
 *תכנית מלאה ומפורטת 19/10/18-17 –סמינר אדיג'ס 
 ייתכנו שינויים קלים בלוח הזמנים*

 
 

 

 21:00-13:00שעות  17/10/19 –יום רביעי 
 

 קבלת פנים וכיבוד - 13:00
 

 ליאור אפלבאום, מנהל מרחב צפון, התאחדות התעשיינים בישראל.  –דברי פתיחה  – 13:45
 סבב היכרות.

 
 מושב ראשון – 14:30

  
 ?מדוע יש תחושה שמשהו חייב להשתנות ומה לעשות בעניין  -
 ?מדוע על החברה להשתנות, אם הכל בסדר  -
 ?תרבות ארגונית: מי צריך את זה ומדוע זה חשוב  -
 .מה עושה חברה למצליחה? למד את הנוסחה להצלחה  -
 .כיצד להצמיח ארגון בריא? מערכת ניהול השינויים  -
 ?בעתיד להיות בריא, לא רק היום אלא גםמה נחוץ לארגון בכדי   -
 

 הפסקה מתוקה – 15:45
 

 מושב שני – 16:00
 
 . המטרה, התפקיד והתפקוד של ההנהלה  -
 .של תפקודי ההנהלה מדוע מודל הניהול הנוכחי לא יעבוד בעתיד? חוסר העקביות -
 .מנהל היכן באים מנהלים לא ט ובים? מי יכול ומי לא יכול להיותמ  -
 מאפיינים של קונפליקטים ניהוליים ופתרונות קונסטרוקטיבי  -
 ?כיצד לגרום לאנשים רגילים להפיק תוצאות בלתי רגילות -
 .האנרגיה של ההנהלה צד להבטיח יישום אמין ובר חיזוי של החלטות? מקורותכי -
 

 הפסקה  – 17:15
 

 מושב שלישי  – 17:30
 
 .של פיתוח ארגוני קים הכללייםאם החברה שלי מתפתחת בצורה נכונה? החוה -
 .החיים הארגוני מדוע אנשים מתים וחברות ממשיכות לחיות? תיאוריית מחזור -
 ית.ארגונ האם הבעיות בחברה שלי ייחודיות? הכללים של התנהגות -
נורמליות ופתולוגיות בכל שלב  הרופא .... האם זה מסוכן? בעיות נורמליות, בלתי אדוני -

 .הארגוניבמחזור החיים 
 

 ארוחת ערב  – 18:45
 

 סיכום יום ראשון - 19:45
 
  .הנורמלית והדרך האופטימלית יצד להתמודד עם משבר כשהחברה מתבגרת, הדרךכ -
 ?מה צריך להשתנות? השחקנים או האופן בו הם מאורגנים -
 
 



 *תכנית מלאה ומפורטת 19/10/18-17 –סמינר אדיג'ס 
 ייתכנו שינויים קלים בלוח הזמנים*

 
 

 

 20:00 – 08:30שעות  18/10/18 –יום חמישי 
 

 התכנסות בוקר וארוחה קלה – 08:30
 

  –מושב ראשון בוקר  – 09:00 
 
 ?סדר הפעולות בשינוי. היכן אנו נמצאים כעת -
 ארגון משתתף. דוגמה שתוצע ע"י  מיני סינדאג )אבחון( על –ראשית האבחון. תרגול בקבוצה  -
 

 הפסקה מתוקה – 10:15
 

  -מושב שני בוקר  – 10:30
 .כיצד לאחד אנשים למטרה משותפת? חזון, משימה וערכים  -
 .שנים 10מדוע עלינו לתכנן לעתיד? חזון: מה נעשה בעוד   -
 

 הפסקה  – 11:45
 

 מושב שלישי בוקר – 12:00
 
 .ערכים ואסטרטגיההגדרת   -
 כיצד לשמור על ערכיך בחברה.  -
 .מאסטרטגיה ייחודית וע משימות סטנדרטיות אינן עובדות. המשימה כחלקמד -
 

 והפסקה ארוחת צהריים – 13:15
 

 מושב ראשון אחה"צ – 14:30
 
 ות משתתפות.חבר שלאות מקרה מהיר לפיתוח משימה לפי דוגמ –תרגול בקבוצה  -
 

 הפסקה – 15:45
 

 מושב שני אחה"צ  – 16:00
 
 )יעודכן בהמשך( הצגת מקרי בוחן של מפעלים שכבר עשו את זה -
 

 הפסקה – 17:15
 

 מושב שלישי אחה"צ – 17:30
 
 .המשימה יצד להבטיח שהאסטרטגיה הנבחרת תיושם? דירוגכ -
 

 ארוחת ערב – 18:45
 סיכום יום שני – 19:45

 
 



 *תכנית מלאה ומפורטת 19/10/18-17 –סמינר אדיג'ס 
 ייתכנו שינויים קלים בלוח הזמנים*

 
 

 

 14:30-08:30 – 19/10/18יום שישי 
 

 התכנסות בוקר עם ארוחה קלה – 08:30
 

  –מושב ראשון  – 09:00
 
 .ארגוני כיצד לתכנן את מבנה החברה? הפונקציונליות של מבנה -
 .המבנה שלה– לכל משימההתאמת מבנה הארגון ליעדים החדשים,  -
 .ניהוליים וסגנונות במבנה כיצד להציב את האנשים על המסלול הנכון? תפקידים -
 ? מטריציוני מה גורם לחוסר אחריות ושיתוק ארגוני? מתי צריך מבנה -
 

 הפסקה מתוקה  - 10:15
 

  –מושב שני  – 10:30
 
 .כיצד לתמוך במעבר מיזמות לניהול מקצועי? מבנים לשינוי -
 .תגמולים –מבנה  – משימה –דרך המערכת: חזון  ? בחברהכיצד ליצור שקיפות  -
 .מבנה הסמכות .דוע אפילו מנהלים מקצועיים לא מבצעים את תפקידיהםמ -
מערכתית של התרומה של כל מנהל  מדידה כיצד למדוד את האפקטיביות בכל רמות הארגון? -

 .לתוצאה הכוללת
 

 הפסקת צהריים וארוחה קלה -11:45
 

 מושב שלישי וסיכום – 12:30
 
 .הפוגעת במוטיבציה דוע איננו צריכים להניע עובדים? כיצד עובדת מערכתמ -
 .של מחזור החיים תי מערכת תגמולים אינה עובדת? מוטיבציה בשלבים שוניםמ -
 –מבנה  –משימה  –המערכת: חזון  יצד נוכל למקסם את מחויבות העובדים? באמצעותכ -

 .תגמולים
 ת.דברים הכרחיים בניסוח נכון של בעיו מנהלים מבינים את המשימות? ארבעהכיצד להבטיח כי   -
 .הטכנולוגיה של החלטות קבוצתיות ?יצד לגרום להנהלה לקבל החלטות טובות ללא כפייהכ -
 

  -ת של מנהלים מובילים בתעשיה המלצו
זו תמצית עבודת הניהול על פי  .אתה מנהל טוב יותר ככל שהבעיות שאתה פותר גדולות יותר"

 מיכל רון גביש, מנכ"ל פוליכד "המתדוגיה של אדיג'ס בעיני
 
אדיג'ס המבוססת על אמון וכבוד הדדי.  הקורס מאפשר לספוג מושגים יסודיים בתורת הניהול של"

 הטרוגניים.  במיוחד מהמנגנון המייצר זיהוי ופתרון של בעיות ע"י צוותים באופן אישי התרשמתי
 אסף כץ, מנכ״ל צורון "!קורס מועבר בסגנון אינטראקטיבי ומהנהה
 
אדיג'ס, נותן מענה לבעיות ארגוניות לעיתים  הקורס היה חלון הצצה מרתק לעולם התוכן המקצועי של"

 וחשיבה להעמקה מקום סבוכים מאוד. הקורס הכיל מספר משתתפים אינטימי ואפשר גם במצבים
 ניכר חלק והיתה איכותית מאוד היא גם היתה האנשים בחירת ,רלוונטיים נושאים על משותפת

 אלו כל, עצויותיוההתי הפנימי השיח ניהול ואופן הזמנים חלוקת, והחוויה הלמידה לתהליך מהתרומה
 ".ומומלץ למשמעותי הזה הקורס את שעשה ממה חלק הם ועוד
 מיטרוניקס אנוש משאבי ל"סמנכ, מלצר ענת


