"לעבודה ולרווחה -איכות חיים בעבודה"
הכנס המקצועי של מנהלי משאבי אנוש בקבוצים ובתעשיה הקבוצית
פירוט ההרצאות
ההיגיון שברגש -אינטליגנציה כמפתח להצלחה
בכל מקום בו אנו נמצאים עולה השאלה איך זה שאנשים מצליחים במקומות שאחרים נכשלו?
המושג האינטליגנציה רגשית נותן לנו תשובה חדשנית וייחודית לשאלה זו.
האינטליגנציה הרגשית טומנת בחובה יכולות כגון :מודעות עצמית ,אמפטיה ,ביטחון עצמי ,כשירות חברתית ,יכולת השפעה ,יוזמה,
פתיחות לשינויים ,ועוד יכולות אשר יש להן השפעה מכרעת על הצלחתנו במקום העבודה ובחיים בכלל.
ההרצאה משלבת הסברים על התיאוריה ,דוגמאות רלוונטיות מעולם העבודה ,הזוגיות וחיי המשפחה וכלים וטיפים לחיזוק
האינטליגנציה הרגשית בכלל ובעבודה בפרט
המרצה :ד"ר עינת גלזר,פסיכולוגית ארגונית .הייתה בעבר סמנכ"ל חברת השמה ומשאבי אנוש .מזה כ 15שנה מלווה חברות וארגונים
מובילים ומכשירה את אנשיהם לתפקידי מפתח ,ניהול והשמה .מרצה המשלבת הומור רב ודוגמאות יום יומיות לצד מסרים ארגוניים
וחברתיים בעלי ערך מוסף גבוה.
לכל איש יש שביל -מימוש עצמי בעולם העבודה
לכל אדם יש דרך וייעוד  -הגשמת האדם בקריירה בעלת השפעה על כל תחומי חייו ,החל מהבריאות הפיזית והנפשית ועד לאריכות ימים.
שיטתה הייחודית של ד"ר יפה -ינאי מתמקדת באבחון יכולותיו ,רצונותיו ושאיפותיו של האדם ,תוך זיהוי חזון העשייה האישי .המטרה היא
לאפשר לאדם לרכוש כלים ולצאת למסע למימושו .בהרצאה נברר ונמקד את הצעדים הנדרשים להגשמת הקריירה ,תוך התאמה
לצורכי שוק התעסוקה וחיזוק המשאבים והכוחות הפנימיים.
המרצה :ד"ר אורניה יפה -ינאי .פסיכולוגית תעסוקתית -קלינית .מרצה ויועצת בארץ ובחו"ל .מומחית באבחון ,ליווי ואימון של יחידים,
משפחות ,עסקים ואנשי מקצוע במסעותיהם לקראת זיהוי חזון העשייה שלהם ומימושו .המקימה והבעלים של מרכז "אדם" לפיתוח
קריירה .ספרה "לכל איש יש שביל" היה ברשימת רבי המכר במשך  48שבועות רצופים ותורגם לשפות רבות.
לעבוד חכם -כלים לשיפור האפקטיביות בעבודה ובאיכות החיים
התמורות בשוק העבודה יוצרות עומס רב ומקשות על עובדים ומנהלים להתמודד עם ריבוי משימות.
לחוסר אפקטיביות ישנן השלכות הן ברמה האישית ) (Well Beingוהן ברמה הארגונית.
על מנהלים בארגון מוטלת מחויבות ואחריות רבה לכן הם זקוקים לכלים חדשים על מנת להצליח ליצור סביבת עבודה אפקטיבית אשר
תואמת את היעדים העסקיים והמחויבות האישית בחייהם.
יסקרו הפרדיגמות הנפוצות שמקשות על עובדים ומנהלים להיות אפקטיבים.
יוצג מודל מובנה לאפקטיביות אסטרטגית הכולל  5שלבים.
המרצה :מלי יעקובי ,מנכ"לית דינמיקס ,חברה לפיתוח מודלים בתחום האיזון בין עבודה לחיים פרטיים.יועצת מומחית לארגונים בתחום
ה .Well beingבמסגרת תפקידה מלווה את תהליך היישום של אמנת הפורום בארגונים החתומים על מחוייבות לישום .WLB
גיוס ברשתות החברתיות – עדיין לא התחברתם?
רשתות חברתיות הופכו כבר מזמן לחלק מחיינו ,ולא רק לדור ה .Y
ברשת אנו מתחברים ,מתעדכנים ,מייצרים לעצמנו תדמית וכן ,גם מחפשים עבודה.
בעולם וירטואלי זה ,הרשת היא זירה בה הארגון מייצר מיתוג מעסיק ,מאתר מועמדים אקטיביים ופאסיביים והופכת אט לאחד ממקורות
הגיוס של היום ושל המחר.
בהרצאתה תסקור איילת את התמורות שחלו בהפיכת הרשתות החברתיות לזירה משמעותית בעולם הגיוס ,תתמודד עם החששות של
אלו שעדיין לא לוקחים בה חלק ,ותחלק טיפים לאלו שכן.
המרצה :איילת רוט ,משנה למנכ"ל בחברת היי קפיטל המתמחה בניהול ובפיתוח משאבי אנוש .לאיילת כישורי מנהיגות וניהול מוכחים
במגוון רחב של תפקידי תפעול וניהול תשתיות בסביבת ארגוני היי טק .תחומי התמחותה :ניהול תשתיות אסטרטגיות ,שיפור תהליכים
)יעילות ואפקטיביות( ,הערכה ומדידה ,מתן ייעוץ למשאבי אנוש והרצאות במגוון נושאים

המשך פירוט ההרצאות
ניהול סיכונים במשאבי אנוש
ממה מנהלי מש"א צריכים להזהר בהתנהלותם מול עובדים ומנהלים כדי לא להפר את דיני העבודה לאור חקיקה ופסיקה חדשות?
עצות והמלצות להתנהלות נכונה של הארגון
נדון בעיקר באופי המשתנה של יחסי העבודה בשנים האחרונות והמעבר מאמון והסכמה ליחסים פורמליים ומשפטיים יותר תוך
השמת כבלים חוקיים מחמירים על מנהלים.
המרצה :עו"ד קובי רפאלי ,ראש המחלקה לדיני עבודה במשרד גלוזמן שם טוב רוברס ברויד ושות'.

המומחים לבחירתכם:
פיתוח עתודה ניהולית
במפגש יוצג ניסיון של יותר מעשר שנים בפיתוח עתודה ניהולית בצה"ל ,בארגונים ציבוריים ,עסקיים
ובקיבוצים והשיקולים שיש לקחת בבניית התוכנית  -מרכיבים אפשריים בבניית התוכנית? מה תורם יותר
לאפקטיביות שלה? ומה הם הפרמטרים שיתרמו להצלחתה?
ניתאי קרן ,יועץ ארגוני ,חברת "טנא" ,איגוד התעשיה הקבוצית.

למה מנהלים מפחדים משוב?
משוב הוא לכל הדעות כלי מצוין להנעת עובדים .אולם לא פעם הוא מעורר בקרב המנהלים רתיעה
וחששות שמטרפדים את התהליך.
נבחן יחד מאיפה נובעים החששות ונדבר על דרכים להתמודדות איתם כדי להבטיח משוב איכותי.
אריק כהן ,יועץ ארגוני ומנחה קבוצות עמיתים ,היי קפיטל ,פיתוח תשתיות הון אנושי

עובדים מעבר לים
 10הטעויות הטיפוסיות שעושות חברות ישראליות כששולחים עובדים לרילוקיישן – וכיצד להימנע מהן.
ישראל פרומן – מנכ"ל  25 .ORIשנה בתחומי ניהול רילוקיישן ומשאבי אנוש גלובליים.

מפרגנים לעצמנו יום של חיזוק מקצועי

המשך פירוט ההרצאות

עיצוב מדיניות השכר בארגון
כיצד מגבשים ובונים מדיניות שכר? מהם הנושאים אליהם מתייחסים? כיצד יוצרים הוגנות חיצונית
)מול עולם התעסוקה החיצוני( ופנימית )בתוך הארגון עצמו – בין ענפים/יחידות וכד'(? כיצד הופכים
את הדברים העקרוניים לפרקטיים? כיצד "מתרגמים" מילים למספרים?
אבי ניר ,מנכ"ל  Comp Visionמומחים לניהול תחומי השכר והארגון

אתגרים בהטמעת מצוינות תפעולית בגישת הניהול הרזה
ניהול רזה ) (Leanהיא גישה כלל ארגונית להשגת מצוינות תפעולית ושיפור מתמיד בכל רובדי החברה.
עוצמתה של הגישה הרזה טמון בשיתוף כלל עובדי הארגון בתהליכי המצוינות משלב האסטרטגיה,
דרך כלי העבודה והפעולות בשטח ועד לתרבות המצוינות שנוגעת בפרטים הקטנים.
אלי אלף ,מנהל תחום  ,Leanחברת "אביב"

עיצוב קוד אתי
קוד אתי הוא תעודת הזהות הערכית והנורמטיבית שקהילה ארגונית או מקצועית מקבלת על עצמה כדי
להעלות את רמתה האתית .מי צריך את זה בכלל? מהו התהליך ? איך עיצוב קוד אתי משפיע על תרבות
והישגי הארגון?
ד"ר רוברט אלבין ,יועץ לאתיקה ולאחריות תאגידית בתובנות להישגים ומרצה בכיר במכללת ספיר
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