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קהל היעד ומטרות הסדנא

מדורים/מנהלי פרוייקטים ומנהלי צוותים: קהל יעד

להביא לתובנות ולתת כלים ממשיים  : מטרות הסדנא
לניהול כשלים וליצירת תהליך שיפור מתמיד

המנהלים יקבלו כלים להתמודד  : התוצאות שיתקבלו
וכלים לניהול , עם כשלים נקודתיים ולמנף אותם לשיפור

יצירת מצויינות ולמידה ארגונית, שיפור מתמיד שוטף



מבנה הסדנא

נעמוד על העקרונות  ? מהו ניהול ומהי מנהיגות שמובילה לשיפור•
הניהוליים והמנהיגותיים שיוצרים אוירה של מצויינות וחתירה  

ומוטיבציה, פ בין צוותים"כמו גם חיבור ושת, לשיפור מתמיד

העקרונות הניהוליים והמנהיגותיים-מבוא: 1חלק 

צעד צעד retrospective-תהליך ה•

איך לנהל אותו נכון ובהצלחה•

retrospectiveניהול תהליך –פרקטיקה : 2חלק 



עקרונות ניהול ומנהיגות שבהם נתמקד

יחס להצלחה ויחס לכשלון

פידבק חיובי שמוביל לשיפור

איך מייצרים שינוי ושיפור 

יצירת מוטיבציה

יצירת אוירה וחתירה למצויינות

חיבור צוותים ויצירת שיתוף פעולה



ז לדוגמא"לו
פירוט נושא משך

המצגת המטרות, הצגת מבנה הסדנא פתיח והכרות שעה¼ 

העקרונות הניהוליים והמנהיגותיים שיוצרים  
אוירה של מצויינות וחתירה לשיפור מתמיד

מהי אוירת מצויינות ושיפור  
מתמיד

פרקטיקות ניהול שמעודדות  שעה
שיפור מתמיד

ניהול כשלונות ומינוף  
להצלחה

צעד צעד retrospective-תהליך ה
איך לנהל אותו נכון ובהצלחה

retrospective-תהליך ה שעה

תרגול שעה



.  הוא הארגון הפתוח והחדש המורכב מאנשים מועצמיםGlobaLeadPro-החזון שלנו ב

מיישם תהליכים מהירים ויעילים שמשרתים את  , מעודד חדשנות ויצירתיות, ארגון שמונע מטרה משותפת ויצירת ערך
.מורכב מרשתות של צוותים מועצמים ומנחיל תרבות משתפת, המטרה

החברה הוקמה מתוך מטרה לתמוך במנהלים וארגונים בעולם פיתוח תוכנה וניהול פרויקטים לצעוד קדימה ולהטמיע את 
.אך חדשני ומהיר מאידך, עקרונות הניהול המתקדמים והחדשנים באופן שיצור ארגון פיתוח יציב ורובסטי מחד

השילוב שאנחנו מאמינים בו הוא שילוב בין המציאות בה אתם נמצאים והאתגרים הספציפים שלכם לבין השיטות  
.העכשוויות הנכונות

:השרותים שלנו

הדרכות  -אנשים
והכשרות לעולם הניהול   

העכשווי

גיבוש  -תהליכים
והטמעה של תהליכי  
.עבודה זריזים ומהירים

שיטות  -פרויקטים
ניהול פרויקטים  

מתקדמות



מעוניינים 
לקבוע 

ולהתחיל גם 
אצליכם  

תהליך שיפור  
??מתמיד

: התקשרו אלינו

073-3744568



Thank You
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