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VIRTUE על חברת

מי אנחנו? 
VIRTUE הינה חברת ייעוץ המטמיעה גישה עסקית קשובה בארגונים. בין השאר, גישה זו מובילה ארגונים לפעול מתוך ייעוד 

משמעותי אשר באמצעותו מפיקים רווח, להיטיב עם כל מחזיקי העניין בסביבתו, לפתח מנהיגים המעצימים את סביבתם, 
ולהצמיח תרבות שיש בה מגוון, שוויון והכלה.

החברה מפתחת כלים וידע לקידום תפיסה זו בארגונים וכן יוזמת פרויקטים עסקיים-חברתיים למימוש חזונה.

מה החזון שלנו? 
לעצב חברה אנושית צודקת, שוויונית ומכבדת על ידי קידום שינוי חברתי בעסקים, במוסדות ציבור 

ובקהילות מקומיות, בארץ ובעולם.

VIRTUE  בצה"ל 
אחרי שנים של שירות צבאי מאתגר הקמנו את חברת VIRTUE  במטרה לשלב בין הידע והיכולות שלנו כיועצים, 

לבין התשוקה שלנו לקדם נושאים חברתיים הקרובים לליבנו. כיום אנו משלבים בין מהלכים של קידום שוויון ותפיסות חברתיות 
בארגונים לבין עבודה על תהליכים אסטרטגים, יעוץ למנהלים בכירים ברמה האישית ופיתוח מנהלים כקבוצה, יצירת חוסן של 

צוותים והכנתם לחירום ועוד. 

עבור פיתוח מפקדי צה"ל הבכירים נרצה להציע שילוב של הכרות עמוקה ורבת שנים עם הארגון, לצד ידע, כלים והתנסויות 
מעולמות שונים אותם מביא צוות יועצי VIRTUE המנוסה. זאת, בנושאים כמו פיתוח מנהיגות 

 ,'DESIGN THINKING' (הסתגלותית ואותנטית), ניהול ממשקים אפקטיביים, ניהול שותפויות, חוויית לקוח מבוססת מתודולוגיית
פסיכולוגיה חיובית בארגונים, מגדר וגוון,  ונושאים נוספים.

בהמשך פלייר זה תמצאו פירוט אודות צוות היועצים שיעמדו לרשותכם, כולם בעלי ניסיון רב ובמגוון תחומי התמחות 
וסגנון מקצועי. 

נשמח לסייע בעיצוב ודיוק המענה הייחודי הנדרש ביחידתכם לכל צורך של פיתוח המפקדים מדרג הסא"ל, 
בהתאם לכללי המכרז.   

אנחנו זמינים להתייעצות ולכל שאלה ונשמח לקיים שיתוף פעולה פורה לטובת פיתוחם של מפקדי צה"ל!
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מעין גנות בכר I מומחית לפיתוח 'שחקני נשמה' בארגון 
מי אני? 

 MBA בעלת תואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים מהאוניברסיטה העברית; תואר שני
מהמכללה למנהל. מלווה הנהלות, מנהלים וצוותים בתחומי ניהול וחווית לקוח. 

מעל 15 שנות ניסיון בתפקידי ניהול, ליווי והקמת יחידות עסקיות חדשות בארץ ובעולם, 
ביניהן לקסוס, כחברת הנהלה ושותפה להחדרת המותג לארץ תוך יצירת חווית לקוח ייחודית, 

מנהלת שותפים עסקיים במיקרוסופט ואחראית לבניית מנועי צמיחה בשוק ה-IT וכיועצת 
 .B-PRO  לחווית לקוח בחברת ייעוץ

מה אני מציעה? 
•  פיתוח שחקני נשמה בארגון

    בסדנא מרתקת נחשוף באור חדש מה מניע אנשים לפעולה, מוטיבציה גבוהה    
    ומחוברות רגשית לארגון דרך מודל את"ם (אוטונומיה, תכלית, מומחיות) תוך יישום 
    תרגילים וסימולציות, ניתוחי אירוע מארגונים בעולם ומתן כלים פרקטיים עבור דרג  

    הפיקוד ליצירת שחקני נשמה.
•  סדנת חווית לקוח

    בסדנא תפורה לארגון מבוססת מתודולוגיית 'DESIGN THINKING' ניתן מענה 
    לצרכים הפונקציונאליים והרגשיים של הלקוחות הפנימיים בארגון, נאתר את 

    נקודות הכאב שלהם באמצעות מסע הלקוח תוך העלאת יוזמות ורעיונות חדשים 
    ויצירת תפישת לקוח הוליסטית.

ד"ר יהודה צור  I  יועץ ארגוני 
מי אני? 

בעל תואר שני בלימודי ארגון, ודוקטורט בניהול ומדינות ציבורית. בוגר הכשרת ממד"ה, 
 (GENOS) קורס אינטליגנציה רגשית של חברת ג'נוס

ומספר קורסים של 'צפנת'. נשוי + 4, גר בנס הרים.
עוסק ביעוץ ארגוני כ 15 שנה, במגוון ארגונים במגזר הציבורי והפרטי. מלווה מנהלים  ברמות 

הסמנכ"ל והמנכ"ל, צוותים וארגונים בתהליכי תכנון, שיפור תהליכי עבודה והובלת שינויים. 

מה אני מציע? 
•    פיתוח מנהלים ומפקדים 

•    קורס בדילמות ניהוליות ופיקודיות
•    פיתוח צוותים

•    פסיכולוגיה חיובית בארגונים
•    הקשבה, תהליכי משוב והערכה ככלי ניהולי

•    הגברת תחושת שייכות ומחויבות
•    הובלת מעברים מנטאליים בפיקוד
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ענבל שרייבר I יועצת ארגונית 
מי אני? 

בעלת תואר שני בסוציולוגיה ארגונית מהאוניברסיטה העברית, בוגרת הכשרת ממד"ה. 

"היה אתה עצמך כי השאר כבר תפוסים" (אוסקר ויילד) 
אני מאמינה כי יש לתת לכל אחד את המקום והכלים לזרוח באור המיוחד לו,  

וכי אומץ ואותנטיות בניהול מאפשרים זאת ומייצרים השפעה, אמון וחיבור. 
מביאה עימי 15 שנות ניסיון בפיתוח ארגוני וליווי מנהלים ברמת הסמנכ"ל והמנכ"ל 

(כיחידים וכצוותי הנהלה). מתמחה בעיצוב והטמעת שינויים מערכתיים ותהליכים חוצי - 
ארגון, פיתוח כישרונות ארגוניים, מדידה ושיפור אפקטיביות ארגונית. 

מה אני מציעה?  
•    הכשרות לפיתוח מנהלים 

•    הכשרות לפיתוח עתודות וכישרונות אירגוניים
•    סדנאות ליצירת אסטרטגיה ותרגומה לתוכנית עבודה

•    סדנאות להובלת שינוי 
•    פיתוחי צוותים

•    תהליכי מדידה ארגוניים ככלי ניהולי 
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ד"ר יעל טופל   I  סוציולוגית ארגונית
מי אני? 

בעלת תואר שלישי בסוציולוגיה, סא"ל במיל' בממד"ה עם ניסיון של מעל 20 שנה, 
במחקר וייעוץ ארגוני, בצה"ל ובארגונים אחרים. 

מהניסיון הפיקודי וההדרכתי בצה"ל ומלימודי ההוראה מביאה איתי ניסיון ויכולות 
בהנחיה, הדרכה, הוראה והכשרות של פרקטיקות מחקר ותכנים ארגוניים וחברתיים. 

 
נשואה ואמא ל 3, גרה בגן יבנה. 

 

מה אני מציעה? 
•   סדנאות אבחון לאקלים מגדרי,

•   העשרה בקשר שבין מגדר וארגון (צבא), תופעת ההטרדה המינית
•    סדנאות למידה (סמינרים) בהיבטים של מגדר, חברה ישראלית, מודל הצבא ועוד

יועצי VIRTUE בצה"ל



דויד ניסן  I  יועץ ארגוני
מי אני? 

בעל תואר שני בפסיכולוגיה חברתית – ארגונית מהאוניברסיטה העברית. בוגר הכשרת 
ממד"ה. נשוי ואב לשלושה, תושב מודיעין, רץ למרחקים ארוכים. בעל 15 שנות ניסיון 

בייעוץ ארגוני  במגזרים הציבורי והביטחוני. מומחה בהובלת תהליכי ייעוץ ארגוני 
-מערכתי, בתהליכי תכנון וחשיבה אסטרטגית, בייעוץ לתהליכי שינוי ארגוני, בפיתוח 

מנהלים ומפקדים, וצוותי עבודה אפקטיביים. עוסק בחקר המצוינות בחיים הארגוניים 
והאישיים ומאמין כי על אף ש'המצוין הוא אויבו של הטוב מאוד' – הרי שמצוינות איננה 

מילה גסה, אלא מסע ארגוני ואישי של התפתחות מתמדת. 

מה אני מציע? 
•   מנהיגות בעת הזו  - מנהיגות הסתגלותית ומנהיגות אוטנטית

•   תכנון אסטרטגי וחשיבה תוצאתית בתהליכי התכנון השנתי 
•   ניהול קונפליקטים ותקשורת אפקטיבית

•   ניהול ממשקים אפקטיביים 
•   ניהול יחסי המטה והשטח 

•   פסיכולוגיה חיובית במרחב הארגוני – תפיסה ופרקטיקה
•   פיתוח צוותים מצוינים 

•   סדנה מתקדמת לתהליכי משוב והערכה

ארנון צפריר  I  יעוץ ארגוני פסיכולוגי בספורט
מי אני? 

כפסיכולוג ספורט, אני מציע כלים ומיומנויות ייחודיים שעשויים לסייע למנהלים 
ומנהלות בארגונים להצליח בתפקיד. אני מביא איתי ערך רב בעולם ההתנהגות 

הארגונית ובעולם תהליכי הייעוץ. כפסיכולוג ספורט אני מביא כלים ומיומנויות יחודיים 
שעשויים לסייע למנהלים ומנהלות בארגונים להצליח בתפקיד.

מה אני מציע? 
הכשרות לפיתוח מנהלים בכל הרמות –  אני בא מגישה שרואה תהליכי פיתוח מנהלים 

כחלק מתהליך פיתוח ארגוני. לכן חשוב להבנות ולעצב את התהליך בהתאם 
לאסטרטגיה הארגונית ולאתגרים הנוכחיים של הארגון. בנוסף, ישנה השפעה מכרעת 

על הצלחת התהליך לרמת המעורבות והבעלות שהדרג הממונה לוקח על התהליך. 
תהליך הפיתוח עצמו מתמקד בשני מוקדים - במוקד האישי, פיתוח יכולות הניהול 

האישיות של כל מנהלת ומנהל, על מנת להביא להצלחה בתפקיד. במוקד הקבוצתי, 
בניית דרג ניהולי הפועל יחד בממשקים משופרים. 
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אורית שניידמן  I  פסיכולוגית חברתית- ארגונית
מי אני? 

פסיכולוגית, בעלת תואר שני בפסיכולוגיה חברתית-ארגונית מאוניברסיטת תל אביב. כמו 
כן, בוגרת התוכנית הדו שנתית ללימודי גשטלט בביה"ס לעבודה סוציאלית באוניברסיטת 

תל אביב. 
יש לי ניסיון של 10 שנים כמנהלת פיתוח ארגוני בעולם העסקי. בשנים האחרונות אני מלווה 

מנהלים לפיתוח אישי ומקצועי ומנחה קבוצות בארגונים עסקיים ובמגזר הציבורי. 
בשנתיים האחרונות הצטרפתי למרכז מיטיב – מרכז לחקר ויישום הפסיכולוגיה החיובית, 

שם אני מנחה צוותים לשינוי ושגשוג אישי וארגוני על פי עקרונות הפסיכולוגיה החיובית.

מה אני מציעה? 
•   סדנת פיתוח מנהלים 

•   סדנת כניסה לתפקיד ניהולי
•   סדנאות אימון, חניכה וליווי ניהולי

•   סדנת תקשורת וניהול קונפליקטים
•   סדנת מנהיגות חיובית

חברת VIRTUE מציעה סדנאות ייחודיות, אותן ניתן לקבל במסגרת המכרז הצה"לי, בנושאים הבאים: 

•    מגדר וגוון אצלי בארגון
•    ישום תיאוריית 'מחזיקי עניין' לטובת קידום והעמקה של שיתופי פעולה מכל הסוגים 

מוזמנים לפנות אלינו ולקבל עוד פרטים
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