
מרגישים שאתם כבר לא מבינים 
את העובדים שלכם?

מרגישים שכבר נמאס לכם 
לנהל עובדים?

מה גורם להם להתנהג באופן שבו הם מתנהגים?

איך לעשות שימוש באופן ההתנהגות של כל עובד לטובת הצלחתכם האישית? 

בואו לקבל את המפתח ללב של העובדים שלכם! בואו ללמוד איך לעבוד איתם.

להוציא את המיטב מכל עובד לפי מערכת ההפעלה הייחודית שלו!

הכירו את העובדים שלכם!

הכירו את עצמכם מחדש!



מדוע כל כך קשה לנו לנהל ?

למה העובדים שלי לא מרוצים? 

כל אחד מאיתנו בחר במקצוע הניהול מסיבה אחרת, יחד עם זאת כולנו רואים בניהול 

הזדמנות להוביל, להשפיע ולשנות. כולנו רוצים לחיות חיים מאושרים, אפקטיביים, 

להרגיש טוב עם עצמנו, להרגיש שאנחנו ממצים את היכולות שלנו, לחיות את החיים 

במלוא בעוצמה. לפעמים, במקום זה אנחנו מוצאים את עצמנו צוברים משימות כמו 

משוגעים.. רבים עם עובדים, שותפים ובני זוג. אנחנו מתעצבנים שהם לא עמדו ביעדים 

ועל עצמנו שלא עמדנו ביעדים של עצמנו ושל אחרים.. ומרגישים שהזמן עובר ואנחנו 

לא מספיקים להגיע לאן שהיינו באמת רוצים. אנחנו מבינים שמשהו בשיטה הנוכחית 

לא עובד ורוצים שינוי אלא שאנחנו עדיין לא יודעים מהי הדרך.

דור חדש של עובדים צומח מול עינינו, דור של עובדים שמחוברים לצרכים שלהם. 

עובד בדור הנוכחי דואג לתנאים שלו ודואג להרגיש טוב עם עצמו ועם הסובבים אותו. 

קיימת תופעה הולכת וגוברת של עובדים שעוזבים ארגונים לאחר 3-2 שנות עבודה. 

ההנהלה אפילו לא מספיקה לנסות לפתות אותם להישאר בהגדלת שכר, תנאים נוספים, 

אירועי חברה, בונוסים וכדומה. 

יותר ויותר אנחנו מבינים ששיטות הניהול הקיימות כבר פחות עובדות. 

העובדים מאוד השתכללו ואנחנו נדרשים להתאים את עצמנו. 

שיטות המרצת העובדים שעבדו בעבר כבר פחות עובדות. 

למה זה קורה? אולי אנחנו לא באמת מבינים את העובד?



מה תלמדו בסדנה?

הכירו את מערכת ההפעלה של העובדים שלכם !

לכל מחשב יש מערכת הפעלה. 

לא ניתן להפעיל את המחשב ללא מערכת הפעלה וללא שלמדנו איך לעבוד איתה. 

גם לעובדים שלנו יש מערכת הפעלה שעל פיה הם פועלים. 

בסדנה זו נלמד מהי מערכת ההפעלה של כל עובד שלנו, אילו סוגי עובדים יש, מה תבנית 

חייו של כל עובד, מה גורם לכל עובד לפעול באופן שהוא פועל. 

בסדנה נלמד לנהל ממקום שונה לגמרי ממה שהתרגלנו בעבר. 

נלמד לפעול מתוך ההבנה של מה מפעיל את העובד במקום העמוק ביותר שלו ולמה הוא 

פועל בדרך המסוימת שבחר לעצמו.

בסדנה נלמד כיצד להפיק מעצמנו את המקסימום, נקבל כלים כיצד להגיע לעובדים  שלנו 

ולהוביל אותם להצלחה.

 בסדנה תכירו שפה חדשה להתנהלות כמנהלים לדור חדש של עובדים. 

 בסדנה תחשפו למערכת ההפעלה של העובדים שלכם וכיצד עובדים איתה.

 בסדנה תכירו כיצד הופכים רגשות שליליים של עובד למנוע הצלחה לעובד ולכם.

 בסדנה תחשפו לניהול ממקום פשוט, רגוע ונינוח יותר.

 הסדנה תיפתח אתכם לקידום עסקי ופיננסי משמעותי ממקום שלם.

 הסדנה תחולל מהפכה באופן הניהול שלכם ותגרום לניהול אפקטיבי ומקדם יותר.

 הסדנה תאפשר לכם להיות בסיס לניהול מסוג חדש לחלוטין, מנהל שלם עם עצמו,   

   מנהל שיודע איך לעבוד עם מגוון של אנשים ומתפקד מעולה עם כולם. מנהל שיודע 

   לנהל את הדור הנוכחי של העובדים ומתקדם מתוך יכולות ייחודיות.



אבישי לייבנזון  - יזם הייטק. 
נבחר בשנת 2015 לאחד מ-50 המרצים המובחרים בישראל לעולם.

אבישי משלב באופן ייחודי בין ניהול וטיפול. 

החזון שלו - לאפשר לאנשים לשתף פעולה על ידי חיבור לתדר הפנימי של עצמם.  

אבישי בעל תואר ראשון במנהל עסקים, בעל תואר שני בלימודי משפט, 

בעל תעודת מטפל בשיטת ״חיבורים״. 

www.ashalem.co.il – אתר אינטרנט ״השלם שבי״

טלפון: 052-6665248

Avishai.levinzon@gmail.com :מייל

לפרטים והרשמה צרו קשר

מנהלים מספרים

הסדנאות מותאמות לכל ארגון בהתאם לאבחון ראשוני של הצרכים ולפי כמות המנהלים 

המשתתפים. ניתן לעבוד עם מנהלים אחד על אחד. מקום הסדנא יתואם עם הארגון. 

התהליך העוצמתי שעברתי במהלך הסדנה ולאחריה אינו ניתן לתאור במילים. מדובר במשהו עמוק 

ונשמתי. הכרתי את עצמי ממש מקרוב על רבדיי המגוונים.  לא את אותו אחד שאני פוגש כל יום 

בחיים ובעבודה אלא את עצמי העמוק ביותר,  זה שהגיע לחיים האלה מסיבה מסויימת. זה שחי את 

עצמו במלוא האנרגיה ללא מאמץ.
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בעבר החיים שלי היו תקועים, הכול הלך קשה, הצלחתי להגיע לתוצאות אבל הכל היה נורא קשה. 

כל דבר היה כרוך במאמץ אדיר. היום הכול הולך לי בקלות... דברים קורים מעצמם, אני בכלל לא 

צריכה להתאמץ, הדברים פשוט קורים, לא ברור בדיוק איך אבל זה פשוט מסתדר מעצמו. לא מבינה 

איך הצלחתי לחיות לפני כן.

פעם כל מצגת הייתה גורמת לי חרדות. לא הייתי מסוגל להציג, הייתי מבטל פגישות, מאוכזב מעצמי 

שאני עושה את זה, מתעצבן על העובדים שלי, כועס על כולם. היום אני פועל ממקום הרבה יותר 

נינוח ורגוע, אני מרגיש שאני יכול לגדול עוד ועוד והכול פשוט קורה מעצמו. אני לא מתאמץ כל כך 

כמו פעם. הדרך שאני משתף פעולה עם כולם פשוט מדהימה ומביאה לי תוצאות מדהימות כמנהל.


