
:תיאור הסדנה
מערכת היחסים  , בעידן המודרני ועם התפתחות טכנולוגיות דיגיטליות

הטכנולוגיה אינה עוד חזות  . בין נותן השירות למקבל השירות התרופפה
כיום נדרש לייצר חיבור רגשי עם הלקוחות באמצעות אימוץ  ,  הכול

התבוננות בארגון דרך , תהליך אמפתי כולל. חשיבה אמפתית ארגונית
.  העיניים של מישהו אחר והבאת האנושיות למרכז ליבו של הארגון

בסדנה נלמד על מציאת האיזון בין יעילות לאמפתיה והעברת מסרים 
.  אמפתיים ארגוניים

:מטרת הסדנה
.  השירותיתרכישת כלים ומיומנויות בעולם האמפתיה ✓

נושאי לימוד
.  זיהוי חסמים וצווארי בקבוק בשירות✓
.  בארגון" חווית הלקוח"על שיפור שירותיתפיתוח חשיבה ✓
.בחינת השקפות ופרספקטיביות האחר–" הליכה בנעלי האחר"✓
.תהליכים לארגון אמפתי-בניית השלבים לפעולה ✓

:מתכונת הסדנה
.משלבת בין תיאוריה לפרקטיקה, הסדנה בנויה כקפסולת למידה

.  שעות8-משך הסדנה כ

אמפתיה בשירות
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:תיאור הסדנה
מצבי לחץ נוצרים כאשר קיים פער בין הדרישות והציפיות לבין  

הפוגעים ברמת , התגובה ללחץ יוצרת מתחים. המשאבים של האדם
מצב ממושך זה מוביל  . באיכות הביצועים  ובאפקטיביות, התפקוד
בסדנה זו נרכוש כלים ומיומנויות להתמודדות במצבי לחץ . לשחיקה

.ושחיקה בעבודה

:מטרות הסדנה
ידע וכלים להתמודדות עם מצבי לחץ ושחיקה בקרב  הקניית ✓

(.עובדים/מנהלים)פקודים /מפקדים
.ושחיקההכרת מודלים העוסקים בלחץ ✓

נושאי לימוד
.חיזוק החוסן העצמי✓
.  גורמי לחץ ושחיקה ארגוניים✓
.  מנגנונים וטכניקות להפחתת לחץ✓

:מתכונת הסדנה
.משלבת בין תיאוריה לפרקטיקה, הסדנה בנויה כקפסולת למידה

.  שעות8-משך הסדנה כ

התמודדות עם לחץ  
ושחיקה
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:תיאור הסדנה
אבל נשאלת  , שגור אצלינו בשפה היומיות" אני זקוק לשינוי"המושג 
?   האם אני מוכן אליו? איזה סוג של שינוי אני צריך... השאלה

ההתמודדות עם שינוים  הוא תהליכי וכולל מצבי אי ודאות ותחושת  
בסדנה נלמד לנהל  . תחושות אלו  מעוררת בנו מתח וחרדה. עמימות

לפתח שליטה פנימית ולהפיק מהשינוי התקדמות ברמה , את השינוי 
.המקצועית והאישית

:מטרות הסדנה
זיהוי והבחנה בין התנהגויות בולמות להתנהגויות  , היכרות✓

.  מקדמות
.  הגדרת יעדים אישיים לתהליכי שינוי✓

נושאי לימוד
.  שינוי ממעלה ראשונה וממעלה שנייה, דרכים לניהול השינוי✓
.  ספירלת השינוי✓
.  התנתקות מדפוסי מחשבה שליליים ופיתוח דיאלוג פנימי חיובי✓
.דרכים להתמודדות עם קיבעון מחשבתי✓

:מתכונת הסדנה
.משלבת בין תיאוריה לפרקטיקה, הסדנה בנויה כקפסולת למידה

.  שעות8-משך הסדנה כ

התמודדות מול שינוי

אור יהודה    , 3קומה 30החרושת , ALDמכללת 
college@ald.co.ilאו(  רב קווי)03-7913212טלפון 

www.aldcollege.com

mailto:college@ald.co.il
http://www.aldcollege.com/


:תיאור הסדנה
ניהול זמן כולל אוסף שיטות ומיומנויות לתכנון ובקרה של כמות הזמן  

היעילות  , במטרה לשפר את האפקטיביות, המוקדשת לפעילויות שונות
בייחוד  , הוא התכנון, אחד מהכלים החשובים בניהול זמן. והפריון

באמצעות היכרות והתנסות עם  . במציאות החיים הפוסט מודרנית
צעדים ומודלים ייעודים לניהול ותכנון זמן נשפר את האפקטיביות  

.האישית והארגונית שלנו

:מטרת הסדנה
פיתוח יכולות ומיומנויות ניהול זמן הנצרכות במציאות החיים  ✓

.המודרנית

נושאי לימוד
.  ניהול זמן אל מול ניהול אישי-ניהול ותפיסת הזמן✓
.מיומנויות ניהול במצבי ריבוי משימות✓
.צעדים לניהול זמן אפקטיבי✓

:מתכונת הסדנה
.  משלבת בין תיאוריה לפרקטיקה, הסדנה בנויה כקפסולת למידה

.  שעות8-משך הסדנה כ

ניהול זמן
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:תיאור הסדנה
ניהוליות  , פיתוח מיומנויות למידה מוביל לשיפור יכולות ארגוניות

אסטרטגיות למידה מתייחסות לכלים אופרטיביים . ובינאישיות
ומותאמות לסגנונות חשיבה ולמידה של  , המיטיבים את תהליך הלמידה

תהליך הלמידה יהיה  , עם שימוש נכון באסטרטגיות הלמידה. כל לומד
בסדנה נתוודע  . יעיל יותר במשאבי הזמן והאנרגיות המוקדשים לו

נכיר את הגורמים המשפיעים על הלמידה  , לסגנונות למידה שונים
.ובאמצעותם נוכל להגדיל את האפקטיביות ואיכות הלמידה

:מטרות הסדנה
.הכרת מודלים בעולם מיומנויות למידה✓
התאמת סוג הלמידה האידיאלי  , רכישת כלים ואסטרטגיות למידה✓

.  עבור המשתתפים

נושאי לימוד
?  איזה טיפוס אני-"האדם הלומד"טיפוסי ✓
.גישות בתהליכי למידה וגורמי השפעה על הלמידה✓
.  אסטרטגיות בפיתוח למידה✓

:מתכונת הסדנה
.משלבת בין תיאוריה לפרקטיקה, הסדנה בנויה כקפסולת למידה

.  שעות8-הסדנה כמשך 

פיתוח מיומנויות למידה

אור יהודה    , 3קומה 30החרושת , ALDמכללת 
college@ald.co.ilאו(  רב קווי)03-7913212טלפון 

www.aldcollege.com

mailto:college@ald.co.il
http://www.aldcollege.com/


:תיאור הסדנה
הניתן למדידה  ככלי , בעבר נתפסה האינטליגנציה כישות אחת

אינה  , הבינו כי אינטליגנציה שכלית, בעת האחרונה. IQסולם באמצעות 
נולד הצורך לפתח , על כן. יכולה לנבא הצלחה בתחומי החיים השונים

שיסייעו  , דרך רכישת כלים ופיתוח מיומנויות, אינטליגנציה רגשית
.ניהול  ותיעול הרגשות באופן מיטבי, הערכה, בזיהוי

:מטרות הסדנה
בחינה והעמקת המשמעויות הנגזרות מאינטליגנציה רגשית על ✓

.  כלל מרכיביה
כלים ומיומנויות בשימוש באינטליגנציה רגשית , ידעהקניית ✓

.  בהיבט הארגוני ובהיבט האישי

נושאי לימוד
.מודעות עצמית כמפתח למימוש הפוטנציאל האישי✓
.ניהול אפקטיבי של רגשות✓
.  הערכה ומדידה, מימוש בעסקים, אינטליגנציה רגשית בניהול✓

:מתכונת הסדנה
.משלבת בין תיאוריה לפרקטיקה, הסדנה בנויה כקפסולת למידה

.  שעות8-משך הסדנה כ

אינטליגנציה רגשית
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:תיאור הסדנה
תפיסת תפקיד הפיקוד והמנהיגות האידיאלית  , במרוצת השנים

אם בעבר מפקד היה . נוספו לתפקיד רבדים נוספים ועמוקים, השתנתה
נדרש להיות בעל , כיום מפקד בעידן הפוסט מודרני, מצביא דגול

הפיקודיות והמנהיגות  .  ניהוליות ואישיותיות גבוהות, יכולות ארגוניות
.פיקוח ובקרה, ארגון, תכנון, ומצריכות יכולות הובלה,  משתלבות זו בזו

:מטרות הסדנה
...מנהיגות ומה שבניהם, בחינה המתח הקיים בין פיקוד✓
(.ניהוליחזון)גיבוש תפיסת תפקיד ניהולית ✓

נושאי לימוד
.מנהיגות עצמית ומצוינות אישית, מפקד ומנהיג–מקורות כוח ✓
.  חזוןתפיסת ניהולית ובניית , מנהיגות אישית וניהול על פי ערכים✓
.שפת גוף ניהולית✓

:מתכונת הסדנה
.משלבת בין תיאוריה לפרקטיקה, הסדנה בנויה כקפסולת למידה

.  שעות8-משך הסדנה כ

פיקוד ומנהיגות
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:תיאור הסדנה
הדרכות והכשרות מהוות חלק משמעותי בפיתוח המקצועי בכל ארגון 

שפע הידע ותאוצת ההתפתחות  . בין צבאית או אזרחית, ובכל מסגרת
מחייבת אותנו להשביח את ההון האנושי לאורך כל  , בתחומים השונים

מיומנויות ההדרכה וההכשרה הפכו  נדרשים  ביתר שאת בעת . הדרך
נדרשות מיומנויות של  , ב"מסרים וכיו, לצד הקניית ידע תיאורטי.  הזו

השילוב בין עולם הידע לאופני  . הנגשת הידע באופן משמעותי ומיטבי
.יוצר משוואה מנצחת הנקראת הדרכה טובה,  העברת הידע

:מטרת הסדנה
הענקת כלים ומיומנויות להעברת הדרכה אפקטיבית ואיכותית  ✓

.  לעובדים

נושאי לימוד
.  הסטוריטלינגעקרונות ✓
.זיהוי צרכים וקביעות מטרות ויעדים הדרכתיים✓
.  הצגה אפקטיבית של נושא✓
.ויזואליזציה של מסרים✓

:מתכונת הסדנה
.  משלבת בין תיאוריה לפרקטיקה, הסדנה בנויה כקפסולת למידה

.  שעות8-משך הסדנה כ

"סטוריטלינג"-טובההדרכה 
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:תיאור הסדנה
הזדמנויותלהםהמזמן,לפקודיואישיתדוגמההמשמשמפקד

,מההצלחותולהתחזקמהמשבריםלצמוח,אתגריםעםלהתמודדות
אתלהביאיצליחזהמפקד,ומוטיבציהמסוגלות,לסקרנותהמכוון
בחיבורנתעמקזובסדנה.ומקצועיתאישיתלהצלחהפקודיו

ומקצועיתאישיתהתפתחותלביןאותנושמניעמהביןהמוטיבציוני
ומנגנוניםמהצלחההפחד,פנימייםהחסמיםעלהתגברות.שלנו

.Caringשל

:הסדנהמטרות 
.  מיפוי ואיתור חוזקות וגורמי הנעה פנימיים, זיהוי✓
.הגדרת צעדים פרואקטיביים ליישום מידי✓

נושאי לימוד
.תפיסת תפקיד המפקד כמנהיג המפתח אנשים✓
.כלים למיפוי חוזקות ומוטיבציות מניעות-מתיאוריה לפרקטיקה✓
. חיבור יישומי לתהליך פיתוח הפקודים✓

:מתכונת הסדנה
.משלבת בין תיאוריה לפרקטיקה, הסדנה בנויה כקפסולת למידה

.  שעות8-משך הסדנה כ

המפקד כמפתח קריירה
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:תיאור הסדנה
רמת.ואיכותימיטביבאופןמתפקדיםפנימיתהנעהבעליעובדים

.העבודהבסביבתמוטיבציוניתאווירהעלומשפיעהגבוההביצועיהם
,התפוקותאיכותאתולהגביר,העבודהסביבתאתלהשביחמנתעל

.העובדיםבקרבהנעהליצירתוטקטיקותאסטרטגיותשלבנייהנדרשת
חשיבותמידת-האחד:מקביליםמישוריםבשניפועלתהמוטיבציה

.להצליחסיכויואתהאדםהערכת-השני.האדםבעיניההצלחה
ונבנההמוטיבציהלהגברתהפועליםומודליםלתפיסותנתוודעבסדנה
.ארגונית-אישיתעובדיםהנעתתוכנית

:מטרות הסדנה
.פקודים/הענקת ידע וכלים להגברת ההנעה אצל מפקד✓
.  שיפור עולמות ההכשרה ושיפור מיומנויות חניכה✓

נושאי לימוד
.גיבוש תפיסת חניכה ותפקיד החונך✓
.משוב אפקטיבי✓
?  מה הופך מנהלים למנהיגים מחנכים–המנהיג כחונך ✓
.  התוכנית להגברת המוטיבציה✓

:מתכונת הסדנה
.משלבת בין תיאוריה לפרקטיקה, הסדנה בנויה כקפסולת למידה

.  שעות8-משך הסדנה כ

הנעת עובדים
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:תיאור הסדנה
יצירתיות מאפשרת לקשר בין רעיונות חדשים ולבנות תוצר חדשני  

היא פותחת את המחשבה למציאת פתרונות ייחודיים  ,  ומקורי
כמפקדים אנחנו  . ומפתיעים וחוצה את גבולות הבלתי אפשרי לאפשרי
באמצעות  .  נדרשים לתת פתרונות לבעיות מורכבות ומאתגרות

טכניקות וכלים חדשניים נתוודע אל סדרת תבניות ומודלים המעוררים  
.  חשיבה מחוץ לקופסא

:מטרת הסדנה
התנתקות מהקיבעון המחשבתי והכרת מודלים המעודדים חשיבה  ✓

.  יצירתית בדגש על חדשנות ארגונית

נושאי לימוד
.  המצאתיתיצירתיות וחשיבה ✓
.  התנהלות מול קיבעונות מחשבתיים✓
.תהליכי חשיבה יצירתיים במסגרות ניהוליות✓

:מתכונת הסדנה
.משלבת בין תיאוריה לפרקטיקה, הסדנה בנויה כקפסולת למידה

.  שעות8-משך הסדנה כ

יצירתיות וחשיבה חדשנית
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:תיאור הסדנה
אנו נמצאים בתקופה מאתגרת , בעקבות השפעת מגפת הקורונה

כמו גם את המשק כולו לעבור למודל של העסקה , המאלצת את הצבא
אנו נדרשים לבחון את מידת ההתאמה של ההון  . גמישה ועבודה מרחוק

האם ההון האנושי הקיים . האנושי ותהליכי העבודה ליישום מודל זה
האם  ? האם תהליכי העבודה הם ברי ביצוע? מתאים לסוג פעילות זה

על הארגון למנף  ? התשתיות הטכנולוגיות הקיימות נותנות מענה הולם
המפקד והצבא  , ברמת החייל, מהלכים אלו ולמקסם את התפוקות

.ככלל

:מטרת הסדנה
הקניית כלים לניהול עובדים מרחוק שיעזרו לשמר על ✓

. פרודוקטיביות גבוהה

נושאי לימוד
הגדרת  , בחירת העובדים: היערכות הארגון לעבודה לפי תפוקות✓

.שגרת עבודה וכדומה, מדדים ויעדים
סקירת מערכות ממוחשבות התומכות בעבודה לפי תפוקות וכן  ✓

סקירת מצב העבודה מרחוק בצבאות ובארגונים שונים בארץ  
.  ובעולם

:מתכונת הסדנה
.משלבת בין תיאוריה לפרקטיקה, הסדנה בנויה כקפסולת למידה

.  שעות8-משך הסדנה כ

ניהול עובדים מרחוק
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:תיאור הסדנה
מזמן לנו מצבי  , כמו מרחב החיים בכללותו, המרחב הפיקודי

התפיסה הגישורית מציעה לנו  . קונפליקטים מורכבים ומאתגרים כאחד
פיתוח  , התמודדות מיטבית באמצעות היכרות עם שפת הגישור

.מיומנויות וכלים מעשיים לניהול אפקטיבי אל מול הקונפליקטים

:מטרת הסדנה
רכישת כלים ומיומנויות לניהול אפקטיבי של קונפליקטים ויצירת  ✓

.  שיתופי פעולה

נושאי לימוד
הנחות ואמונות מגבילות על פי  -ניהול אפקטיבי של קונפליקטים ✓

סגנונות לניהול קונפליקטים ועקרונות השפה , דילמת האסיר
.הגישורית

.  מתודעה לעשייה-יצירת מעגלי השפעה ושיתופי פעולה בארגון✓

:מתכונת הסדנה
.משלבת בין תיאוריה לפרקטיקה, הסדנה בנויה כקפסולת למידה

.  שעות8-משך הסדנה כ

ניהול קונפליקטים וגישור
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:תיאור הסדנה
תקשורת  . משמעותי בתחומי החיים השוניםמימדהתקשורת מהווה 

הוא  עוסק בתקשורת  . ארגונית  הינה אחד הענפים  במדע התקשורת
ובין העובדים לעמיתיהם , בין ההנהלה לעובדים בדרגות השונות

,  פורנלית-הפורמלית והא, לתקשורת הארגונית. במחלקות השונות
קיימת השפעה מכרעת על איכות ויעילות  תהליכים המתקיימים  

.בארגון

:מטרות הסדנה
הבנת הכוח של תקשורת  , הכרת מודלים בתקשורת ארוגנית✓

.ארגונית על ידום ומינוף הארגון
הכרת סוגי תקשורת והשלכותיהן על אפקטיביות האינטראקציה ✓

.תרגול התנהגויות מסייעות ומעכבות בתהליכים שונים, האנושית

נושאי לימוד
.  מודלים בתקשורת ארגונית✓
.מצבי תקשורת והשלכותיהן על תוצאות ואפקטיביות התהליך✓
.  דילמות וקונפליקטים בתהליכי תקשורת✓
.  אבחון סגנון תקשורת אישי✓

:מתכונת הסדנה
.  משלבת בין תיאוריה לפרקטיקה, הסדנה בנויה כקפסולת למידה

.  שעות8-משך הסדנה כ

תקשורת ארגונית

אור יהודה    , 3קומה 30החרושת , ALDמכללת 
college@ald.co.ilאו(  רב קווי)03-7913212טלפון 

www.aldcollege.com

mailto:college@ald.co.il
http://www.aldcollege.com/


:תיאור הסדנה
המאפשרת  , לחניךהמנטורכולל מערכת יחסית בין המנטורינגתהליך 

הוא בעל  ידע מקצועי נרחב ומעמיק  המנטור. תהליכי למידה והתנסות
יצירת דיאלוג של ליווי  למנטורתשתית זו מאפשרת . וכן ניסיון מוכח

סדנה זו מקנה  כלים  . מעצב ומשפיע, המקדם, מקצועי ובין אישי
.מקצועיים  וכן מפתחת יכולות אישיותיות, ניהוליים

:מטרות הסדנה
.פיתוח מודל עבודה שיטתי להשפעה במרחב המקצועי והאישי✓
.ייעוץ וליווי, חניכה, רכישת כלים וטכניקות מעולם האימון✓
.המנטורינגהקניית מיומנויות מתקדמות מעולם ✓

נושאי לימוד
.  כמנטורהמפקד ✓
✓- Job crafting   עיצוב תפקיד ויצירת תכנית התפתחות אישית

.על הציר שבין האישי לפיקודי-ותעסוקתית
.החלטותושיקולים בניהול צרכים ✓

:מתכונת הסדנה
.  משלבת בין תיאוריה לפרקטיקה, הסדנה בנויה כקפסולת למידה

.  שעות8-משך הסדנה כ

בתהליכי חניכהמנטורינג
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:תיאור הסדנה
.  מורגשת בכל מעגלי החייםשירותיתגישה , שירות זוהי תפיסת חיים

כנותני שירות וגם , באה לידי ביטוי עם לקוחותשירותיתתפיסה 
בתהליך שירות איכותי  . בתקשורת הבין אישית עם עמיתים ובני משפחה

.  כחלק מפעילות גומלין ביחסים חברתיים, מתקיים תהליך הדדיות
.ניהול שירות איכותי הינו אומנות הניתנת ללמידה ולפיתוח

:מטרות הסדנה
תוך מתן כלים  , הקניית מיומנויות בעולם מתן שירות אפקטיבי✓

.  מקצועיים להתמודדות עם סוגיות בתחום ניהול איכות השירות
.רכישת כלים ניהוליים בעולמות השירות ולמידת מגמות חדשניות✓

נושאי לימוד
.עקרונות שירות אפקטיבי✓
.תקשורת בינאישית בניהול שירות✓
".  מסע לקוח"ו" חווית לקוח"✓

:מתכונת הסדנה
.  משלבת בין תיאוריה לפרקטיקה, הסדנה בנויה כקפסולת למידה

.  שעות8-משך הסדנה כ

–ניהול איכות השירות 
"מסע לקוח"
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:תיאור הסדנה
,  הסדנה תעסוק בתפיסת תפקיד המנחה והשפעתו על תהליך ההנחיה

פיתוח יכולותיו לזיהוי תהליכים המתרחשים בקבוצות והרחבת ארגז 
הסדנה תתבסס על טכניקות  . הכלים והמיומנויות בתחום ההנחיה

.  למידה התנסותית תוך שילוב דיוניים קבוצתיים וסימולציות מעשיות

:מטרות הסדנה
.  הכרת כלים וטכניקות בהנחיה✓
.  חיזוק ופיתוח היכולת לנהל דיון מורכב ולהתמודד מול התנגדויות✓

נושאי לימוד
.  תפיסת תפקיד המנחה וסגנונות הנחיה✓
.תקשורת אפקטיבית בהנחיה✓
.  טיפול בהתנהגויות והתנהלות אסרטיבית✓

:מתכונת הסדנה
.משלבת בין תיאוריה לפרקטיקה, הסדנה בנויה כקפסולת למידה

.  שעות8-הסדנה כמשך 

עקרונות בהנחיית קבוצות
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:תיאור הסדנה
החלטותלקבלנדרשיםאנו,ומשתנהמואצת,דינמיתבמציאות
,מודרניהפוסטבעידן.וודאותאיבמצביהשפעהובעלותמהותיות

מהווההחלטותקבלת.מוגבלתהינהעתידייםתהליכיםלחזותהיכולת
,המשחקיםתורתכמורבותדיסציפלינותפניעלהפרוסתחום

קוגניטיביתהליךהינוההחלטהקבלתתהליך.המוחומדעיפסיכולוגיה
נחקרעיסוקלתחוםהפךזהתהליך,אפשרויותמספרמביןבחירהשל

.בעיותפתרון–

:הסדנהמטרות
.לפתרון בעיותופרקטיקותהכרת עם תיאוריות ✓
.הבנת מנגנונים של תהליכים בקבלת החלטות✓

נושאי לימוד
.  תהליכי ניתוח בפתרון בעיות, תהליכי קבלת החלטות✓
-WINגישת , טכניקות השפעה✓ WIN. 

:מתכונת הסדנה
.  משלבת בין תיאוריה לפרקטיקה, הסדנה בנויה כקפסולת למידה

.  שעות8-משך הסדנה כ

פתרון בעיות
וקבלת החלטות
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