
אור המגדלור
.מורכב חכם ומאתגר, עסקים שולחנימשחק

תרגול ושיפור יכולות השפעה בסביבה  , מיועד ללמוד
.מורכבת

מונופול
המתקיים בקצב גבוה  ...משחק עסקים שולחני

ומאתגר הכולל יציאה מאזור הנוחות תוך בחירת  
אסטרטגיות של תחרות מול שיתופי פעולה



חוזקות
 .מנהל אותך-כל מה שאתה לא מנהל 

מסע עמוק ומלמד לאיתור חוזקות אישיות וחוזקות  
ארגוניות על פי מודל הפירמידה

אסופה
.היכולת להעז ולהביא יכולות לידי ביטוי

בתכנון עמוק  , חווייתית וחדשנית העוסקת בתעוזה בצד דיוק, סדנה עמוקה
בראיית השלם תוך הבחנה בפרטים ומאפשרת למנהיג , בצד אותנטיות

לגייס עוצמות מנטליות ופיזיות ולממש פוטנציאל אישי וארגוני



ם לי"מתאי-ממשקי עבודה 
.סדנה העוסקת בחקר האופן בו ממשקי עבודה מייצרים יתרון משמעותי

בסדנה נחקור את התוצאות הרצויות ואת התהליכים הנדרשים ספציפית  
בארגון על מנת לייצר ממשקי עבודה אפקטיביים

.להפוך את הזר לידיד-מנהיגות רשתית
וכל זאת  דיסיפלינריותהדורש הובלת יחידות רב , בעולם מורכב

בנוכחות רשתות אקטיביות ומשפיעות נדרשת מנהיגות אינטלקטואלית  
.מערכות יחסים ואומץ ללמוד וללמד,מבוססת אמון 
.השפעתן והיכולת של המנהיגים להשפיע, בסדנה נכיר הרשתות



מנהיגות נשית
סדנה מרתקת הכוללת עבודה אישית ועוסקת בשילוב שבין  

עבודה הכוללת שילוב . השקעה ומיצוי הזדמנויות,כשרון 
.למידה ובחינת מערכות יחסים, של נחישות

מנהיגות אותנטית
סדנה עמוקה המאפשרת לנו להבין עוצמת האותנטיות וכיצד 

נלמד הדרך  . אותנטיות מאפשרת הובלת שינויים ופריצות דרך
.לפיתוח אותנטיות והרווח הטמון בה לסביבה שלנו



מנהיגות הסתגלותית
האחד כולל יכולות ואיכויות והשני  . סדנה המתפתחת בשני צירים

נחווה  . ככלי להסתגלות במציאות משתנהכולל גמישות וחשיבותה
.נתרגל ונפתח כלים אישיים וארגוניים למנהיגות הסתגלותית

ומיינדפולנסהקשבה 
.ללמוד לשאול במקום להגיד-חקירה מתוך ענווה

נלמד ממחקרים על הקשר בין הקשבה  . בסדנה נחשף לעוצמתה של הקשבה
נתרגל טכניקות מתקדמות של הקשבה כגורם משמעותי  . לשיפור ביצועים
.מתן בטחון מערכתי והגברת האמון, הפחתת עומסים, בהשגת יתרון



השפעה ומשמעות
.פיתוח חוסן והתמודדות עם לחץ ושחיקה

.  סדנה העוסקת בניתוח ומיפוי הלחץ והשחיקה בארגון
שיטות ואחריות להפחתת לחץ ועומס  , נמפה תמונת מצב עדכנית ונפתח כלים

בצד כלים מיטביים  להתמודדות עם לחץ ושחיקה תוך הגברת החוסן והיכולת 
.להתגבר על אתגרים

מרחב פתוחהאקתון
מודל ייחודי המשלב מספר טכניקות מקצועיות ומאפשר איתור  

העלאת רעיונות וגיבוש פתרונות לבעיות , הורדת חסמים, בעיות
וחסמים  



מנהיגות בסביבה מורכבת
.בסדנה זאת נלמד ונתרגל הבנת הסביבה המורכבת ואתגריה

חלוקת האתגרים  , הסדנה מעניקה כלים להבנת תמונת המורכבות
הסדנה בוחנת סיטואציות אמיתיות בארגון .לרמות השונות 

.ומגדירה את הכלים הנכונים להתמודדות עם כל אתגר ואתגר

גמישות ארגונית-ילי'אגניהול 
.מתודולוגיה סדורה של שיפור מתמיד

מתן כלים לפיתוח אינטגרציה הולכת ועולה המשמרת את 
חוזקות הארגון ומעצימה אותן



.מוכוונות ליעדים ותוצאות-okrמנהיגות
.ומטרותחזוןלימוד מעמיק של דרכים המאפשרות לכוון ולמקד את כולם אל מול 

התרגול בסדנה  . בסדנה נלמד לברר ולמקד המטרות ובחינת הדרך למימוש
.מבוצע על בסיס הצורך הארגוני הממשי

.בניית צוות מנצח-להצית את האש
יכולת , לפיתוח צוות המבוסס אמוןלנציונילמידה ותרגול מעשי של מודל 

.אחריות ותשומת לב לתוצאות, מחויבות, ניהול קונפליקטים



vucaסדנת 
הקצונה בצבא  סדנה ייחודית חווייתית החושפת תהליך אשר חוותה

ב ומאפשרת לימוד ותרגול של המפתחות להצלחה בתקופת אי "ארה
.וודאות הכוללת עמימות ושינויים רבי עוצמה ובתדירות גבוהה

בצד סקרנות ובליווי  , הסדנה תחשוף כיצד מערכות יחסים אפקטיביות
.כבסיס להתבונן על מערכת מורכבת "הארה"נחישות נצליח לפתח כושר 

סדנת מסע אישי-המפתח להצלחה 
.בסדנה זאת נבין חשיבות הלהט ההתמדה והנחישות כמפתחות להצלחה

נכין תוכנית אישית ו  , נתרגל ונאבחן העוצמות האישיות במפתחות ההצלחה
או ארגונית לשיפור מפתחות ההצלחה וזאת על מנת להיות משמעותיים  

ומשפיעים יותר



ניהול קונפליקטים
על משאבים שונים שנמצאים  " מלחמה"הקונפליקטים לרוב נובעים מ

אך אינו  , לכל אחד מאיתנו סגנון ניהול קונפליקטים שמאפיין אותו. בחסר
משרת אותו באופן גורף בכל המצבים הקונפליקטואלים אליהם 

איך הוא נראה בחיינו ואלו סוגים  ,בסדנא נבין מהו קונפליקט .נקלע
.  איך ניתן לזהותו ולטפל בו בזמן,נזהה כיצד מתפתח קונפליקט .קיימים

נזהה סגנון ניהול קונפליקטים אישי ונבין מתי נכון להשתמש בכל אחד  
בסדנה ישולבו סימולציות מחיי הארגון.מהסגנונות השונים 

אימון חניכה ומשוב
.  לאימון וחניכה יכולת אדירה להשפיע על הסביבה ועל תחושת המסוגלות

אך עם הכלים הנכונים  , לא כולם ניחנו ביכולת הטבעית לשמש כמאמן וחונך
יוכלו לעשות זאת בהצלחה בסדנה נבין מהם המרכיבים של האימון וחניכה  

את מקורות העצמה של המאמן והחונך ונזהה נציף .וחונך ומה נדרש כמאמן 
ונתרגל מודלים  נחשוף .להשתמש את מקורות העצמה בהם אנו נוטים 

.הרלוונטיים לארגוןלאימון וחניכה מבוססי התנסות 
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