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The MODEM 
 מסע אינטרוספקטיבי אל עצמנו כנוטלי החלטות

 המודל ההוליסטי המתקדם ביותר למיומנויות בקבלת החלטות

 
 

 הרצאתו הבינלאומית המפורסמת 
 'יהודה חיימוביץ' של דר

 
 הרצאה בבית הספר למינהל עסקים        הרצאה בפקולטה לכלכלה וניהול          

   של אוניברסיטת לובליאנה בסלובניה         של האוניברסיטה של אלמטי בקזחסטן
 

 
 

 
 

 
 

 
 ל'ש מנצ"ע'                          הרצאה בתיכון מקיף א1ד "                        הרצאה בבה

  מסיימי קורס קצינים                                 בבאר שבע450              בפני 
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The MODEM 
 מסע אינטרוספקטיבי אל עצמנו כנוטלי החלטות

 המודל ההוליסטי המתקדם ביותר למיומנויות בקבלת החלטות
 

The MODEM הוא סמינר סדנאי אינטראקטיבי בן יומיים המכוון 
לשיפור ותמיכה בתהליכי קבלת החלטות המעדיף את העצמת מקבל 

 .ההחלטות על פני מתן מרשמים להצלחה
 

המשתתפים פוסעים במסע בן חמישה אבני דרך המיועדים לחזק אותם 
 .ולהעצימם כמו גם לגלות בהם כוחות פנימיים חבויים

 

- The MODEM"היא גירסא מכונסת בת כשעה וחצי של "  ההרצאה
 .הסמינר בן היומיים העוסק בקבלת החלטות ניהוליות

 
 'יהודה חיימוביץ' המודל והסדנא כמו גם ההרצאה פותחו על יד דר

 
 

 'חיימוביץ' על דר
 .DH&Aמייסד בפורום -עמית בכיר -

 .מבכירי המומחים לניהול באירופה -

 מומחה בינלאומי לתהליכי קבלת החלטות -
 .ולניהול משברים אירגוניים

 .מרצה מבוקש בארץ ובעולם -

 .ל של חברות יעוץ בינלאומיות"בעבר מנכ -

 .בעבר מרצה לניהול באוניברסיטת חיפה -

בעבר חבר הנהלת האגודה הסוציולוגית  -
 .הישראלית
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The MODEM 
 מסע אינטרוספקטיבי אל עצמנו כנוטלי החלטות

 המודל ההוליסטי המתקדם ביותר למיומנויות בקבלת החלטות

 
 

 חמשת אבני הדרך אותם צריך לעבור במסע אל עצמנו הם
 

ME –אני  

OTHERS –האחרים  

DIRECTIONS –כיוונים  

EMOTIONS –רגשות  

MISTAKES - טעויות 
 

 : אני– ME –אבן הדרך הראשונה 
 ?מי אני .1

 ?כיצד אני מגדיר את עצמי .2

 ?מהם ציפיותיי מעצמי .3

 ?לאן אני רוצה ללכת ולהגיע .4

 ?מהם האינטרסים שלי .5

 

 : האחרים– OTHERS –אבן הדרך השנייה 
? שלי" האחרים המשמעותיים"מיהם  .1

? מה ראוי שאומר להם .2

 ?מה אני רוצה לומר להם .3

 ?מה אני רוצה להשיג .4

 ?כיצד להפוך למשפיע .5
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 :  כיוונים– DIRECTIONS  –אבן הדרך השלישית 
 ?מהי הדרך הנכונה עבורי .1

 ?כיצד אמצא את הדרך הנכונה .2

? כיצד אבחר בין הדרכים .3

 ?קצר או בטוח: הדילמה .4

 כיצד להימנע מהמטריקס .5

 

 : רגשות– EMOTIONS –אבן הדרך הרביעית 
? איך אני מרגיש בעת קבלת ההחלטה .1

 ?כיצד להתגבר על החרדה .2

? כיצד עלי לנהל את האנרגיות שלי .3

? כיצד להתמודד עם התנגדויות .4

 ? להרגיש טוב עם עצמיכיצד .5

 

 : טעויות– MISTAKES –אבן הדרך החמישית 
? כיצד להתמודד עם טעויות שעשיתי .1

  ?כיצד להימנע מטעויות בעתיד .2

? כיצד להתגבר על כישלונות .3

? כיצד להתמודד עם תקופות קשות .4

 ?יצד לחוש טוב עם הטעויות שליכ .5

 
 
 

 :מהלך ההרצאה
 .ההרצאה אורכת כשעה וחצי וכוללת תרגילים קטנים בשיתוף הקהל .1

 .המשתתפים יקבלו לאחר ההרצאה למייל שלהם תקציר כתוב של ההרצאה .2

 . איש בהרצאה50-כמות המשתתפים למעשה אינה מוגבלת אך נעדיף לא יותר מ .3

 .מנהלים ומקבלי החלטות באירגון, ההרצאה מיועדת למנהלים בכירים .4

 
 

 :לפרטים נוספים
DH&A – Dr. Hamovitz & associates 

 office@dh-aa.com: ל"דוא

 


