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 הדור הבא –התמחות באימון מנהלים ואנשי עסקים 

 LMCI  להסמכת
 מקצועי-מטרת על: פיתוח חוסן רגשי 

 
 

 נושאים מרכזיים –הסילבוס 
 

 אני המנהל   |  1שיעור 
 היכרות ותיאום ציפיות 

 
 תיאום ציפיות |  דיאגנוזה ופרוגנוזה | הסבר על התהליך וסיכויי הצלחה | 

 | קשיים של המתאמן בתחום הניהול /הכרת אתגרים|  אסטרטגיית ניהול נוכחיתניטור 

 מצוי | הגדרת מטרה אימונית )ראשונית( -הפערים רצוי מיפוי -אני המנהל |  הגדרת מושג הניהול

 
 אני? מי |    2-3שיעורים  

 היכרות עומק 
 

 מה חשוב לי? | מה אני צריך? | מה כבר יש לי? | לאן אני מכוון? | איך אני מגיע לשם?

 | תע"מ לחייםהוא עצ"מ העניין | מיפוי מקורות |  זיהוי ערכים ומשאבים

 חזון ניהולי ו מטרה  יצירת הנעה לפעולה | למידה של חשיבה תוצאתית | כתיבת

 
 |  אני לא לבד   4-5שיעורים  

 תקשורת ויחסים 
 

 זיהוי ושליטה בארבע רמות של הקשבה |  -אמנות ההקשבה  | זיהוי ויישום -סגנונות תקשורת בניהול 

 |   win-winחתירה למערכת יחסים  -| רתימה ושיתוף פעולה  תממשקי-ביןזיהוי ואבחון פערים בתקשורת 

 בנק הרגשות דירוג האשראי  | שרשרת האמון | אפקטיביבניית צוות | טיפוח מערכות יחסים 

 



 
 

 |  בדרך להצלחה   6-7שיעורים  
 זיהוי פערים והגדרת גשרים 

 
 נטילת אחריות ומחויבות אישית |  | אסטרטגית ניהול אישית | מוטת השליטה סינרגיה ואסטרטגיות ניהול | 

 פיתוח ביטחון עצמי | מיומנות פתרון בעיות וניהול מלחמות | זיהוי וניהול קונפליקטים | 

 עקרונות פעולה להצלחה, דיוק וכוונון המטרה האימונית

 
 צידה לדרך |    8-10שיעורים  

 מערכת ההפעלה שלי 
 

 מודל תהליכי לפעולה וקבלת החלטות | המתכון שלי להנעה לפעולה |   -אנטומיה של הנעה לפעולה 

 מודל הבחירה | מקורות העוצמה/הטעינה שלי | זיהוי מצבי עומס ומשבר והטיפול בהם |  

 , פחד, יושרה, מודעות עצמית |  Zoneכלים פרקטיים: אמונה, תשוקה, מודל 

 מנהיגות מול ניהול  -ממדי החוויה הניהולית | אני כמנהיג  |נשים בניהול  - המין החזק

 
 על קו הזינוק |    11-12שיעורים 

 סידורים אחרונים
 

   | ניהול סיכונים | ניהול קריירה וחיפוש עבודה  | סדרי עדיפויות |הזמן מחיר 

  | יצירת הזדמנויות בתנועה ל OMO מודל מתווה פעולה מנצח | -תכנית עבודה 

 תיקוף התכנית מול החזון והמטרה |   | מדדי הצלחה ובקרה |   תכנית עבודה מבוקרתבניית 

 חיבור חזון למציאות - מתכניות למעשים -פעולות ראשונות בדרך 

 
 סיכום תהליך |    13שיעור 

 משוב סיכום
 

 ציפיות להמשךסגירת מעגל | תיאום 
 

 

 חשוב לדעת:
 .אבחונים וטכניקות עבודה מתקדמותמודלים, , מקוריים כליםהשיעורים מלווים ב ✓
 . אימון מהקליניקה ופרקטיקה יישומית מקריהלימוד כולל הדגמות, ניתוח  ✓
 . בשילוב עם כל מטרה אימוניתותהליך אימוני מלא, ביצוע ל , מוכנההמתודולוגיה סדורה ומהודקת  ✓
 מרחב ל"אני מאמין" שלכם.  שיטה מותירה מקום לשימוש בידע מהאסכולות מהן אתם מגיעים, ומותירה ה  ✓

 בהגשת עבודת גמר. מהשיעורים לפחות ו   80%בהשתתפות פעילה ב מותנית  ת הסמכהודתעהענקת  ✓


