
 

 שעות    30  -  ניהול ומנהיגות בגובה העיניים 

 כללי

מנהיגות אמיתית מצויה בסופו של יום בדברים הקטנים, ביכולת של המנהל להפוך לדמות שהולכים אחריה באש ומים.  

כריזמה מסתורית שבגללה נראה כי "זה פשוט קורה", אך עבור הרוב הגדול מדובר בעבודה  לחלק קטן מהאנשים יש איזו  

קשה המורכבת מהיכולת לזהות את הדרך הנכונה לתקשר עם אנשים, להגיע אליהם, לייצר אימפקט רגשי ורציונלי. לזעזע  

 חריות והקשיים הכרוכים עמו. את התפיסות המקובלות ויחד עם זאת לייצר צורך אמיתי בשינוי ונכונות לקבל את הא 

זה לא משהו שעושים יום אחד בבוקר כעשייה חד פעמית, אלא תהליך מתמשך המורכב מפיתוח היכולת להבנת נפש 

האפקטיביות   את  שתייצר  בצורה  מהם  אחד  כל  מול  והתנהלות  השונים,  הטיפוסים  סוגי  את  לזהות  יכולת  האדם, 

 המקסימלית. 

לא פעם תחת הלחצים של מנהלים בכירים מהם. בסיטואציות אלו, רבים מהם שוכחים    בנוסף, מנהלים מוצאים את עצמם

משום מה את יכולותיהם המעולות מול עובדיהם ומתנהלים מול הבכירים מהם באופן המונע מהם להשיג את מטרותיהם.  

 כאן נכנסת לתמונה היכולת הקריטית "לנהל את המנהל"...  

ם את הרעיונות שלהם בצורה אפקטיבית, כדי לגרום לגורמים בהם הם תלויים להעניק  מנהלים לקדעובדים וכיצד יכולים  

את התקציב המתאים. כיצד להימנע ממבוי סתום ולנהל את המשא ומתן בצורה חכמה ואפקטיבית. כיצד לנהל דיאלוגים  

 הגורמים לצד השני "למכור לעצמו" ולקבל את החזון והרעיונות שלנו.  

עלת במדויק, יכולה לאפשר לאותם מנהלים להשיג את מטרותיהם, תוך חיזוק מעמדם בקרב מנהלים  טקטיקה נכונה, המופ

מדויק  מיפוי  יאפשרו למנהל לבצע    והמשא ומתןועובדים. היכרות עם טקטיקות מתקדמות מעולמות השכנוע, ההשפעה,  

ם והאישיים של כל אחד מהם,  של גורמי הכח ומקבלי ההחלטות סביבו, להשיג הבנה מעמיקה של האינטרסים העסקיי

ולקבל את היכולת לנהל דיאלוג אינטליגנטי המעודד אותם להכיר באתגרים, שלא היו מודעים להם, תוך הובלתם לחזון  

 המבוסס על פיתרון התואם את מטרות המנהל. 

ומו"מ להשגת מנהיגות  בקורס ייחודי זה יילמדו המנהלים כיצד למנף בעוצמה טקטיקות של נטוורקינג, השפעה, שכנוע  

 היודעת לחזות את מהלכיה ולקבוע את עתידה. 

ומוכחות, לבין תרגילים מעשיים הנוגעים לעבודה היומיומית של כל אחד   הקורס ישלב בין תפיסות ניהוליות מתקדמות 

יום  מהמנהלים. כחלק מתפיסה זו יבוצעו סימולציות ויוצגו תרחישים מעשיים המייצגים סיטואציות אותנטיות מ חיי היום 

בארגון. הרעיון המרכזי הנו ליצור מצב שבו כל חומר לימוד יתורגם באופן מיידי לפעילות המיושמת בשטח. הקורס מכיל  

 דוגמאות וכלים ניהוליים הלקוחים מחיי היום יום של המשתתפים והופכים את הלמידה למעשית ורלוונטית. 

 

 



 

 מטרות הקורס 

 . ותקשורת  , מנהיגותהקניית מיומנויות ניהול  •

 טיפוח מיומנויות תקשורת בינאישית לשיפור יכולת ההשפעה והניהול  •

 הקניית כלים להנעת אנשי הצוות ושמירה על מורל ואווירת צוות מהנה ומגבשת  •

 הקניית כלים להתמודדות עם מצבי ניהול מגוונים מול סוגים שונים של אנשי צוות  •

 ומניעתם מתן כלים להפחתת קונפליקטים ארגוניים  •

 שיפור מערכות היחסים עם הלקוחות הפנימיים והחיצוניים  •

 שיפור היעילות השוטפת וניהול זמן נכון  •

 כלים לפיתוח ושימור העובדים הטובים  •

 שיפור יכולות הפרזנטציה והצגה אפקטיבית של יעדי ותוצאות המנהלים  •

 תכנים עיקריים 

 בינאישית ונטוורקינג ככלי ניהולי תקשורת -  1יחידה מספר 

 בינאישית  בתקשורת  ושפה מאפשרת  חסמים •

 ?בשבילנו להתאמץ מוכנים  יהיו שאחרים בכדי  לקרות צריך  המ •

 איכותי  ונטוורקינג אפקטיבית בינאישית  תקשורת  ליצירת הקריטיים  השלבים שני •

 לך  וקשיב יו  קרבתך את  ו חפשי נשיםכדי שא עוצמה בעלת  נוכחות  ת רייצ •

 ושותפות גבוהה מחויבות  רמת בעלת יחסים מערכת ת ריצי •

 ?כולנו מצויה היא  והאם איכותית בינאישית לתקשורת  ביותר החשובה התכונה •

 Big Talk ?ל Small Talk הופך ה מ – איכותי נטוורקינג •

 דקות  7 תוך איכותית בינאישית תקשורת מייצרים  איך  - בזוגות  מונחה מעשי  תרגיל •

 

 ניהול ומנהיגות -  2יחידה מספר 

 אפקטיבי  באופן עובדים צוות הל ינ לצורך  מנהיגות  תייבנ •

 בשטח  משתנים  למצבים  מהם אחד כל  של  והרלוונטיות שונים ניהול  סגנונות  •

 בחוכמה  אותו  לנצל כיצד  ו אותנו המאפיין הניהול סגנון יהויז •

 כיצד לטפח אותם ו מצליח ממנהל הנדרשים  הכישוריםמהם  •

 אפקטיבי  לניהול  נכון  בה להשתמש  כיצדו רגשית אינטליגנציהמהי  •

 

 ניהול צוות ושיפור ביצועים  -  3יחידה מספר 

 קריטיים  שלבים על לדלג  בלימ הצוות  התפתחות תהליךכיצד לבנות נכון את  •

 .זהמ  להימנע וכיצד  הצוות במוטיבציית  להתדרדרות גורם   מה •

 ביצועים  שיפור תלהשג הצוות  אנשי של  מוטיבציה מגבירים  כיצד •

 התלהבות ו מחויבות ל גרום תש הצוות של העצמה להשיג כיצד •

 מקריסה  ולהימנע  נכונה בצורה סמכויות להאציל  כיצד •

 תוצאות  ולהשיג  אפקטיבי באופן משימותכיצד להגדיר  •



 

 

 טכניקות מתקדמות לתקשורת בין אישית -  4יחידה מספר 

 בינאישית אפקטיבית להנעה ופתרון קונפליקטים טכניקות מתקדמות בתקשורת  •

 תשאול , וליקוף , לשהקשבה פעילהמתקדמות לת וטכניק •

 שימוש בשפת גוף בתקשורת השוטפת טקטיקות ל •

 ניהול השוטף להשתמש בה בתקשורת בלתי מילולית ו כיצד למנף  •

 שיפור המודעות העצמית   -כיצד שפת הגוף משפיעה על הסובבים   •

 הגוף של אחרים ולהשתמש בה לטיפול שוטף בצוות כיצד לקרוא את שפת  •

 סגנונות התקשורת השונים וכיצד לעבוד מול כל אחד מהם  •

 יצד לזהות את סגנון התקשורת המאפיין אותנו כ •

 מהם המאפיינים של כל סגנון תקשורת   •

 מהי הדרך לעבודה מול כל אחד מסגנונות התקשורת  •

 כיצד לטפל בקונפליקטים וכיצד למנוע אותם  •

 ות להיווצרותם של קונפליקטים הסיב •

 כיצד לאמץ נקודת מבט להתמודדות אפקטיבית עם קונפליקטים  •

 

 ניהול זמן אפקטיבי  -  5יחידה מספר  

 כיצד לנהל את הזמן באפקטיביות ולעמוד במטרות מוגדרות •

 סדרי העדיפויות. ה של קביע •

 יעדים בצורה נכונה המובילה לתוצאות בשטח הגדרת  •

 חלונות הזמן  והערכת תכנון אפקטיבי   •

 גנבי זמן ואיך מטפלים בהם באפקטיביות   זיהוי •

 למנוע בזבוז זמן כדי  ישיבות הצוות ניהול אפקטיבי של   •

 כיצד להשתמש בישיבות הצוות להרמת המורל וליצירת מוטיבציה  •

 כיצד להבטיח שתוצרי הישיבה יבוצעו בפועל ולא יתמוססו.  •

 טקטיקות מתקדמות לניהול קונפליקטים ומשא ומתן    -  6 יחידה מספר  

 Win-Win - כיצד לנהל משא ומתן עם הצד השני באופן שמוביל לתחושת  •

 מקצועיות יומיומיות ניהול מהן טכניקות המשא ומתן המשלב וכיצד רותמים אותן לסיטואציות  •

 בהתנהלות השוטפתמהו הסגנון האישי שלך במשא ומתן וכיצד אבחון מוקדם שלו יכול לסייע לך   •

 כיצד ניתן לזהות את סגנון המו"מ של הצד השני ולהתאים לו את הפתרון הנכון ביותר עבורו?  •

 שינוי עמדות של הצד השני? מהי הטכניקה שיוצרת בקלות  •

 בתהליך ההתקדמות של המו"מ?   הסכמות'שרשרת של ' איך יוצרים  •

 הצד השני לעמדות שלנו? איך משתמשים בעובדות ובנתונים כדיי לבסס אמון לקרב את  •

 כיצד להפוך קונפליקטים והתנגדויות להזדמנויות?  •

 ? Action Items - כיצד מפעילים שליטה על הצד האחר וגורמים לו לקחת על עצמו אחריות ו •


