
השוק העסקי המודרני משתנה במהירות עצומה, מוליד אתגרים חדשים, איומים
והזדמנויות חדשות, כך שתהליכי פיתוח הארגוני וההון האנושי הופכים להכרחיים.

המטרה שלי: * להעניק למנהלים שלכם ידע וכלים אישיים ומקצועיים היישומיים בזמן אמת!
*מיומנויות ניהול מבוססות ומתקדמות המותאמות לעידן המודרני ולצרכי העסק/הארגון .

ולהפוך את המנהלים שלכם לטובים ביותר עבור ארגונכם כפי שהייתם רוצים עבורכם!
כי מאחורי כל ארגון מצליח קיים פיתוח וטיפוח של ההון האנושי שבו !

 improveyourself100@gmail.com  052-8498417 : לפרטים  ופגישת ייעוץ    

ניתן להזמין:
סדנאות, הרצאות בודדות,
אימון וליווי אישי, יעוץ ארגוני

פיתוח והכשרת מנהלים בעידן המודרני
 תאפשרו למנהלים שלכם את היכולת להוביל בהצלחה בעזרת הכשרה מתאימה!

עינבר גטר בורשטיין  - מאמנת מוסמכת וחברה בלשכת המאמנים 
בישראל בעלת ידע ונסיון מעשי נרחב בניהול בכיר בארגונים  

(צוותים מנהלים ופרויקטים)
מומחית בהובלת תהליכי שינוי משמעותיים:  

התפתחות אישית, פיתוח והכשרת מנהלים 
(חדש*ביניים*בכיר), פיתוח והעצמת צוותים 

וייעוץ ארגוני. 

נושאים נבחרים בפיתוח והכשרת 
מנהלים לדרגים השונים: 

  מיהו מנהל? סגנונות ניהול אישי ומקצועי
  (עוצמות, גורמים מעכבים וכלים למינוף)

  פיתוח מנהיגות והעצמה ניהולית
  פיתוח והקמת צוותים- ניהול מקצועי ואנושי

  ניהול עצמי וניהול זמן אפקטיבי-
   ההבדל בין חשוב לדחוף / טווח קצר ומתמשך

  הערכת ביצועים- 
   הגדרת יעדים שנתיים, בקרה ומשוב אפקטיבי

  ניהול משברים ומשא ומתן אפקטיבי
  העצמה והנעה למוטיבציה 

  פרזנטציה אפקטיבית
  שחיקה - גורמים, תוצאות ודרכי התמודדות

  פרואקטיביות כמפתח להצלחה
  מחזון מקצועי לתכנית פעולה- יעדים מטרות ודרכי פעולה

עינבר גטר בורשטיין
אימון וליווי אישי, עסקי וארגוני

מרצה ומנחת סדנאות
every second counts



השוק העסקי המודרני משתנה במהירות עצומה , מוליד אתגרים חדשים, איומים והזדמנויות 
חדשות, כך שתהליכי פיתוח הארגוני וההון האנושי הופכים להיות הכרחיים להצלחה 

ועמידה במטרות ובניהול היעדים שהארגון הציב לעצמו. 
המטרה שלי: *לייצר לארגון גמישות ,שינוי והתפתחות מתמדת, לצד ביסוס יציבות פנימית

 וחיצונית. *התמקדות במבנה הארגוני, בתהליכים המתרחשים בארגון, ובהון האנושי.
כי מאחורי כל ארגון מצליח קיים פיתוח וטיפוח של ההון האנושי שבו!

 improveyourself100@gmail.com  052-8498417 : לפרטים  ופגישת ייעוץ    

ניתן להזמין:
סדנאות, הרצאות בודדות,
אימון וליווי אישי, יעוץ ארגוני

אימון והנחיית סדנאות מגוונות ליעול
ופיתוח ארגונים למצויינות

עינבר גטר בורשטיין  - מאמנת מוסמכת וחברה בלשכת המאמנים 
בישראל בעלת ידע ונסיון מעשי נרחב בניהול בכיר בארגונים  

(צוותים מנהלים ופרויקטים)
מומחית בהובלת תהליכי שינוי משמעותיים:  

התפתחות אישית, פיתוח והכשרת מנהלים 
(חדש*ביניים*בכיר), פיתוח והעצמת צוותים 

וייעוץ ארגוני. 

   נושאים נבחרים לאימון והנחיה בארגונים: 
    בחינת רלוונטיות המבנה הארגוני הנוכחי 

    בניית תוכניות עבודה ונהלים מותאמים להארגון  
    מערכות יחסים וסגנונות תקשורת מקדמים בארגון

    ניהול קונפליקטים ומשא ומתן
    פיתוח והכשרת מנהלים (דרג מתחיל, ביניים ובכיר) 
    הערכת ביצועים - הגדרת יעדים שנתיים, בקרה 

    ומשוב אפקטיבי
    מנהיגות ופיתוח צוותים - ניהול מקצועי ואנושי

    ניהול זמן ותכנון משימות בצורה אפקטיבית
    שחיקה - גורמים, תוצאות ודרכי התמודדות

    פרואקטיביות כמפתח להצלחה 
    מחזון מקצועי לתכנית פעולה 

    פרזנטציה אפקטיבית
    העצמה והנעה למוטיבציה

עינבר גטר בורשטיין
אימון וליווי אישי, עסקי וארגוני

מרצה ומנחת סדנאות
every second counts


