
03-5680889 פקס 03-5680880 טלפון hashavim.co.il
ידע, תובנות, טכנולוגיה

קו מנחה

₪ + מע"מ 5% הנחה650
ללקוחות חשבים

* יתכנו שינויים בסדר הנושאים  במהלך ההשתלמות.

שלחו הזמנתכם למייל: conferences@hashavim.co.il או פקססו ל: 03-5680889

חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ, רחוב יד חרוצים 12, ת"א, 6770005

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

שם המזמין: ________________________________________________________

שם החברה: ________________________________________________________

טלפון: ______________________________________________________________

דוא“ל: ______________________________________________________________

משתתף: ____________________________________________________________

תפקיד: ____________________________________________________________

ח.פ/עוסק מורשה: ________________________________________________

אופן התשלום )נא לסמן X במקום המתאים(

  חיוב באמצעות כרטיס אשראי: פרטים ימסרו טלפונית

ת“ז: __________________________________________

  המחאה על סך ______________________________________ ₪ תשלח בדואר

  ברצוני לקבל חשבונית לפני הפקת המחאה, סכום לחיוב ________________________________________ ₪

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

09:00 | רישום והתארגנות

09:15 - 09:00 | פתיחת הכנס והצגת תכני ההרצאות

10:00 - 09:15 | שרון ספיר )מנכלית חברת רזומה ומרצה(
עוד יום עבודה מוצלח | 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!!!!

11:00 - 10:00 | רם נחמיה )מומחה לניתוח התנהגויות ופרופיילר מוסמך(
על חמישה טיפוסי מנהלים | מי הבוס שלך, מה מאפיין אותו,

איך כיף לדבר איתו, זיהוי דפוסי התנהגויות באמצעות תהליך 
פרופיילינג - כדי לדבר אליו נכון, כדי להניע אותו לכיוון שלנו,

וכדי לא להוציא אותו מהכלים

11:20 - 11:00 | הפסקה

12:20 - 11:20 |פזית פרטוש-פרסי )נטורופתית מוסמכת, חוקרת ומרצה(
תזונה ואורח חיים בריא במקום העבודה | מה באמת כדאי 

לאכול כדי שהגוף יהפוך לתחנת כוח? איכות החיים של העובדים 
חשובים לך? רוצה לגרום לעובדים להרגיש מעולה? 'הורמוניה' - איזון 
באמצעות תזונה המסייעת בהגברת פרודוקטיביות, ריכוז, מעל הכל - 

בריאות וחיוניות, לא רק בעבודה, אלא גם בחיים הפרטיים

13:00 - 12:20 | רוני פרידמן M.A )חוקרת ומרצה בכירה(
פייק ניוז הסיפור האמיתי - אמת או שקר | בעולם של תקשורת 
מיידית בשניות מצד אחד של העולם לצד השני, סיפור אמיתי או פייק ניוז

- בעולמות התקשורת, פוליטיקה, כלכלה ורפואה, האם ניתן באמת 
לדעת מה האמת ומהו הפייק, דוגמאות - הלכה למעשה

13:15 - 13:00 | הפסקה

13:45 - 13:15 | אלה בנק ישראל M.A )מרצה, מנחת קבוצות בכירה(
רגישות גבוהה השפעותיה על הארגון | מה משפיע על 25% 

מהעובדים שלכם? 25% מהעובדים, נחשבים לבעלי רגישות גבוהה. 
הם מחד נכס עבור הארגון, בשל יכולות בין-אישיות גבוהות לצד רמות 

ביצוע גבוהות, אולם הם דורשים מאתנו סט שונה של כלים ניהוליים 
ובינאישיים. מה מאפיין עובדים אלה? מה סט הכלים שנדרש מאתנו 

לצורך מיצוי היכולות שלהם ושימורים בארגון? 

14:15 - 13:45 | בועז נחמד M.A )יועץ ארגוני(
מחוברות ארגונית | מהי המחוברות הארגונית, האם ניתן לווסת 

ולארגן אותה בצורה מסודרת ומנוהלת מראש, כיצד עושים זאת בפועל, 
מיקרו מחוברות ארגונית, האם ניתן לדגום ולמדוד מחוברות ארגונית, 

הדגמה של הנושא בפועל

15:15 - 14:15 | ארוחת צהריים עשירה

יום עיון
למנהלות לשכה

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.

יום חמישי | 18.8.2022 מלון קרלטון | אליעזר פרי 10 ת"א

לוח הזמנים

רכז יום העיון: בועז נחמד


