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חיזוק היכולת של המנהלים להוביל ולהשפיע על הסביבה הארגונית שלהם 
באמצעות מתן כלים ישומיים

גיבוש קבוצה של מנהלים-עמיתים, המכירים אחד את השני, בעלי שפה ניהולית 
וערכים דומים שמהווה רשת של תמיכה מקצועית והתייעצות הדדית 

פיתוח תדמית מקצועית, 'גאוות יחידה' והשתייכות לפורום מנהלים מוביל 
בקהילת מנהלי המוסדות ובתי האבות בישראל

ארגון 'ושמרת' הפועל למען המערך הגריאטרי החוץ ביתי במגוון תחומים, מזמין אותך להתפתח באופן 
ניהולי ואישי ובו בזמן להשתייך לנבחרת מנהלים מנהיגה ומובילה, שתשפיע על התחום בישראל 

פיתוח מנהלים 
תכנית חדשה וייחודית 

מבית 'ושמרת'

מטרות

מסלולי התכנית

מנחי התכנית

קול קורא

קורס מיומנויות 1
וכלי ניהול 

נושאים: תכנית עבודה שנתית, 
הקשר עם מחזיקי העניין 

השונים, ניהול פיננסי ופיתוח 
עסקי, ניהול כ"א, הובלת צוות 

בכיר, יצירת עוגנים ובהירות 
בתקופות של אי-וודאות

6 מפגשים בני 4 שעות בתדירות 
של פעם בשבועיים, שעות אחה"צ

בבית 'שיתופים'- בית יהושע

פורום למידת 2
עמיתים

למידה והתייעצות משותפת 
במתודה של 'case study'  על 

אירועים ודילמות ניהוליות 
מורכבות בהנחייה מקצועית

6 מפגשים בני 3 שעות בתדירות 
של פעם בשבועיים, שעות אחה"צ

בבית 'שיתופים'- בית יהושע

ליווי ע"י 'מנטורים' 3
מהמגזר העסקי

סדרת מפגשים אישיים בין 
מנהל מוסד למנטור (מנהל 

בכיר מהמגזר העסקי) בנושאים 
שמעסיקים את מנהל המוסד

 מפגשים של 'אחד על אחד',
בתדירות המתאימה למשתתפים

ההרשמה הינה לאחד המסלולים שבתכנית
ראיון אישי לבחירת המסלול המתאים, ייערך בספטמבר ע"י מנחי התכנית

התכנית תחל בנובמבר 2020, תאריכים סופיים יינתנו בהמשך
התכנית מסובסדת על ידי ארגון 'ושמרת' והעלות למשתתף הינה בסך 800 ₪ בלבד

רעיה בורנשטיין  
יועצת ארגונית, מנחת קבוצות, 
מאמנת מוסמכת וחברה בצוות 

חוסן של מיזם 'ושמרת' 

יועצת ארגונית בכירה, עמדה בראש מערך 
מדעי ההתנהגות של צה"ל, בעלת ניסיון 
בתהליכים  בייעוץ להנהלה בכירה  מגוון 
וארגוני,  תפיסתי  שינוי  של  אסטרטגיים 
בפיתוח מערכות להערכת עובדים ובמחקר 
ארגוני. צברה ניסיון רב בעבודה עם מנהלים 

וצוותים במוסדות גריאטריים ובתי אבות.

רוני טמיר  
מייסדת ומנכ"לית משותפת 

של חברת הייעוץ Virtue וראש 
זירת חוסן במיזם 'ושמרת' 

סוציולוג ויועץ ארגוני, קצין בכיר במערך מדעי 
ההתנהגות של צה"ל, בעל ניסיון רב בפיתוח 
והכשרת מנהלים ומחקר ארגוני יישומי. עוסק 
מעל שני עשורים בפיתוח חוסן של צוותים 
עם  ובעבודה  לחירום,  והכנתם  וארגונים 
מנהלים בדרגים שונים, לרבות במוסדות 

הגריאטריים ובתי אבות.

ד"ר אריאל ויינר  
מייסד ומנכ"ל משותף של 

חברת הייעוץ  Virtue וכן חבר 
בצוות חוסן של מיזם 'ושמרת'  

מהרו להירשם, מספר המקומות מוגבל!
להרשמה לחצו כאן >

למנהלי מוסדות ובתי אבות

עקרונות

דגש על יישומיותמנהיגות כנושא ליבה הרצאות מומחים

תרגול והתנסות שיפור יכולות הניהול
בקבוצות קטנות

מנטורים מהמגזר 
העסקי

בעלת ניסיון של כ-20 שנים בעבודה עם המגזר 
העסקי והציבורי ומתמחה בליווי מנהלים בדרגים 
שונים ובפיתוח קורסי ניהול והובלתם.  הובילה 
את תהליך הטמעת השינוי ההתנהגותי בפרויקט 
'מגן חיים' למניעת זיהומים נרכשים בבתי חולים. 
צברה ניסיון רב בעבודה עם מנהלים וצוותים 

במוסדות גריאטריים ובבתי אבות.

https://forms.gle/JhFHztdY6JzGnXvV7

