יוסי אביטל
פיתוח אישי וניהולי ברוח הזמן

התאמת הכישורים לאתגרי הניהול במאה ה 21
עבודה עם מנהלים ובעלי תפקידים מכל הדרגים
כישורי הניהול ומנהיגות כיום נובעים מטווח רחב של כישורים אנושיים טבעיים ,שאותם צריך לפתח
ולאמן לאורך כל מסלול הקריירה ,במקביל להתפתחות המקצועית והרחבת טווח ההשכלה.
הגישה המוצעת משלבת מודלים ,כלים ותפיסות עכשוויות ,מתחומים שונים ,כגון :פיתוח וייעוץ ארגוני,
אימון אישי ,תורות הניהול ומנהיגות.
תכנית העבודה מותאמת באופן אישי ,לצרכיו של המנהל ובהתאם למטרות הארגון ,ומתמקדת
בשלושה רבדים:

מנהיגות – ניהול מקצועי – פיתוח אישי
דרך עבודה זו מובילה לבניית 'עוצמה ניהולית' ,ומשפרת את טווח הביטוי של המנהל בתפקידו ובחייו
הפרטיים כאחד.
התהליכים המוצעים ,מתבססים על תהליכים אישיים עם מנהלים ובעלי תפקידים בכל הדרגים .בנוסף,
ניתן לשלב סדנאות למנהל ביחד עם חברי הצוות ,לצד עבודה פרטנית עם בעלי תפקידים ,לשיפור
ביצועי הצוות.
מפגשי ייעוץ ניהולי  -מרחב ייעוצי ,שמטרתו

ליווי מנהלים – ליווי בתהליכים ונקודות

לייצר נקודת מבט חדשה לצד הכוונה מקצועית.

קריטיות במהלך התפקיד ,כגון :כניסה לתפקיד,

עצירת ההיסחפות אחר האירועים ,בחינה

שינוי הגדרת תפקיד ,בניית צוות ,ניהול שינוי,

משותפת של המטרות והיעדים שהוצבו ,יישום

התמודדות עם משברים.

תכניות עבודה ,זיהוי כשלים ,משוכות ופערים,
יצירת פתרונות עדכניים ,תוך כדי תנועה.
כישורי ניהול – הדרכה והנחיה אישית לשיפור

אימון מנהלים  -תהליכי אימון המכוונים לרמת

מיומנויות ניהול וקבלת החלטות ,כגון :ניהול זמן

ביצועים ותפוקה אישית גבוהות במיוחד .הכנת

ומשימות ,ניהול משימות בצוות ,ניהול עובדים,

תכנית עבודה אישית .הצבת יעדים ומטרות,

ניהול ישיבות ודיונים ,ניסוח מסרים ,תקשורת

מעבר מחזון לפעולה ,מיקוד ,יעדים ברורים ,אבני

בינאישית ,סגנונות ניהול ומנהיגות בצוות ,שיפור

דרך ועבודה מכוונת תוצאות.

מוטיבציית עובדים.
פיתוח אישי למנהלים – פיתוח הסגנון

תהליך ייעוץ אישי – תהליך בהתאמה אישית

הניהולי ומיומנויות המנהיגות .שיפור ופיתוח

למנהל/בעל תפקיד ,ממוקד בבחינת ואתגור

מיומנויות אישיות להגברת החוסן המנטלי

תפיסות מעכבות ,חשיפת אזורי עיוורון ,גיבוש

וכישורי התמודדות עם ריבוי משימות ,עומס

דפוסים מקדמים ונכונים יותר לניהול מקצועי

ומורכבות .כישורי פרזנטציה.

ומנהיגות אישית.
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