ניהול מיטבי בימים משתנים
סדנת מנהלים ייחודית
שהיא גם תרומה חברתית

"האדם הוא הרגע שבו הוא נמצא"
לאו דזה

על הסדנה

הים הוא אלגוריה כמעט מושלמת לעולם הארגוני –
בלתי צפוי ,גדול מאיתנו ,מזמן הזדמנויות או איומים,
תלוי בפרספקטיבה.
.במסע ימי מאתגר של  14שעות ,משתתפי הסדנה
ישיטו באופן עצמאי אך מבוקר את הספינה.
ובאמצעות החוויה הייחודית שהים הפתוח מאפשר,
יכירו את עצמם מחדש כאנשים וכמנהלים .יתמודדו
עם משברים מוכרים מהשגרה .יבינו מהי גמישות
מחשבתית ,יתגברו על תחושת הפחד ויחוו הצלחה.

מבין תוצרי הסדנה
ניהול מיטבי הוא היכולת להתפתח
תוך כדי תנועה.
נלמד לחשוב אחרת ,להתבונן מזווית
אחרת על המוכר והידוע ,להיות
נוכחים ברגע וקשובים לסביבה.

נפתח מיומנות ניהול של חשיבה המתפתחת
נסגל יכולות  – ZOOM OUTראייה רחבה ומשתנה
נלמד כיצד לנהל צוות בהתבסס על חוזקות אופי
·נטמיע מיומנות של חקר מוקיר ולמידה מהצלחות.
נתרגל חשיבה חיובית גם במצבים של חוסר וודאות
ובהתמודדות עם מכשולים ואתגרים.
·נתרגל נוכחות קשובה  -מיינדפולנס

על הספינה
הספינה נבנתה כספינת אימונים חזקה,
בטוחה ומהירה להפלגות סביב העולם.
הספינה פרקטית מאד באבזורה הפנימי
ומציעה תנאי מחייה בסיסיים מתחת לסיפון,
זאת לצד חווית שייט מאתגרת ומעצימה.
ייחודה של הספינה הוא בכך שללא עבודת
צוות ושיתוף פעולה של  20שייטים כאיש
אחד -הספינה לא תתקדם .וכשהיא
מפליגה ,החוויה היא בלתי נשכחת!

על מיזם מפרשים
והתרומה החברתית
מפרשים הינו מלכ"ר הפועל להעצמת קבוצות
מוחלשות כגון נוער בסיכון ,מחלימי מחלות
קשות ,מתמודדי פוסט טראומה ,בעלי
מוגבלויות ,חיילים בודדים ועוד -באמצעות
מסעות ימיים קבוצתיים.

הזדמנות לנתינה -
מצוינות ארגונית שהיא גם תרומה
ההכנסות מהסדנה מאפשרות קיום מסעות
ימיים משני חיים לקבוצות בעלות צרכים
מגוונים.

עדי נשיא

עלינו

יועצת ארגונית ,מתמחה בהטמעת תהליכי
אינטליגנציה רגשית כשפה ארגונית ,ליווי מנהלים
בתהליכי שינוי וצמיחה ,מנחת קבוצות ומובילת
תהליכים חוצי ארגון ,עוסקת בפיתוח מנהלים ,בניית
צוותים ,פיתוח אישי והעצמה.

ענת אמיר
ימאית מושבעת וסקיפרית בעלת דרגת רישוי השייט
הגבוהה ביותר בישראל .בעלת שמונה שנות ניסיון
בליווי תהליכים קבוצתיים באמצעות הים.
מלווה ארגונים ,קבוצות ויחידים באמצעות NLP
ופסיכולוגיה חיובית.

יצירת קשר
ענת אמיר
052-5603130

עדי נשיא
054-5551685

adi.elfanbaum@gmail.com amiranat@gmail.com

www.anatamir.com

www.ei-center.com

