
 

 שעות 40 –ניהול מנהיגות תקשורת והנעה

 כללי

אורך הסדנא חמישה ימים, היומיים הראשונים יתמקדו בעולמות המנהיגות והניהול. שני ימי ההדרכה הבאים 

 יוקדשו לשיפור ורכישת מיומנויות תקשורת וכלים התנהגותיים. יום הלמידה החמישי והמסכם יועבר במתכונת של

ODT. 

 הלמידה הן בחייהם המקצועיים והן במערכות היחסים האישיות שלהם.משתתפי הסדנא יוכלו ליהנות מתוצרי 

 התקשורת והובלת צוות מנהלים  מטרת העל של הסדנא מתן כלים מעולמות הניהול והמנהיגות לשיפור מיומנויות     

  והגברת הזיקה והגיבוש בקרב המשתתפים.     

 את הישגיהם בתחומים הבאים: שימוש במיומנויות שיילמדו בסדנא יגביר אצל המשתתפים

       .הנעה והובלת צוות מנהלים ועובדים למטרה משותפת 

       .חקר סגנון המנהיגות האישי וגיבוש חזון ותפיסת מנהיגות 

       .כלים לניהול משברים והתגברות על כשלים בעבודת הצוות 

       רות.הגברת שביעות רצון לקוחות וממשקי עבודה בתפקידי ש 

        ניהול אפקטיבי ונכון יותר של מצבי קונפליקט ופתרון בעיות בתוצאהWIN-WIN. 

       .שיפור יכולת רתימה, השפעה ומכירה של אנשים בעלי עמדות מנוגדות 

       .שיפור בתוצאות תהליכי מו"מ עסקיים או אישיים 

 .היכרות עמוקה יותר בין המשתתפים וגיבוש הצוות

 
 נושאי הקורס

 :1יום מס'      א.

       .פתיחה והצגת הסדנא ונושאי הלמידה 

        אבני דרך במאה השנים האחרונות ומשמעותן לימינו.  –הניהול המודרני 

        חמישה עקרונות ניהול מעשיים לבניה והובלת צוות פורץ דרך. –טיול אל הניהול 

        וב" ל"מצויין".המסע שאינו נגמר מ"ט –מצוינות ניהולית 

       .)דגשים מעשיים לניהול וטיפוח מנהלים .)דרגי ניהול מדווחים 

       ."עקרונות וכללים לביצוע תחקיר בשיטת "היעד המאתגר 
 



 

 :2יום מס'      ב.

        סגנונות מנהיגות מוכרים בעולם הניהול המודרני. –מנהיגות מעצבת 

       ישי ומיפוי פערי מנהיגות.אבחון סגנון המנהיגות הא 

       .בניית חזון מנהיגותי אישי 

       .מנהיגות שיווקית וכלי הנעה וטיפוח ברמת הפרט והצוות 

       .עקרונות חניכה ומשוב 
 

 :3יום מס'      ג.

       .אבחון ראשוני עצמי של מיומנויות התקשורת וההשפעה 

        כיצד פוגעות הנחות המוצא )השגויות( שלנו אודות אנשים אחרים ברמת ובאיכות  –תרגיל הבחירה
 התקשורת הבינאישית שלנו.

       תגובה(.-רגש-פרשנות-אינטליגנציה רגשית ומודל אפר"ת. )אירוע 

       וחיבור ראשוני עם אנשים אחרים.יומו? כלים בסיסיים ליצירת "כימיה" -מה ניתן ללמוד מתינוק בן 

       .מודל ההשפעה והשכנוע 

       יצירת חיבור מעמיק ותחושת קירבה ייחודית עם בני שיחי. -  השלב המקרב 
 

 :4יום מס'      ד.

        אבחון עצמי ולמידה. –ארבעת סגנונות התקשורת הקלאסיים 

       .תרגול מצבי תקשורת מגוונים 

       לים להעברת מסרים ושיפור התקשורת עם בעלי סגנונות שונים.כ 

        מיצוי הפוטנציאל הטמון במצבי קונפליקט. –ניהול קונפליקטים וטיפול בהתנגדויות 

        חוקי הברזל להעלאת האפקטיביות האישית. –כללי ניהול זמן ומשימות 

        ומעשיים למיצוי הפוטנציאל האישי והעסקי הטמון  עקרונות יישומיים 7סדנת נטוורקינג: למידת
 ביצירה, הרחבה ושימור קשרים אישיים ומקצועיים לא

 
 

 רשימת נושאי הלמידה ליום השטח: 5יום מס'    ה.

  ניהול ומה שבניהם –מנהיגות 

 "למיומנויות רכות" ארגז כלים 

 כלים לניהול עצמי 

 תקשורת בונה 

 חשיבות ואחריות בעבודת צוות 

 התמודדות עם שינויים 

 ראייה מערכתית 

 הנאה והנעה 

 

 

 

 

 



 

 

 לוח זמנים כללי :

 שתיה חמה וכיבוד בוקר .  בפינת יער   התכנסות – 08:30

 משחקי חימום ושבירת קרח.  – 09:30

  תרגילי פיתוח צוות . –שלב א  – 09:45

  הפסקת פירות               

 המשך סימולציות               

 ארוחת צהריים -  12:30

 מדליקים את הניצוץ /שעון פגישות/תרגיל יין  -שלב ב                 

  סיכום  17:00

 פארק משימות. -זו   דרך העבודה בסדנה

סדרת משימות, המעמידות את המשתתפים מול אתרים מסוגים שונים ודורשות יכולות אישיות וחברתיות, 

  בהתמודדות זו וגם בעבודה היומיומית של המשתתפים.החיוניות גם 

וכמה משימות משנה, אותן נפרוש במתחם הפעילות. כל המשימות מוכוונות  משימות מרכזיות מוצגות

  למטרות אותן באה הסדנה לשרת.

עיבודים , נבצע לאחר כל משימה, על מנת להציף ולשקף את התנהגות המשתפים כבודדים וכקבוצה, 

 העיבודים בהנחיית מנחה מקצועי . תמודדות עם המשימה.במהלך הה

 


