביים 

 , מלון קרלטון תל אביב25.12.2019יום רביעי,  
 

 רישום והתארגנות   09:00-08:30

 פתיחת הכנס והצגת תוכני ההרצאות   09:15-09:00

 על חמישה טיפוסי מנהלים   15:09-00:10

אותו, האם נעים לדבר איתו? זיהוי דפוסי התנהגויות באמצעות תהליך  מי הבוס שלך, מה מאפיין 
 כדי לדבר אליו נכון, כדי להניע אותו להיות בצד שלנו, וכדי לא להוציא אותו מהכלים  –פרופיילינג 
  , מומחה לניתוח התנהגויות ופרופיילר מוסמךרם נחמיה

 מי הבוט   0011:-0001:

מהן חדשות אמיתיות ומהן חדשות מזויפות? איך מבחינים ביניהן? על הסכנות שיש ברשת, על אלו  
שעומדים מאחורי הבוט ומדוע הם עושים זאת, ומה אנחנו יכולים לעשות ברמת הארגון וברמת  

 המשתמשים. הרצאת חובה לכל חברה ולכל ארגון.  
  , מרצה ומנחה סדנאות ניהול רוני פרידמן

  הפסקה 11:20-11:00

   חובט במכשולים 2021:-2011:

חושף דודי את סיפור חייו. סיפור רצוף הפתעות, קשיים ומכשולים, החלטות   בהרצאה אישית ומרגשת
ההתמודדות עם הורות לילדה חירשת שהפכה לאלופה.   - הרות גורל, אך מלאות בתקווה ובחוזק 

 תית.  סיפור על כוחה של אמונה, ועל כוחה של עבודת צוות משפח
 , אבא של רותם דודי אשכנזי

   עוד יום עבודה מוצלח 02:21-00:31

בחרתי לעבוד כאן ואני מבלה כל כך הרבה שעות בעבודה שלי, אז מה בעצם התפקיד שלי ומה הופך  
אני   – את העבודה שלי למוצלחת? מה הופך יום רגיל ליום מעולה, מי מרוויח מיום עבודה מוצלח שלי 

   אני עובד? ומה עושים בפועל? או החברה שבה  
 מנכ"לית חברת 'רזומה' ומרצה  ,שרון ספיר 

 הפסקה  –  13:15-13:00
 

 



 

 

 

 

   המראה בתוך הקופסה   :5413-:5113
 

על הקשר שבין תפיסתנו את המציאות לתקשורת שלנו עם הסביבה. התבוננות פנימית כמסייעת  
לתקשורת עם הסביבה, כיצד פועלת שרשרת החשיבה וכיצד היא משפיעה על המעשים שלנו, מה  

 עלינו לזהות ולשנות בתוך השרשרת כדי ליצור תקשורת מקרבת בין הצדדים.  
 וח ההון האנושי בארגון מומחית בפית עופרה גושן גוריון,

 

   תיאוריית הדחיפה הקלה לשיפור יכולת ההשפעה, השכנוע וההנעה  54:31-51:41

אמנות ההשפעה והשכנוע השתכללה מאוד בשנים האחרונות. בהדרכה נבין כיצד היא באה לידי  
ים,  ביטוי בעבודה שלנו (כיצד אנחנו מפעילים אותה), כיצד לזהות מתי מפעילים אותה עלינו (עובד

  לקוחות, ספקים, מנהלים) ואיך להתמודד עם טכניקות השפעה אלו לאחר שזיהינו אותן 
  יועץ ארגוני   ,בועז נחמד 

 
 
 

 דברו איתנו, 
 אנחנו זמינים עבורכם לכל שאלה: 

03-5680880 
 צוות המכללה 

 
 

 

 
 




