
יום עיון בנושא

מלון קרלטון 
אליעזר פרי 10,

תל אביב

יום שני  
5.7.2021

 15:00-09:00

 

• 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. 5% הנחה ללקוחות חשבים!+  מע"מ₪650 

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

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:

יום עיון לבעלי 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 המותאמות לשנת 2021 וקדימה.

רכז יום העיוןבועז נחמד

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

09:20 - 09:00

הפסקה11:15 - 11:30

ארוחת צהריים13:30 - 14:00

סימולציות והדמיות תוך תרגול אירועי ניהול בתחום האדמיניסטרציה14:30 - 15:00

ניהול קהילות בתוך הארגון 09:20 - 10:15

ניהול קהילות פנים ארגוניות, ניהול קהילות ידע ושיתוף של ניסיון, הצלחות וכשלונות. 
מרצה: מרינה קיגל - יוצרת תוכן, פובליציסטית ויזמית קהילות

בעקבות הלב11:30 - 12:30

להקשיב כדי להשיג תוצאות, להקשיב ללב כדי להישמע טוב יותר על ידי העובדים, עמיתים, ספקים ולקוחות. 

השפעה ושכנוע 12:30 - 13:30

טכניקות השפעה ושכנוע בעבודת מנהל האדמיניסטרציה בחברה: ייסודות, הצגה וסימולציות עם המשתתפים.

מרצה: לאור פז נוי-רוזן - מאמנת מוסמכת, סופרת, מרצה ומנחת סדנאות

|  מרצה: בועז נחמד- יועץ ארגוני

|  מרצה: בועז נחמד- יועץ ארגוני

XYZ משוואה בשלושה נעלמים (בלי אף מילה על מתמטיקה): 10:15 - 11:15

הרצאה מרתקת על פערי הדורות, על הבדלים תרבותיים ועל הסיבות להבדלים אלה.
על העובדים מכל דור, איך לדבר עם כל דור של עובדים, איך למנוע  שחיקה ואיך לשמר את העובדים המצוינים.

מרצה: רם נחמיה - עורך דין, יועץ ארגוני ופרופיילר מקצועי

 דברי פתיחה – דורית פינץ, מנהלת מכללת חשבים


