
 

 בעידן הניהול מרחוק 2.0ראשי צוותים  -קורס ניהול מתקדם 

 שעות 40

הקניית מיומנויות מתקדמות לניהול צוות ולשיפור המוטיבציה, מורל הצוות, המחויבות, העמידה בלוחות זמנים 

 וההתמודדות השוטפת עם קונפליקטים ומשברים. 

 רקע

חברי צוות דעתניים המתעקשים על דרך  –ראשי צוותים ותיקים מוצאים עצמם לא פעם מול סיטואציות לא פשוטות לניהול 

מסוימת, ויכוחים מיותרים, מוטיבציה נמוכה, היעדר מחויבות מספקת, התעלמות מבקשות, או משימות וכד'. יכולות  פעילות

ניהול מתקדמות מעולם הניהול המצבי, גיבוש הצוות והתקשורת הבינאישית יסייעו להם במצבים אלו. במסגרת הקורס 

 פן ישיר.יינתנו כלים לטיפול במצבים אלו הן בניהול מרחוק והן באו

במקביל מוצאים עצמם ראשי הצוותים תחת לחצים של מנהלים בכירים מהם. בסיטואציות אלו, רבים מהם מתנהלים מול 

הבכירים מהם באופן המונע מהם להשיג את מטרותיהם. כאן נכנסת היכולת לקדם את הרעיונות שלנו בצורה אפקטיבית, 

ו את המשאבים המתאימים, להימנע מכניסה למבוי סתום ולנהל את לגרום למנהלים ומקבלי החלטות בכירים להעניק לנ

 המשא ומתן עמם בצורה חכמה ואפקטיבית.

 במהלך הקורס נלמד כיצד לנהל דיאלוגים הגורמים לצד השני להשתכנע ולקבל את החזון והרעיונות שלנו. 

מנהלים ובקרב חברי הצוות שלהם, טקטיקה נכונה, המופעלת במדויק, תאפשר לראשי הצוותים לחזק את מעמדם בקרב ה

 תוך קבלת יכולת משופרת לגרום לדברים להתבצע עם פחות מעצורים והתנגדויות. 

היכרות עם טקטיקות מתקדמות מעולמות השכנוע, ההשפעה והמו"מ יאפשרו לראש הצוות לבצע מיפוי מדויק של גורמי 

ארגוניים והאישיים של כל אחד מהם, ולקבל את הכח ומקבלי ההחלטות סביבו, להשיג הבנה מעמיקה של הצרכים ה

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

 פיתרון התואם את המטרות שהוגדרו על ידי ראש הצוות.

של טיפול בקונפליקטים, ניהול מתקדם של משא בקורס ייחודי זה יילמדו ראשי הצוותים כיצד למנף בעוצמה טקטיקות 

 ומתן, אסרטיביות, תשאול נכון, השפעה, שכנוע, חשיבה יצירתית, ועוד... 

 כל זאת להשגת יכולת ניהול פרואקטיבית היודעת לחזות את מהלכיה ולקבוע את עתידה.

 

 קהל יעד

 ראשי צוותים בכירים בארגון



 

 

 היקף הסדנה
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 מתכונת המפגשים :

 

 1מפגש 

 ניהול מצבי למתקדמים

 מהן המיומנויות הקריטיות אליהן נדרש המנהל המצבי בעידן השינויים של ימינו 

  כיצד לייצר שותפות מתמדת לשיפור ביצועים 

 כיצד להעצים את כח העבודה גם בעידן של ניהול מרחוק 

 רכות אפקטיביות לניהול ביצועים בעידן הזוםכיצד להקים מע 

 כיצד להגדיר מטרות לצוות באופן שרמת ההזדהות איתן תהיה מלאה 

 מהם התנאים ההכרחיים להעצמת הצוות וקבלת תפוקות מירביות 

 

 2מפגש 

 כיצד? –אסרטיביות בניהול 

  כיצד להפעיל אותם באפקטיביות גם הניהול מרחוק –מהם המרכיבים של אסרטיביות 

 ?מהן אבני היסוד מהם מורכבת תקשורת בינאישית וכיצד זה משפיע על ניהול קונפליקטים 

 מהו הפרופיל האישי שלי בתחום התקשורת הבינאישית וכיצד הוא משתנה בסביבה הדיגיטלית 

 ? מה מנחה את התגובות שלנו בתקשורת מול אחרים וכיצד ניתן להימנע מאוטומטיות שגויה 

 טליגנציה רגשית וכיצד להשתמש בהם להשפעה מירבית?מהם המרכיבים של אינ 

 ?מהם מרכיבי הקסם ליצירת כימיה עם אחרים ולהמסת התנגדויות 

 

 3מפגש 

 טקטיקות מתקדמות לניהול קונפליקטים ומשא ומתן 

  כיצד לנהל משא ומתן עם חברי צוות או מנהלים באופן שמוביל לתחושת- Win-Win 

  וכיצד רותמים אותן לסיטואציות ניהול יומיומיותמהן טכניקות המשא ומתן המשלב 

 מהו הסגנון האישי שלך במשא ומתן וכיצד אבחון מוקדם שלו יכול לסייע לך להשיג אפקטיביות רבה יותר 

 כיצד ניתן לזהות את סגנון המו"מ של הצד השני ולהתאים טקטיקה ושפה הנכונים לו 

 ארגוןכיצד להשתמש בטקטיקות משא ומתן לניהול השינוי ב 

 

 

 

 

 



 

 

 

  4מפגש 

 כיצד מובילים שינוי ומשיגים רתימה ושינוי עמדות 

 ?מהי הטכניקה שיוצרת בקלות שינוי עמדות של הצד השני 

 איך יוצרים 'שרשרת של הסכמות' בתהליך ההתקדמות של הובלת השינוי 

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

 כיצד להפוך קונפליקטים והתנגדויות להזדמנויות ביצירת השינוי 

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

 

 5מפגש 

 כיצד להוביל שינוי ולקדם את רעיונותיך

   מהי הטקטיקה שתאפשר ליצור שינוי בתפיסות של חברי צוות או מנהלים 

 איך יוצרים שיתוף פעולה ואמינות מירבית  –הזדהות וקונצנזוס בקלות  כיצד לייצר 

 מהם שלושת השלבים שיגרמו  לצד השני לזהות את האתגרים ולהבין את הערך בהתמודדות איתם 

 .כיצד לגרום לאנשים לרצות לאמץ פתרונות חדשים שטרם חשבו עליהם 

  שאר חברי הצוות כיצד להפוך חבר צוות או מנהל לשגריר מטעמינו אל מול 

 

 6מפגש 

 טקטיקות מתקדמות לשיפור יכולת הפרזנטציה בסביבה הדיגיטלית 

 במה שונה הסביבה הדיגיטלית מהפרונטלית ואיך להיערך לכך 

  אלו פיטצ'רים מעמידה לרשותנו סביבת הזום להופעה מיטבית 

 וםכיצד להשתמש נכון במצגת לקידום רעיונותיך והשגת השפעה מירבית בסביבת הז 

  הכללים למצגת מוצלחת בסביבה הדיגיטלית  5מהם 

 ?כיצד להגביר את אמינות הנתונים המוצגים ולמנוע התנגדויות 

 ? כיצד להשתמש נכון במצגת ככלי שכנוע והשפעה 

 כיצד לשמור על ערנות מתמדת של המשתתפים ולמנוע נטישה 

 מהם הכללים ליצירת תקשורת דו כיוונית עם המשתתפים במצגת זום 

 ?אלו עזרים טקטיים מאפשרים להגדיל את רמת הקשב של המשתתפים 

 

 

 

 

 

 



 

 7מפגש 

 טקטיקות מתקדמות להתמודדות עם לחץ ושחיקה ולניהול זמן יעיל

  הגורמים האמיתיים ללחץ ושחיקה בעבודה ? 6מהם 

   ?מהו הכלל המאפשר לפעול בצורה שאינה רק יעילה אלא גם אפקטיבית 

  המשימות השוטפות בניהול מרחוקכיצד לבצע תיעדוף נכון של 

  ?מהם שלושת הכלים לשיפור האפקטיביות האישית 

 ?מיהם שני גנבי הזמן שאסור שיהיו על קווי התקשורת של המנהל 

 ?כיצד ליצור מדיניות הרותמת את העובדים לביצועים והשלמת משימות עצמאית 

 ?מהם כללי הברזל לניהול תקשורת אפקטיבית המונעת בזבוז זמן 

 

 8גש מפ

 כיצד לערוך ראיונות עבודה אפקטיביים ולקבל רק מועמדים מתאימים

 

 כיצד מקיימים ראיונות עבודה בעידן הזום ובניהול מרחוק 

 ?כיצד לפתוח ריאיון עבודה באופן שיגרום למרואיין להרגיש בנוח ולחשוף מידע אמיתי 

 ת לגביי יכולת המועמד?מהן השאלות שיש לשאול בראיון עבודה על מנת לקבל תמונת מצב אמיתי 

 ? כיצד לזהות את המסרים הסמויים שמעביר המועמד בתקשורת שלו ולהשליך מהם על אופיו 

 ?כיצד לזהות חיוויים בלתי מילוליים של המועמד ולקבל תמונה מדויקת וכוללת יותר עליו 

 ?"כיצד לוודא שהמועמד אכן מסוגל "לספק את הסחורה 

  החושף באמת את ביצועי המועמד במקום עבודתו הקודם?כיצד לראיין ממליצים באופן 

  מאלו מוקשים חשוב להימנע בראיון עבודה ? –מה אסור לשאול בראיונות עבודה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


