הזמנה לסדנא להעצמת מנהלים
בנושא :מנהלים אקלים חיובי בסביבת עבודה דינמית
תתקיים בתאריך 28.6.2016 :בין השעות15:00-19:00 :
בבנק לאומי בכתובת :מרכז הדרכה לאומי לוד
מטרת הסדנא:
פיתוח מיומנויות רכות ליצירת אקלים חיובי בסביבת העבודה ובחיים המקדם שיתוף פעולה מוטיבציה
והצלחה.
חלומו של כל מנהל להיות במקום בו הצוות אשר בניהולו יתנהל במינימום מאמץ מצדו בתחושה
של מחויבות משותפת ,שהמשימות יבוצעו על הצד הטוב ביותר ביעילות ובאפקטיביות ,כמו מכונה
משומנת שצליל עבודתה הינו צליל של הרמוניה אשר כל חלקיה נעים בהתאמה ביחד ,בלי חיכוך,
בזרימה ובדיוק .האם דבר כזה אפשרי ?
אנחנו מאמינים שזה אפשרי אם מוכנים להשקיע בפיתוח מיומנויות רכות תוך השקעה במשאב
האנושי .ניהול זורם מבוסס על העיקרון של יצירת מוטיבציה ואחריות אישית להצלחה מתוך שינוי
גישה פנימי לעשייה ,אצל המנהל דבר ראשון ואצל כל עובד ועובד אל מול המשימה  /התפקיד שהוא
אמור לבצע ותרגול קבוע בדרך זו .מתוך העיקרון המוביל" :יצירת מוטיבציה פנימית להצלחה
אישית וארגונית" מתוך הבנה שאבן היסוד של כל ארגון הינו הפרט האדם וכשהוא שלם ומצליח
הארגון שלם ומצליח..

בעיות מרכזיות בארגון ופתרונות שאנו מציעים כחלק מהתהליך:
מה הכאב?
מערכות יחסים פרובלמאטיות
חוסר נאמנות של העובד למקום העבודה
תחרות אגרסיבית ובוטה בין העובדים
והמחלקות
תקשורת פנים ארגונית ,תחרות בין
מחלקתית
קשר הנהלה /עובדים

מה התרופה?
תקשורת/הזדהות/אמפטיה
שייכות ,אמפטיות ,אנושיות ,תחושה שאני
באמת חשוב לארגון
שת"פ ,היכרות אישית  ,הזדהות ,אנושיות.
סינרגיה הכוח של ה-ביחד
מנהיגות הומאנית חברתית פיתוח
אינטליגנציה רגשית

קצת על המנחים:
עדינה פישמן  18 :שנה בחברת טבע  .שימשה כמנהלת הסיכונים הגלובליים של טבע מזה 13
שנה  .בעלת ניסיון רב שנים בהדרכה ובהנחיה.
מהנדסת תעשייה וניהול ,תואר שני במנהל ציבורי וביקורת פנימית .יו"ר התקן הישראלי לניהול סיכונים.
תפקידיה הנוספים בטבע :מבקרת פנימית ומנהלת  EHSגלובלית.
יזמה ומסדה את מערכת ניהול הסיכונים וטיפול במשברים תוך התאמה להתפתחות העולמית של התחום:
החל מהגדרת המדיניות והנהלים ,התאמת המתודולוגיה לארגון ,השגת מחויבות מנהלים ,מיצוב במבנה
האירגוני והקמת קהילת מנהלי סיכונים ,שינוי תרבותי ופיתוח מודעות מנהלים ועובדים  ,העצמת הערך
המוסף .ייסדה את המערכת הגלובלית לבטיחות ואיכות סביבה  :הקמת נהלים והנחיות ,סקרי סיכונים  ,תכניות
ביצוע  ,פתרונות למניעת אירועי שריפה ותאונות  ,בניית תרבות אירגונית באמצעות סדנאות וכלים .

אלון שפריר :בעל ניסיון עשיר מעל  20שנה בהנחיה מומחה בהנחיית קבוצות וסוגי קהלים רבים
ומגוונים וממגזרים שונים .ליצן רפואי מוסמך  ,זוכה פרס מצילה לתוכניות להעצמת הרמוניה
והפחתת אלימות בבתי ספר .מפתח את תוכנת "הסימולטור" ו"אקשן מצלמים פרסומת" לפיתוח
צוות בדרך חווייתית דינמית ויצירתית .צלם במאי טלוויזיה ,מורה לקולנוע וטלוויזיה במכללת ספיר ובאונ' בן
גוריון בעבר ,מורה למודעות עצמית .מפתח "גיבוש איכותי" – פעילויות וימי כייף וגיבוש

ההרשמה תיסגר בתאריך  – 15.6.2016כל הקודם זוכה – מס' משתתפים מוגבל!
עלות:
.1עבור חברי הפורום ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום ,מס' משתתפים מוגבל ומותנה ברישום
מראש.
.2עבור מי שאינו חבר בפורום עלות ההשתתפות הינה  450ש''ח  +מע''מ
 מס' משתתפים מוגבל.
.1טופס הרשמה לסדנה -עבור מי שחבר בפורום
אל :הפורום הישראלי לתפעול  /הפורום הישראלי לניהול שרשרת האספקה
הנני מאשר השתתפותי בסדנה אשר תתקיים בתאריך28.6.2016 :
שם
חברה
תפקיד
טלפון
פקס
נייד
דוא"ל

חנייה חופשית מחוץ לבנק

.2טופס עבור מי שאינו חבר בפורום
שם
חברה
תפקיד
טלפון
פקס
נייד
דוא"ל

.1

העברה בנקאית – בנק מזרחי סניף  453מספר חשבון – 104269

.2

אני משלם /ת בהמחאה לפקודת '' הפורום הישראלי לתפעול בע''מ ת.ד  23725תל-אביב
 61231המצורפת בזאת.

.3

אני משלם /ת בכרטיס אשראי  -סה''כ לתשלום כולל מע''מ ____________

מס הכרטיס

סוג הכרטיס______________בתוקף עד  3________:ספרות בגב הכרטיס______________
שם בעל הכרטיס __________________ ת.ז של בעל הכרטיס___________________
חתימה _______________________:תאריך_____________________:
כתובת למשלוח החשבונית וח''פ החברה____________________________________:

נא לצרף טופס התחייבות מטעם החברה להסדרת התשלום

אנא החזירו את טופס ההרשמה המלא לפקס 03-6955978 :או לדוא"ל:
coo02@zahav.net.il
הפורום הישראלי לתפעול ולניהול שרשרת אספקה ,טל' 03- 6955994 :פקס03-6955978 :
אינטרפקס www.haforum-letiful.co.il 7945623-057 -

