קורס נשים מנהלות בפריפריה
בתחום כלכלי  /עסקי  /קהילתי

החברה לפיתוח הגליל
מפגש

נושא

מרצה/מנחה

מפגש 1

פתיחה והרצאה

שגב ירבעם,
מנכ"ל החברה לפיתוח הגליל
ומשקי גליל עליון
גישות
אורית אלדר  /זיוה מזור

שעות
הפעילות

7.1.15

מפגש 2
14.1.15

מפגש 3
21.1.15

מפגש 4
28.1.15

מנהיגות נשים ומנהיגות אזורית ומה שבינהם
 מה בין מנהיגות ומנהיגות נשים
 זיהוי כישורי המנהיגות הנשיים – וחיזוקם
 מקורות לעוצמה וסמכות נשית  -זיהוי
מקורות כח אישיים
 ייחודיות המנהיגות האזורית
שרון אלפסי ,מנכ"ל ענא גל
הרצאה

גישות
תקשורת בינאישית אסרטיבית וניהול רושם
 פיתוח מיומנויות התקשורת הבינאישית בקרב אורית אלדר  /זיוה מזור
המנהלות  -הקשבה ,קבלה ופתיחות
 מהי תקשורת אסרטיבית? כיצד ניתן
להשתמש בתקשורת אסרטיבית לקידום
אינטרסים אישיים ומקצועיים
 בניית תדמית אישית ותעסוקתית .הצגה
עצמית במפגש תעסוקתי
 פיתוח וייזום קשרים בינאישיים בפריפריה
רונית בדלר ,סמנכ"ל לפיתוח
הרצאה
עסקי בחברה לפיתוח הגליל
גישות
אתגרים ניהוליים – CASE STUDY
 אתגרים ניהוליים בפריפריה
אורית אלדר  /זיוה מזור
 מיקסום יכולת ההשפעה
 אינטליגנציה רגשית בתהליך הניהולי
 לקיחת אחריות אישית כבסיס לקידום
מקצועי
דיאנה בוגוסלבסקי ,מנכ"ל
הרצאה
צמח מפעלים אזוריים ומשקי
עמק הירדן
גישות
ניהול קונפליקטים ומשא ומתן
אורית אלדר  /זיוה מזור
 סוגי קונפליקטים במעגלי הניהול

09:00-10:00

10:00-15:30

09:00-10:00
10:00-15:30

09:00-10:00
10:00-15:30

09:00-10:00

10:00-15:30





שלבים בהתפתחות הקונפליקט .אסטרטגיות
בניהול קונפליקטים
חשיבה יצירתית ויציאה מחוץ לקופסא ככלי
הכרחי בפתרון קונפליקטים
אסטרטגיות בניהול משא ומתן אפקטיבי

מפגש

נושא

מרצה/מנחה

מפגש 5

הרצאה

מנהלת עסקית בקבוץ

09:00-10:00

4.2.15

ניהול ממשקי עבודה

גישות
אורית אלדר  /זיוה מזור

10:00-15:30

שעות
הפעילות

מפגש 6
11.2.15

 ניהול ועבודת צוות אפקטיבית
 אבחון תהליכים וניתוח גורמים רלוונטיים
מגבילים בעבודת הממשקים
 דרכים אפקטיביות לפיתוח מחויבות ,הזדהות
ומעורבות של הנשים המנהלות בפריפריה
 כלים וטכניקות ליצירת מוטיבציה בקרב
העובדים והעמיתים
 דרכים לאיתור ופיתוח כישרונות של עובדים
 אפשרי  -פיתוח מיומנויות הראיון
דורית ברק ,מנהלת כספים
הרצאה
במג"ע ,מוסד כספי
גישות
קבלת החלטות
אורית אלדר  /זיוה מזור
 קבלת החלטות בניהול – תהליך מול תוצאה
 אבחון סגנון אישי בקבלת החלטות
 קבלת החלטות בתנאי לחץ ואי ודאות
 דרכי איסוף מידע ובחינת אלטרנטיבות
סיכום ,משוב וחלוקת תעודות
* יתכנו שינויים בתוכנית הקורס

09:00-10:00
10:00-14:30

14:30-15:30

