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התאחדות התעשיינים–מרחב צפון | רח' הנאמנים 8 חיפה

אחד  להיות  הופך  תרבותית  מגוונים  צוותים  ניהול 
בהיבט  הן  האחרון,  בעשור  המרכזיים  הניהול  מאתגרי 
בהיבט  והן  הארגון  לחזון  וחיבור  מוטיבציה  יצירת  של 
ותקשורת  אמון  על  הבנויים  עבודה  יחסי  יצירת  של 

יעילה.

פועלים  החדש  בעידן  וציבוריים  עסקיים  ארגונים 
משימות  בעומס  המתאפיינת  ביותר  מורכבת  בסביבה 
מקצוע  אנשי  בין  מורכב  פעולה  לשיתוף  ובדרישה 
וצוותים מתרבויות שונות, על מנת ביעדים ובתפוקות 

הנדרשות.

מטרת הסדנה: הקניית כלים פרקטיים ברמה היומיומית 
אשר תורמים לגיבוש עבודת צוות אפקטיבית בתעשייה 
מגוונת, תוך חיבור לחזון וערכי הארגון, תחושת שייכות 
בין  מובחנות  ברורה,  משימות  הגדרת  הדדית,  ותלות 
ומפתחת  מכבדת  תקשורת  מערכות,  לתתי  מערכות 

ומנגנונים יעילים לניהול קונפליקטים.

קווי  מנהלי  ביניים,  מנהלי  אתרים,  מנהלי  היעד:  קהל 
ייצור, מנהלי עבודה וראשי צוותים בתעשייה.

 | לחברי התאחדות התעשיינים   ₪ 50 דמי השתתפות: 
100 ₪ למי שאינו חבר התאחדות

דמי ביטול: ביטול לאחר יום 28.2.16 או אי הגעה לסדנה 
יחייב בתשלום 50% מדמי ההשתתפות

מנחי הסדנה:
ארגוני  ייעוץ  בכירים,  להשמת   "S4B" חברת  מנכ"ל   - בק  שרית 
מאוניברסיטת  בחינוך  אקדמי  תואר  בעלת  למנהלים.  ואימון 
ירושלים. מומחית בתחום פיתוח קריירה. מרצה ומאמנת בארגונים 
בעבר,  נהלל.  ומנהיגות  לניהול  הבינלאומי  במכון  מרצה  עסקיים. 
ההשמה  בתחומי  ובתעשייה  בינלאומיים  בארגונים  בכירה  מנהלת 

וההייטק.  

סוציאלית  לעבודה  דוקטורנט  "בומרנג".  מנכ"ל   - נצר  דרור 
הבינלאומי  ובמכון  צפת  במכללת  מרצה  גוריון.  בן  באוניברסיטת 
לפיתוח  מומחה  מוסמך.  קבוצות  מנחה  נהלל.  ומנהיגות  לניהול 
בפיתוח  גם  רב  ניסיון  ובעל  אפקטיבית  צוות  ועבודת  מנהיגות 
לארגונים  תרבותי  בין  יועץ  קריירה.  ופיתוח  בכירים  מנהלים 

חברתיים ועסקיים. 
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התכנסות וכיבוד קל
פתיחה והצגת מטרות הסדנה

מאפייני צוות אפקטיבי בתעשייה מגוונת
תרגול חוויתי של עבודת צוות בזוגות

פסק זמן
עיבוד התרגול בזוגות והצגת מודל "מעגל ביצוע אפקטיבי"

תרגול מיומנויות בקבוצות
עיבוד התרגול הקבוצתי והשלכות למקום העבודה שלי

הצבת יעדים אישיים ומתן כלים ליישום בחיי המנהל
סיכום הסדנה

סיום
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