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התכנסות וכיבוד קל
דברי פתיחה

ליאור אפלבאום, מנהל התאחדות מרחב צפון
פתיחה וסבב היכרות

על  ולהשפיע  המגרש"  "על  להיות   – המעורבות  עקרון 
התוצאות

להפסיק  למילתי  נאמן  להיות   – במילה  העמידה  עקרון 
לדבר ולהתחיל לעשות

הפסקה קלה
המוכנות  היא  להצלחה  בסיסי  תנאי   – המצוינות  עקרון 

שלי לקבל טעויות
סיכום ולקיחת מחוייבות אישית

הצגת מפגשי סדנאות אופציונאליים להמשך

סדר יום

יום שני | 22.2.16 | 9:00
התאחדות התעשיינים-מרחב צפון | הנאמנים 8 חיפה 

מרחב צפון

סדנה צפונית למנהלים:

עקרונות
ההצלחה

leor@industry.org.il | 04-8524202  :'לפרטים נוספים: ליאור אפלבאום | טל

מנחי הסדנה:
אופיר בן דוד, בעל תואר ראשון בהנדסת תקשורת עם רקע של שנים 
מנהל  ומנהלים.  מהנדסים  וחניכת  ובהובלת  התקשורת  בתחום  רבות 
עסקים  מלווה  האחרונות,  השנים  בשש  מנהלים  וחונך  שינוי  תהליכי 

וארגונים לשיפור תוצאות. 
אילן ירון, מהנדס תעו"נ ובעל תואר שני במנע"ס וחקר ביצועים. ניהל 
לוגיסטיקה ותפעול כ 35 שנים בחברות היי-טק מובילות ומפעלי מתכת, 

וכן יועץ לייעול בשיטת "הניהול הרזה". כיום מאמן עיסקי ואישי בתו"ת.

תות תקשורת ותוצאות הינה חברת האימון המובילה בישראל שחרטה 
על דגלה ליצור מנהיגות אחרת בישראל ומביאה זאת לידי ביטוי דרך ליווי 
אלפי אנשים ומשפחות ועסקים, משנת 2001 ועד היום. במסגרת תות 
הנחשב  גל  אלון  מוביל  החברה  את  ויועצים.  מאמנים  כ-150  פועלים 

האוטוריטה בתחום האימון בארץ.

ההשתתפות בעלות:
50 ₪ לחברי התאחדות התעשיינים

100 ₪ לאחרים 
בתוספת מע"מ כחוק

התשלום לפקודת אגודת בית התעשיינים, חיפה
דמי ביטול: ביטול לאחר 17.2.16 או אי הגעה יחייבו 50% מעלות הסדנה

למפגש  להרשם  זה  לעשות  לכם  שנשאר  מה  כל  אז 
ולהבטיח את מקומכם.

להרשמה 
לחץ כאן >>

תות תקשורת ותוצאות בניהולו של אלון גל 
אשר הביאה ליצירת תוצאות 

והתאחדות התעשיינים-מרחב צפון 
מזמינים אתכם למפגש מעורר, מרתק ומעשי, במהלכו 
תוכלו ללמוד את עקרונות ההצלחה, המובילים ארגונים 
ואנשים מצליחנים וכיצד בעזרת תרגילים פשוטים תוכלו 

ליישם אותם אצלכם בעסק.
המפגש מבוסס על השיטה שפותחה בתות והביאה 

ליצירת תוצאות יוצאות מגדר הרגיל עבור אלפי מפעלים, 
עסקים במהלך 15 השנים האחרונות. למשל: גוגל, 

אינטל, עמינח, אופטיקנה, מאפי הבלקן, שטראוס עלית.

בהמשך תינתן אפשרות למשתתפי המפגש הראשון 
להשתתף ב-4 מפגשי המשך נוספים.

קהל יעד 
מנכ"לים, סמנכ"לים ומנהלים בחברות ומפעלי תעשייה

אז מה הכנו לכם?
מפגש בנושא – עשייה יוצרת תוצאות, מה גורם לאנשים 
להיות מצליחנים? במהלך המפגש נדבר על העקרונות 

המשותפים לאנשים שיצרו תוצאות מדהימות.

רוצים לצאת קצת מהשגרה 
המעייפת?

מעוניינים להפגש עם מנהלים 
כמוכם?

רוצים לקבל את העקרונות 
של המצליחנים?
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