קהל היעד :בני דור ההמשך בהתאחדות התעשיינים ,בכל מעגל  10-12משתתפים.

כל אשר ייאמר
בקבוצה יישאר
דיסקרטי לחלוטין!

הצטרפות למעגל תאפשר לכם:
מקום לשתף ,להתלבט ,לקבל פרספקטיבה ומשוב! | ללמוד איך בני דור המשך אחרים מתמודדות עם אותן דילמות כמו שלך |
להכיר  benchmarkבתחום של המשכיות בינדורית | לפתח תקשורת אותנטית עם הדור הותיק | לגבש סגנון מובילות משפחתי
ועסקי | ללמוד איך לרתום את מי שצריך לטובת המשכיות משגשגת של המשפחה והעסק.
כל מפגש יעסוק בנושא שמעסיק אתכם שאתם תבחרו מתוך רשימת נושאים ,כמו למשל:
איך מקדמים בפועל את העסק ,גם כאשר דפוסי הניהול בו אינם מתאימים לי? | איך מפתחים חוסן ותחושת מסוגלות בתוך
הדינמיקה המשפחתית עסקית? | איזה סוג של מנהיג אני רוצה להיות? האם יש לי את מה שנדרש כדי להוביל? | איך ניתן לשלב
את החלומות של אבא ושלי? | על מה לא מדברים אצלנו במשפחה? מהם דפוסי התקשורת במשפחה שלנו? איך מדברים עם
אבא על דברים שאין אומץ להעלות ,למשל תגמול | ?...איך שומרים על משפחתיות מתפקדת ,טובה ותומכת תוך האינטראקציה
היומיומית בעבודה ,עם הקונפליקטים שכרוכים בה? | איך הופכים קבוצת אחים לצוות אפקטיבי ,עם אמון וכבוד הדדי? | איך
יוצרים חלוקת תפקידים מתאימה בין האחים ,בלי שתיווצר טינה? | איך מתייחסים לאח שאינו עובד בעסק ויש לו מה להגיד על
התפקוד שלך?
כל משתתף יגדיר לעצמו מטרה ספציפית לתכנית ,ובמפגש אישי בסיום התכנית יבחן יחד עם טל יהב את תהליך ההתפתחות
שלו במהלך השנה.
בהנחיית :טל יהב מחברת״דורות עסקים משפחתיים״ ,אשר פיתחה מודל ייחודי להכשרת מנהיגים צעירים בעסקים משפחתיים.
ד"ר תמר מלוא תצטרף לחלק מהמפגשים ותתרום מניסיונה העשיר בתחומים של השיח והניהול הרב דורי.
עלות :עלות מיוחדת לחברי התאחדות התעשיינים דור ההמשך לאחר הנחה של  ₪ 4,840 ,10%כולל מע"מ

נשמח לראותך במעגל המנהיגים,
עו"ד אלינור וידס
יו"ר דור ההמשך
לפרטים נוספים:
טלי זיידמן ,מנהלת דור ההמשךtali@industry.org.il | 054-9756014 ,

טלי זיידמן
מנהלת דור ההמשך

להרשמה <

