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מחקרים מראים כי תפוקת עובדים שמקבלים הדרכה עולה מעל 200% 
לעומת אלו שלא!

מחקרים מראים שבכל רגע 35% מהעובדים מחפשים עבודה במקום אחר
ומעל 70% היו שמחים לעבור לעבוד במקום אחר. 

עובדה 1
פערי דורות יוצרים קונפליקטים ומורכבות בתקשורת ומערכות יחסים 

בתוך ארגונים. 

עובדה 2
המעסיקים רוצים עובדים ממוקדי מטרות, פרואקטיביים, בעלי חשיבה 

עצמאית ונאמנים. 

עובדה 3
העובדים רוצים להרגיש שייכות, ביטוי אישי, הכרה, והמילה הפופולארית 

כיום –העובדים רוצים משמעות. 

יורדים לשורש הענין 

. הדגש על  מטרה של שיפור עבודת צוות 
מנוע  מיפוי   , חוזקות  חשיפת   , תקשורת 
פנימי מוטיבציוני , חיבור ומציאת המשותף 

בערכים ובייעוד הארגון. 

קצת עליי
גליה בן חיים

מבין לקוחותינו

כאן שורשים מצמיחים כנפיים
תרבויות.  מרובת  בחברה  קבוצות  מנחת   ,  NLP ב  טריינר 
תרפיסטית במשחק, עסקתי הרבה שנים בניהול עובדים ויזמויות 
שונות. מאמנת ומנחת סדנאות לפיתוח חשיבה יזמית, מוסמכת 
מאמנת  בישראל,    MBTI ושאלוני  סדנאות  להעברת  ומורשת 
ערכים  הטמעת  בתהליך  צוותים  מלווה  שינוי.  בתהליכי  ומלווה 

ומיומנויות אנושיות לעולם חדש.
מלווה מנהלים להצלחת השגת יעדים ומטרות. 

בארגונים  צוותים  לפיתוח  חדשני  מודל  הדלת",  "דרך  את  יוצרת 
לפתיחת  צוותים  עם  לעבודה  אימוניים  קלפים  ערכת  גם  הכולל 

דלתות לערכים, הצלחה, ושיתופי פעולה.
מנחה מוסמכת למודל קפיטליזם קשוב 

לתת  במטרה  שנים  וחצי  שלוש  לפני  הוקם  אפשרויות  יער 
ולשדרג  להתפתח  מגזר,  מכל  ולמנהלים  לצוותים  הזדמנות 
ובטחון עצמי,  הצלחות בהשגת מטרות מתוך תחושת משמעות 

מימוש ערכים,  בחיבור רשתי צוותי וארגוני . 
מתנדבת ופעילה חברתית במספר גופים. 

בברכת הצלחה והגשמה 

גליה בן חיים 
אשמח לתת הצעת מחיר לפעילות קונקרטית אצלך בארגון. 

לצפיה בסרטון של יער אפשרויות לחץ כאן
 

כמו עץ השדה 
"עצים הם יצורים חברתיים, ברשת התת קרקעית של השורשים, 
הם משתפים פעולה וחולקים את המזונות ואת המשאבים שלהם"

פילוספיית העצים והיער עוזרים לנו להבין כל קהילה אנושית, 
מערכות יחסים ומנהיגות אישית, יש יתרון לפעולה משותפת. 

מה עושים, ואיך זה קשור ליער אפשרויות?

תכל‘ס
• כל פעילות נבנת בתיאום ומיקוד במטרת הארגון מכוונת לשיפור תוצאות ומינוף תפוקות. 

• כל הפעילויות הן חוויתיות ודרך התנסות. 
• מתחילים בעבודה אישית – קבוצות קטנות וחיבור למליאה. 

• גודל קבוצות עד 20 איתי ומעל זה יש מנחים נוספים שמאמנים את הקבוצות, 
כדי להעמיק ולמקסם תוצאות ואפקטיביות. 
• האפשרויות: ליום שלם או תהליכים ארוכים.

סודות המח 

כלים למנהיגות והנעת עובדים מתוך עולם 
כלים  המח,   סודות  של  יומיים   .NLP ה 
לשימור  תהליך  חדשני.  לניהול  פרקטיים 

ומחוברות עובדים.

דרך הדלת 

דלת לשירות או דלת לצוות. 
סגירה,  רעיון, קשר,  לפתח,  היא סמל  דלת 
הזדמנות, דרך הדלת מודל לעבודה ומינוף 

יכולות ומיומנויות אישיות וקבוצתיות . 
אחד  לכל  ביטוי  מרחב  חותם,  הטבעת 

וחיבור למשמעות. 

משחק לפיתוח חשיבה 
 FRESHBIZ - יזמית

סדנא של 3 שעות 
ומציאות,  דמיון  בין  מבדיל  לא  המוח 
עוסק  לחיים  אימונים  כמגרש  המשחק 
אנחנו  האם  ותודעה.  מחשבה  ופותח 
משחקים תחרות או הצלחה איך מתרגלים 
את המח לעבוד ברב מימדיות? איך עושים 

שיתופי פעולה?

שפע ארגוני  

תפיסה  לשנות  מאפשרת  שפע  תודעת 
של  הבנה  מייצרת  המציאות,  של  אישית 
ונתינה  עזרה  מקדמת  הזדמנויות,  זיהוי 
והרחבת האפשרויות לפעולות משותפות.  

מודל אבחון אישיות    
MBTI

שאלון מבוסס תאוריה של יונג שמסווג ל 16 
טיפוסים. 

ומקבל  אותו  מעבד  מידע,  קולט  אני  איך 
החלטות. מהיכן  שואב אנרגיה מבפנים או 
מבחוץ. המודל מאפשר לעצב צוות מותאם 

שפה ויכולת לתפקד באפקטיביות רבה. 
סרטון ממחיש לחץ כאן 

קפיטליזם קשוב

כל מה שכתבתי עד עכשיו הוא חלק מהפילוסופיה הארגונית החדשה. 
להלן 4 הקריטריונים לכל אחד מהם יש מספר דרכים ע"י סדנאות וכלים להטמעה 

בדרג המנהלים ומשם להוריד למטה. 
יש מספר דוגמאות מופלאות בארץ של ארגונים שאימצו את הדרך. 

ההוכחה היא ששורת הרווח עולה והיכולת עמידות וחוסן פנימי לטווח ארוך עלתה ועולה. 

עולם עבודה חדש - עובדות


