
יום עיון בנושא

מלון קרלטון 
אליעזר פרי 10,

תל אביב

יום חמישי  
6.8.2020

 15:15-09:00

 

יום עיון לבעלי תפקידים 

• 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!

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:

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 המותאמות לשנת 2020 וקדימה.

רכז יום העיוןבועז נחמד

www.hashavim.co.il
מכללת
03-5680880חשבי� טלפון ישיר:

מרציםנושאים

מנגנים רק על הקלידים השחורים - על חמישה דפוסי התנהגות מרגיזים

לכתוב כדי להניע -  הכתיבה נמצאת איתנו כל הזמן

איריס אבידן - יועצת שיווקית בכירה

רם נחמיה - מומחה לניתוח התנהגויות ופרופיילר מוסמך 

מרינה קיגל - עיתונאית ואשת תוכן

עוד יום עבודה מוצלח - מה הופך את העבודה שלי למוצלחת 

טל מזור- משחקולוגית ארגונית לשחק אותה בעבודה - מהו משחוק ארגוני

בועז נחמד - יועץ ארגוני המחלות הארגוניות ופתרונן - דחיינות, בורחנות ובכיינות 

שרון ספיר - מנכ"לית חברת 'רזומה' ומרצה

תקשורת מכירתית -  מהו המרכיב המרכזי להצלחה במכירות



מכללת
חשבי�

חשבי� ה.פ.�. מידע ע�קי בע“מ  
יד חרוצי� 12 ת“א 6770005 

דיני עבודהחישובי� פיננ�י�טל:03-5680888 | פק�:03-5680899 כלי� משפטיי� הדרכותפנ�יה וגמלמי�וי

התכנסות והרשמה08:30 - 09:00

דברי פתיחה09:00 - 09:15

מנגנים רק על הקלידים השחורים10:00 - 11:00

עוד יום עבודה מוצלח 09:15 - 11:00

כבר בחרתי לעבוד כאן ואני מבלה כל כך הרבה שעות בעבודה שלי אז מה בעצם התפקיד שלי 
ומה הופך את העבודה שלי למוצלחת, מה הופך יום למעולה, מי הוא המרוויח מיום עבודה 

מוצלח שלי – כולם!!!!
מרצה: שרון ספיר, מנכ"לית חברת רזומה ומרצה

לכתוב כדי להניע11:20 - 12:20

הכתיבה נמצאת איתנו כל הזמן: מיילים בעבודה, הודעות וואטסאפ, חוברות הדרכה ועוד. 
איך לגרום לטקסטים שלנו לא רק להעביר אינפורמציה, לייצר התעניינות ולהניע לפעולה.  

מרצה: מרינה קיגל, עיתונאית ואשת תוכן

המשך בעמוד הבא >

על חמישה דפוסי התנהגות מרגיזים, למה אנחנו לוחצים לאנשים על הכפתורים שמרגיזים אותם 
ואיך לנטרל את הכפתורים שמפעילים אותנו, כדי שאחרים לא יצליחו להוציא אותנו מהכלים. 

מרצה: רם נחמיה, מומחה לניתוח התנהגויות ופרופיילר מוסמך

דורית פינץ, מנהלת מכללת חשבים

הפסקה11:00 - 11:20

תקשורת מכירתית12:20 - 13:00

מהו המרכיב המרכזי להצלחה במכירות, מדוע אנשים מתקשים למכור, 
איך למכור כשאתה יותר יקר, מה יגרום לנו לסגור עסקה.

מרצה: איריס אבידן, יועצת שיווקית בכירה

הפסקה13:00 - 13:15

מלון קרלטון, אליעזר פרי 10, תל-אביב
15:15 - 09:00

יום ה‘ - 6.8.2020 

יום עיון לבעלי תפקידים אדמיניסטרטיביים סילבוס



מכללת
חשבי�

חשבי� ה.פ.�. מידע ע�קי בע“מ  
יד חרוצי� 12 ת“א 6770005 

דיני עבודהחישובי� פיננ�י�טל:03-5680888 | פק�:03-5680899 כלי� משפטיי� הדרכותפנ�יה וגמלמי�וי

לשחק אותה בעבודה13:15 - 13:45

מהו "משחוק ארגוני", כיצד הוא בא לידי ביטוי באירועים מקצועיים 
ובהטמעת שינויים בחברות ובתאגידים. סדנא פרקטית בהשתתפות הקהל. 

מרצה: טל מזור, משחקולוגית ארגונית

המחלות הארגוניות ופתרונן13:45 - 14:15

דחיינות, בורחנות ובכיינות – מהן שלושת המחלות הארגוניות שחווים מנהלים ומנכלים, 
כיצד מזהים מחלות אלו בקרב מנהלים, ראשי צוותים, עובדים וספקים - האם וכיצד ניתן 

להתמודד איתן בצורה יעילה ואפקטיבית.  
מרצה: בועז נחמד, יועץ ארגוני

ארוחת צהריים עשירה14:15 - 15:15

מלון קרלטון, אליעזר פרי 10, תל-אביב
15:15 - 09:00

יום ה‘ - 6.8.2020 

יום עיון לבעלי תפקידים אדמיניסטרטיביים סילבוס

דברו איתנו, 
אנו זמינים עבורכם לכל שאלה:

צוות המכללה
 03-5680880




