
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
  האם את/ה רוצה להשיג תוצאות טובות יותר בתחום הניהול, האיכות והתרבות הארגונית 

 מהקיים היום בתחום האחריות שלך?
  בין הרצוי למצוי בשטח בתחומים הנ"ל? מרחקהאם כבר עשית הרבה קורסים אבל עדיין יש  

 פופים לך?האם יש פער בין תפיסת העולם שלך בתחום העבודה ובין הכ 
 והכלים ורוצה להרחיב את ארגז הכלים לצורך קבלת תוצאות?שחשוב לשדרג  /תיודע 

 ? "רוצה להוביל את הארגון ל"רמה הבאה 

 

 קורס ייחודי וחדש נפתח בפברואר להרחבת ארגז הכלים

 שיכלול

 "כלים משולבים מהתחום ה"קשה" והתחום ה"רך 
 דום תרבות ארגונית רצויה בשטחשימוש באלמנטים מעולם האיכות והמצוינות לקי 
  שימוש באלמנטים מעולם האימון(Coaching) "וכלים מרובים מהתחום ה"רך , 
 עבודה בקבוצה קטנה שתאפשר התייחסות לאתגרים מהשטח 
 למידת עמיתים במיטבה 
  הקורס פרוס לאורך זמן שיאפשר למשתתפים לממש כלים שיילמדו בשטח, ולקבל לווי במהלך

 וצת עבודה.בקב –ההתקדמות 
  מוטיבציה לעשייה בתחום מאתגרקבלת 

 

מנהלי איכות. מנהלים חדשים וותיקים, כל מי אחראים בדרג ביניים, , :  מנהליםאוכלוסיית היעד
בין אם לשמר דברים מצוינים ובין אם לקדם הרגלים  –תרבות העבודה בארגון שלו שרוצה לקדם את 

 רכישת זוויות ראיה מגוונות.  הקורס יאפשר שעדיין לא מבוססים כלל או מבוססים חלקית.

אם כבר הייתם בהרבה קורסים ענייניים וקורסי ניהול ועדיין האתגרים קיימים בשטח. הקורס הזה 
 הוא בשבילכם. 

 
 .ניהול או אחריות על קידום תחום או נושא בעבודה –עבודה בארגון  דרישות:

 מתכונת הלימוד:

 . 9:30-15:30ין השעות ' בגבימי ים המתקיימ -של שש שעות מפגשים  10
 מפגשים ראשונים אחת לשבוע ובהמשך אחת לשבועיים. 4

 סיום ביוני באמצע פברוארמתחיל 
 

 מקום הקורס: 

 מרחק הליכה מהרכבת. תל אביב. 2רחוב השלושה  360בית אדגר 
 
 
 
 
 
 

 ניהול כלי

 מצוינותו תרבות, מנהיגות, איכות

 חדש

 ויחודי!



 
 
 

 

 

 

    : עלות

 

 

 
 תשלום בפועל עד 

28.2.23 

תשלום בפועל אחרי  
28.2.23 

 ₪ 7,000 ₪ 6,000 הסכום לתשלום

 1,190 ₪ 1,020 מע"מ

 8,190 ₪ 7,020 סה"כ

 

 

 :מנחת הקורס

להטמעת מערכות ארגונים שנה, מלווה  20למעלה מ : יועצת איכות (Msc)רותי הוברמן 
מלווה , מאמנת עסקית, EFQMאיכות, להתעדות, הסמכות ועוד. מדריכה מוסמכת ל 

, מגישה קורסים וסדנאות בתחום האיכות המצוינות מנחה של מעגלי הקשבהמנהלים, 
 ועוד.

, ראש תחום כימיה וביולוגיה ברשות במשרד הבריאותמנהלת איכות  - תפקידים בעבר
 להסמכת מעבדות. 

 h.com/-consult-http://www.quality   -מידע נוסף אפשר למצוא באתר
 

כמו גם מנהלי איכות, ו מנהלים ארגונים שונים, של אני יועצתשנים רבות  לה אישית:מי
ימים( אני  10בקורס של ניהול איכות ומצוינות )הנחייה של קורסים וסדנאות רבים מאוד. 

נותנת שנים רבות יום אחד של "הצצה חטופה" לכלים מסוגים שונים שאני משתמשת 
החלטתי לפתוח קורס שלם בו ניתן יהיה לחוות וללמוד  דתי כיועצת.וביומיום במסגרת עב

 תרבות ארגונית רצויה.ליצירת  –שעובדים  - פרקטים ויישיותר לעומק כלים שונים ל
שמחה ללוות במהלך הקורס את המשתתפים בבניית ידע וחשיבה חדשה, רעננה, 

לאפשר  -ב . לא פחות חשואיסוף של מגוון של כלים פרקטייםהתפתחות ומודעות אישית ו
ארגונית  ל האתגר הלא פשוט של יצירת תרבותמוטיבציה לעשייה, אל מושל " "הטענה

 .רצויה
 
 
 
 
 
 

 להתראות
 רותי הוברמן

 הוברמן ר.נ ייעוץ ופיתוח בע"מ

http://www.quality-consult-h.com/

