
צומחים ביחד
תכנית להשבחת הניהול בגד"ש

מה נקבל בתכנית? 

למי מיועדת התכנית?

צומחים ביחד – אשכולות התכנית

כיצד יתקיימו מפגשי התוכנית?

העשרת כלים 
ומיומנויות לניהול 

ההון האנושי בגד"ש

הרחבת הידע 
המקצועי ומגוון 
מודלים לניהול

התייעצות עם 
קולגות ולמידת 

עמיתים משמעותית

 מנהלי גד"ש
ומנהלים בכירים בגד"ש

 התכנית תתקיים באיבים
אחת לשבוע | שעות 8:30-13:00

 פיתוח והרחבת מיומנויות
ניהול מתקדמות

 למידה והתפתחות
מקצועית

מפגשי למידה - בכל מפגש יינתנו כלים ומיומנויות 
לצמיחה ניהולית ותתקיים למידת עמיתים אודות 

דילמות שכיחות בניהול גד"ש

* 4 מפגשים * 4 שעות

 אורלי קרדוש קסטלר 
יועצת בכירה לניהול, בעלת 20 שנות ניסיון 

עסקי ומקצועי, מומחית בתהליכי ניהול 
ושיתופי פעולה. בעלת ניסיון במגוון תפקידי 

ניהול בארגונים עסקיים.

מגשרת, עוסקת בהבניית הסכמות ותהליכי שיתוף פעולה.

בעלת ניסיון רב בהכשרה וליווי מנהלים – במגזר העסקי 
ובמגזר הציבורי. מכירה ומלווה מנהלים בניהול גד"ש. 

www.orlykk.co.il | 054-4814429

מותנה ברישום של מינימום 10 משתתפים 

מותנה ברישום של מינימום 10 משתתפים 

 הרצאות - כל הרצאה תוקדש
 לנושא העשרה מתקדם הרלוונטי

לעוסקים בניהול בחקלאות

* הרצאה אחת  * שעה בזום  

מה נקבל נושא המפגש

8   מגמות ניהול מתקדמות 
בעולם

8   אתגרי ניהול בין דורי – דור 

Z וה Y הוותיקים ודור ה
8   מיפוי סגנון ניהול אישי ויעדי 

צמיחה

מפגש 1 
ניהול ומנהיגות בעולם מתפתח

8   כלים לזיהוי דרכים להנעת 

עובדים והעלאת מוטיבציה
8   חיזוק מנגנוני תקשורת 

והעברת מסרים
8  שגרות ניהול מקדמות

מפגש 2 
מוטיבציה והנעת עובדים

8   מודלים לניהול והובלת 

שינויים
8   תכנון נכון של מהלכים 

מקדמים ומניעת בולמים
8   התנהגות מאפיינת לאנשים 

בשינוי

מפגש 3 
ניהול והובלת שינויים

8   כלים למתן משוב אפקטיבי

8   דרכים לפיתוח פוטנציאל 

ויכולות אצל עובדים
8   בחינת סיפורי הצלחה לאיתור 

הדור הבא
8   מודל לבניית גשרים 

אפקטיביים בעבודה
8   כלים ייעודיים להתנהלות 

בינאישית מתחום הגישור
8   מיומנויות לתחזוקת יחסים 

בונה

מפגש 4 
פיתוח הדור הבא, חניכה ומשוב,

גישור ניהולי ובניית ממשקי
עבודה מקדמים

תאריך 
המפגש

תכני ההרצאה מרצה  
נושא 

המפגש

9.1.22
13:30-14:30

ההרצאה תעסוק 
בניהול סיכונים, ביטוח 
מחירי חיטה ותשומות 

חקלאיות בניסיון לקבע 
רווח

עדי פנחס
מנכ"ל ומייסד 

COMMODEX חברת

ניהול 
סיכונים 
והגנות 

חיטה

₪ 2,000

כלול במחיר

מנחת התכנית 

054-4814429

www.orlykk.co.il מוזמנים לבקר באתר

מומחית  , שנות ניסיון עסקי ומקצועי20בעלת , יועצת בכירה לניהול
בעלת ניסיון במגוון תפקידי ניהול  . בתהליכי ניהול ושיתופי פעולה

.בארגונים עסקיים 

.פעולהעוסקת בהבניית הסכמות ותהליכי שיתוף , מגשרת

במגזר העסקי ובמגזר  –בעלת ניסיון רב בהכשרה וליווי מנהלים 
. ש"מכירה ומלווה מנהלים בניהול גד. הציבורי 

אורלי קרדוש קסטלר  –התכנית מנחת 


