
יום עיון מנהלות 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, דפי עזר, כיבוד וארוחת צהריים. ארוחת "גלאט" בהודעה מראש ובתוספת תשלום.

חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ,  רחוב יד חרוצים 12 , תל-אביב, 6770005

שם החברה:                                 שם המזמין:                                               
טלפון:                                         פקס:                                                                    
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                             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

פקסס הזמנתך עכשיו: 03-5680889 
לפרטים נוספים התקשרו: 03-5680880  

יום חמישי, 29.8.2019  בין השעות 15:30-09:00  מלון קרלטון תל אביב

08:30 - 09:00         רישום והתארגנות 
09:00 - 09:15         פתיחת הכנס והצגת תוכני ההרצאות 

09:15 – 10:00        חופשייה להיות 
                                   מהו חופש אמיתי בעידן העמוס ביותר בהיסטוריה האנושית, איך מיישמים אותו בעידן של ריבוי משימות, החשיבות של 

                                   קבלת ההחלטות שלנו והצורך הנדרש בגמישות מחשבתית וארגונית. מרצה: עו"ד רונית זיגלשטיין, מרצה בכירה
10:00 – 11:00        ההקשבה - ”המפתח להתאשרות“

                                   מתי הפסקנו להקשיב? מהי הקשבה אמיתית? מדוע היא חשובה לבני האדם?  
                                   כיצד היא קשורה בצורה ישירה למחלה המסוכנת ביותר היום?  מרצה: ג'וי סרוסי, מרצה ומנחה סדנאות על הומור ואושר   

11:00 – 11:20        הפסקה
11:20 – 12:20        למה אנחנו עושים שטויות כדי להיות שייכים 

                                   אנשים ממציאים לעצמם בעיות ומנסים לפתור אותן, והכול בשם מה? בשם האהבה. מדוע אנשים ממציאים לעצמם בעיות, 
                                   ולמה כל כך חשוב לנו להיות שייכים? מדוע אנשים חכמים מאוד עושים שטויות שנראות אפילו להם בלתי הגיוניות? 

                                   איך לזהות מלכודות כאלה וכיצד להימנע מהן?  מרצה: רם נחמיה, מרצה ומנחה סדנאות ניהול
12:20 – 13:00       אינטליגנציה רגשית הלכה למעשה 

                                   מהי האינטליגנציה הרגשית וכיצד ניתן לשפר אותה; כיצד היא באה לידי ביטוי במערכת הארגונית בכלל ובעבודת 
                                   מנהלת הלשכה בפרט; עשר הנקודות החשובות ביותר ליישום האינטליגנציה הרגשית הלכה למעשה.

                                   מרצה: מרינה מרקוביץ, מאמנת אישית ועסקית ומנחת קבוצות
13:00 – 13:15        הפסקה

13:00 – 13:45        מדוע כדאי להכיר בחשיבות מיקוד השליטה הפנימי
                                   מהו מיקוד שליטה פנימי ומהו מיקוד שליטה חיצוני? כיצד הם באים לידי ביטוי בתוך הארגון, בהצלחה האישית 

                                  של המנהלים והעובדים? מדוע כדאי להכיר בחשיבות מיקוד השליטה החיצוני  וליישם אותו בפועל ואיך תוכל גישה זו 
                                  להשפיע בעוצמה בחיי היום-יום בבית ובעבודה. מרצה: נטלי סומך, יועצת ארגונית ומנחת סדנאות

13:45 – 14:30      חדשנות בארגונים מהתיאוריה לפרקטיקה
                                 מהי חדשנות? האם אפשר לטפח אותה בדור הצעיר ובדור המבוגר, גם במערכות רגילות וכאלו שפועלות היטב כיום? 

                                 חדשנות טכנולוגית; שיפורים טכנולוגיים וההשפעה העצומה שלהם על הרווחים ועל העולם הסובב אותנו. 
                                 מרצה: ד"ר דב רייכמן, יועץ חדשנות טכנולוגית לארגונים

14:30 – 15:30      ארוחת צהריים עשירה 
 
מספר  

המקומות מוגבל 

מהרו להירשם!
5% הנחה 

מיוחדת ללקוחות

חשבים!

עלות למשתתף:
 ₪650 + מע"מ

www.hashavim.co.il      *8109 מכללת
חשבי�

כל
עובד

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. 

להצלחה של מנהלת הלשכה יש חיבור ישיר לעמידה ביעדים, בנהלים ובדרישות הדירקטוריון ובוודאי להצלחת הארגון. 
ביום עיון זה נציג לכם רעיונות, טכניקות, כלים ושיטות – מהמתקדמים ביותר הקיימים כיום: נלמד כיצד לנהל את היום 

ולנהל קונפליקטים, נדון במגמות חדשות בניהול, בשפת הגוף, ובכל מה שנדרש בפועל 
כדי לנהל בצורה יעילה, מועילה ואפקטיבית. 

מרכז יום העיון: בועז נחמד - יועץ ארגוני ומנחה סדנאות


