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DH&A 
 הכח שבהצלחה

 
 מבוא:

אנו חיים בעולם דינמי משתנה המגדיר כל הזמן מחדש את חוקי המשחק. הסביבה  
העיסקית תחרותית ומורכבת מתמיד. אירגונים קמים ונופלים, מוצר טוב אינו ערובה  

להצלחה עיסקית, והיכולות שהמנהלים צריכים לרכוש על מנת להצליח בתקופה זו  
 שונות ומגוונות באופן פארדוקסלי. 

 
יכולות, מיומנויות ותהליכים שהוכיחו עצמם כמוצלחים בעבר אינם ערובה להצלחה  

כיום, המתח האינהרנטי בין אתמול, היום ומחר מובנה בכל תחומי העשייה הארגונית.  
 והאתגרים רבים מתמיד.

 

 :DH&A-ו 'דר' חיימוביץעל 
 Dr. Hamovitz & associates –DH&A   י דר’ יהודה  ל יד ע 2013-בנוסד

  וניהול משברים הניהול האסטרטגיחיימוביץ’, מומחה בינלאומי בתחום  
טק,  -משמש כיועץ בכיר לחברות בינלאומיות בתחומי ההייה  אירגוניים,

ניהל   והתעשייה והמסחר כמו גם לממשלות ולמוסדות ציבוריים. בעבר 
חבר הנהלת  ו  באוניברסיטת חיפה  מרצה לניהולחברות יעוץ גדולות, 

 . אגודה הסוציולוגית הישראליתה
 

בינלאומיים   מובילי דעה ומומחים  המאגד פורום מקצועי עילי יסדדר’ חיימוביץ 
ניהול, פסיכולוגיה, כלכלה, משאבי אנוש, למידה והדרכה, לקבוצת עילית  הבתחומי  

מניסיונם ומהידע שלהם כמומחים, יועצים ומנטורים למנהלים    הביאהמאפשרת להם ל
בכירים. צוות המומחים מביא עמו קשת רחבה של מיומנויות עסקיות המגובות  

 בפרקטיקות אשר יושמו במגוון רחב של ארגונים בארץ ובחו”ל. 
 
 

 : DH&A למה

 צוות מומחים מבכירי היועצים בארץ, באירופה ובעולם.  .1

 מקצועי רב שנים בייעוץ, בניהול בכיר ובליווי תהליכים מורכבים. ניסיון  .2

 שירותים ומוצרים גלובליים ברמת ביצוע יוצאת דופן.  .3

 ים גלובליים המפוזרים גיאוגרפית. היכולת לתת פתרונות לאירגונ  .4

5.  
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DH&A 
 הכח שבהצלחה

 

 : DH&Aהחזון של  

1. DH&A פרופסורים, מובילים ליועצים פורום ליצור  יוזמה מתקדמת  הוא 
  במסגרת  פעולה בו ישתפו מאמנים ו  פסיכולוגים, כלכלנים,  מנהלים, באוניברסיטה

  ניהולהו  ייעוץה  בתחום שוק  מובילי ל  להפוך  על מנת  חבריה של  יכולותב שתשתמש
 . וארגונים נושאים במגוון בינלאומי ה

2. DH&A הכלים המתקדמים  ,  הרב הניסיון , שלה המצטבר  הידע את  להביא שואפת
  תוצאות ולספק  לבצע  שלה חרמובה הצוות את  ובעיקר,  העדכניים והפתרונות 

 . ולקוחותיה  לחבריה, לשותפיה  מיטביות

3. DH&A ואתיקה   מצוינות, מקצועיות: עיקריים  יסוד  עמודי שלושה על  תעומד  
 . גבוהה

 

 : DH&Aהצוות המרכיב את פורום 

 עמית בכיר מייסד   –דר' יהודה חיימוביץ'   ✓

 עמית בכיר אוסטריה וגרמניה  –דר' תומס קלמנשיץ   ✓

 עמית בכיר סלובניה קרואטיה והאזור   –פרופ' ולדו דימובסקי   ✓

 עמיתה בכירה רומניה ומולדובה  –אאידה הוצו -פרופ' כרמן ✓

 עמית בכיר בולגריה והבלקנים –מר רפאל צ'יצ'ק  ✓

 עמיתה בכירה בריטניה  –דר' סטנימירה טנבה   ✓

 עמית בכיר מדינות דוברות ספרדית   –אריה סיוון  מר  ✓

 עמיתה בכירה ישראל והמזרח התיכון  –גב' שלי זילברשטיין  ✓
 
 

 : DH&Aהשירותים המקצועיים של  

תמידי    תגוראי  RED TEAM-המבוסס על גישת ה –יעוץ אסטרטגי, ניהולי ואירגוני  ✓
 של הנחות היסוד האסטרטגיות והטקטיות של האירגון ומנהליו 

התאמת מנהלים לתפקיד באירגון, תוך שימוש    –איבחון ומיון מנהלים ובכירים   ✓

 אותה פיתחנו.   Profiling-בגישת ה

 שירותים אירגוניים מיוחדים כגון סקרים ותחקירים, כיתות אומן ניהוליות וכד'.  ✓
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 שירותים לדוגמא: מגוון 

חקר האירגון וניהולו ועיצוב מפת דרכים הסוללת ת הדרך    –מפת דרכים להצלחה   ✓
 להצלחה. 

 ניתוח האיכות הניהולית של האירגון.   –תמונת מצב   ✓

✓ T.E.A – Testing-Evaluating-Assessing- ובכירים   איבחון אישי של מנהלים
 לצורך התאמה לתפקיד באירגון. 

✓ PDP0360 –   של מנהלים בכירים באירגון, שאיננו ממוחשב, ועיקרו   0360איבחון
 בניית תכנית פיתוח אישית לכל מנהל. 

✓ O.C.S. – Organizational climate survey  –    סקר עומק בחינת האקלים הפנים
 האירגוני ויחסם של העובדים לאירגון ולמנהליו.  

 
 
 
 

 :לפרטים נוספים
 בישראל  DH&Aמטה  
 03-9691395טל': 

 03-9671722פקס: 

 aa.com-office@dhדוא"ל: 

  aa.com-www.dh אתרנו:
 
 
 
 
 

 נוניתן למצוא באתר DH&Aתשקיפים מלאים על שירותיה ומוצריה של 

www.dh-aa.com 

mailto:office@dh-aa.com
http://www.dh-aa.com/

