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להשחיז את המשור
דרכה של  DH&Aלאמן מנהלים בתוך האירגון
בזמן העבודה וכחלק ממנה
כללי:
קצב החיים ככלל והעבודה בפרט מביאים אותנו המנהלים לכדי מירוץ מתמיד אל
עבר תוצאות והישגים .הזמן לרוב מנהל אותנו ,המשימות נושפות בעורפינו ולצידן
התחושה כי זה לא טוב מספיק .מה אנחנו כמנהלים וכאנשים מאבדים בדרך? אילו
טעויות אנו עושים? במי אנו פוגעים? מה אנחנו מפספסים?
מאמני  DH&Aמזמינים מנהלים ומנהלות להתנסות בתכנית אימונים אישית בת שישה
מפגשים ,במקום העבודה ,שמטרתה לחדד יכולות אישיות וניהוליות ,לפרוץ דרכים
חדשות ,לשפר את היעילות ואת שביעות הרצון ולהתרגש מחדש.
התהליך:
 .1מנהלים ומנהלות שיצטרפו לתכנית יפגשו לשיחה מקדימה עם מנהלת התכנית,
הגב' גילה יניב ,על מנת להתאים את המאמן הנכון עבורם ,על פי מאפייניהם
והסוגיות המעסיקות אותם ,בין אם הן ניהוליות או אישיות.
 .2יחד עם המאמן תיקבע תכנית עבודה שתתפרש על פני שישה מפגשים שבועיים
בני שעה כל אחד .בתום סדרת המפגשים יוחלט אם התהליך מיצה את עצמו או
ישנו רצון וצורך להמשיך לסדרה נוספת של שישה מפגשים.
 .3המפגשים יערכו במשרדי האירגון לו שייכים המנהלים ,במהלך יום העבודה.
המאמן יגיע על פי תיאום מראש ויקיים את המפגש בחדר שיוקצה לנושא.
 .4תוכן המפגשים ונושאיהם הינם אישיים וסודיים .בתום ששת המפגשים יגישו
המנהל והמאמן דו"ח התנהלות קצר ומוסכם להנהלת האירגון.
תועלות לאירגון:
 .1שדרת מנהלים הפועלים בצורה משוחררת ,חדה ומדויקת יותר.
 .2תפיסת עולם רחבה יותר של מנהלים בנוגע לתהליכים חברתיים ואחרים.
 .3תמיכה במנהלים בעיתות צורך משבר כתועלת לאירגון.
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תועלת למנהל:
 .1חידוד יכולות אישיות וניהוליות.
 .2טיפול והתייחסות לסוגיות ליבה ניהוליות.
 .3מקור להתייעצות ,החלפת דעות ופתיחת ערוצי תקשורת.
המאמנים:
המאמנים והמאמנות של  DH&Aהמשתתפים בתכנית באים כולם מתחומי
הפסיכולוגיה ומדעי ההתנהגות והם בעלי לפחות תואר שני בתחומם .כל המאמנים
הינם בעלי ניסיון מעשי העולה על  15שנה .ניסיונם בא מתוך הכרת אירגונים
כמנהלים וכיועצים בכירים כמו גם אימון עשרות מנהלים בארץ ובחו"ל.
תעריף:
 .1עלות תכנית הכוללת שישה מפגשי אימון שבועיים למנהל + ₪ 3633 :מע"מ.
 .2על מנת לקיים את התכנית באירגונכם נדרש מינימום של  4מנהלים שמפגשיהם
מתואמים לאותו יום.

מנהלת התכנית :גב' גילה יניב – מנהלת תחום אימון ומאמנת ראשית ב.DH&A-

לפרטים נוספים:
מטה  DH&Aבישראל
office@dh-aa.com
www.dh-aa.com

3

