
 
 

 להוביל, לנהל ולצמוח –פיתוח מנהלים 

 שעות אקדמאיות 40

 רקע

 מנהלים לא נולדים ברגע אחד. 

אנחנו מעצבים את הזהות הניהולית שלנו לאורך הקריירה, לומדים ממנהלים שהיו לנו, מגבשים את הערכים 

 שלנו, מתרגלים מיומנויות ולומדים כלים לניהול. 

החל מיסודות  –בתוכנית הזו נצא עם המשתתפים לתהליך בסיומו יצאו עם ארגז הכלים הניהולי המלא 

 התפיסה הניהולית והערכים ועד לשליטה מלאה במגוון הכלים והמיומנויות הניהוליות. 

 תרגול, סימולציות, ניתוחי אירוע והרצאות אורח ניהוליות להשראה.  -לאורך הקורס נשלב 

 על המרצה

יוותה מנהלות שנה בתחום הפיתוח הארגוני. לאורך השנים ל 20-מ למעלה, בעלת ניסיון של עידית משה

ומנהלים במגוון ארגונים ומגזרים בפיתוח מיומנויות ושיפור ביצועים ואף ניהלה צוותים, פרויקטים ועד לתפקיד 

 האחרון בו ניהלה חברה.  

מביאה לתוכנית את הניסיון, הכלים והידע שצברה במשך מאות ואלפי שעות בארגונים, בממשקים מורכבים 

 ולצד מנהלים ומנהלות שונים. 

פרקטיקה תיאוריה להמ לגרות את המחשבה, לצאת מאזור הנוחות ולהגיע -שמה דגש בתהליכי ההדרכה על 

 המעשית עם תרגול, התנסות וסימולציה. 

 

 

 



 

 סילבוס

 המצפן הניהולי שלי  

 מה החשיבות? איך מגבשים? –חזון וערכים בניהול  –חזון ניהולי כמצפן  -

 ברובד האישי, המקצועי והארגוני ויגבשו חזון ניהול אישי.המשתתפים יחקרו תפיסות וערכים חשובים 

 מה הסגנון האישי הניהולי? מה אני מביא לכולם הניבול ומהם אזורי האתגר שלי? –מודל סגנונות ניהול  -

 מה החוזקות והאתגרים שלי בדרך למעלה? –מפת הדרכים האישית  -

  בניהולתקשורת  –המילים הנכונות 

וערוצים לבחור נכון את המסר הנכון בערוץ הנכון, ניסוח מותאם לערוצים שונים, על מסרים, קצרים  -

 מודעות לשפת גוף  

 להקשיב באמת מה מונע מאתנו להקשיב? על חסמי הקשבה ועל הדרכים לנטרל אותה -

תקשורת אסרטיבית איך להתמקם על הציר האסרטיבי ולהימנע מהאגרסיבי פאסיבי, כללי עשה ואל  -

 ת אסרטיביתתעשה להתנסחו

 מעלות 360תקשורת ב -

  קרים ותגובות ביישום כל הכלים שנלמדו.תרגול מעשי של מ

 מול עובד, מול קולגה, מול מנהל. -מעלות  360מצבים ב

 ניהול אנשים 

של  תלהניע ולהוביל מקורות המוטיבציה בצוות, כיצד לגדל ולפתח כישורים ומיומנויו –הכל אנשים   -

 עובדים

 מעשי של משוב והערכת עובדים כולל טפסים, מבנה וכללי עשה ואל תעשהעקרונות ויישום  -

  קונפליקטים בניהול 

 רע או טוב? כיצד נוצרים פערים ומה הדרך להתמודד איתם? –קונפליקט  -

 אינטליגנציה רגשית ככלי לניהול קונפליקטים מודל אפר"ת וההשפעה האישית של שלב הפרשנות -

 טיבי  מניהול זמן לניהול עצמי פרודוק 

 איך להשתלט על הכל ולהישאר ממוקד בעידן ההסחה -מלכודת הזמן בעידן ההסחה  -

 הטעויות והכללים  –מעשיים לניהול משימות ופרויקטים  כלי השיטה שלך כלים -

 inbox zeroניהול תיבת המייל בשיטת 

 להציג ולשכנע 

  הנהלה, צוות ולקוחות  –עקרונות הפרזנטציה האפקטיבית והצלחה בהעברת מסרים מול קהל  -

טיפים לשימוש , סקירת כלים להעשרת פרזנטציות והפעלת קהל -טכנולוגיה ועזרים בהעברת מסרים  -

 והעברת הדרכות אונליין ZOOMב

 משא ומתן למנהלים 

איך עושים את זה  –ן והשימוש שלו בפתרון קונפליקטים. מהכנה להשפעה טעימה מעולם המשא ומת -

 נכון?

 ,BATNA, ZOPAנקודת הסתייגות ונקודות מטרה , המקצועי המלא לתחום המו"מהמילון  -

 

 


