מקצוענות בניהול – תכנית פיתוח למנהלים בכירים בתעשייה הקיבוצית
שלום רב,
אנו שמחים להזמינך להשתתף בתוכנית ניהול המיועדת למנהלים בכירים בתעשייה הקיבוצית.
התוכנית פותחה על ידי להב ,הפקולטה לניהול באוניברסיטת תל-אביב בשיתוף מלא של איגוד
התעשייה הקיבוצית בישראל.
התוכנית כוללת תכני לימוד המהווים נדבכים מרכזיים במנהיגות ובניהול ,ונבנתה בהתאמה
מלאה למאפיינים ולאתגרים הייחודיים העומדים בפני גופים עסקיים בתעשייה הקיבוצית.
להב הינו הגוף המוביל בישראל בפיתוח מנהלים בכירים ,ובמסגרת התוכניות שאנו מקיימים
לומדים בלהב ההנהלות והמנהלים הבכירים ביותר במשק.
אנו מזמינים אותך ומנהלים בכירים מארגונך להצטרף לעמיתיך מהתעשייה הקיבוצית ,להשתתף
בתוכנית זו ולהיתרם ברמה האישית ולטובת המשך צמיחה ושגשוג בתעשייה הקיבוצית.
בברכה,
עמוס רבין
מנכ"ל איגוד התעשייה הקיבוצית

אודי אהרוני
מנכ"ל להב

מטרות התוכנית
 הקניית בסיס ידע ניהולי מתקדם ומיומנויות ניהול מעשיות
 יצירת רשת עמיתים בקרב מנהלים מהמגזר הקיבוצי והשיתופי
 קידום של מקצוענות ניהולית במגזר התעשייתי במדינת ישראל בכלל ובקיבוצים בפרט
 יישום והטמעה של נושאים ניהוליים ועסקיים מתקדמים ,אל המציאות של המפעל ,הענף
והתנועה הקיבוצית
קהל יעד
התכנית מיועדת למנהלים בכירים ממפעלים וחברות בתעשייה הקיבוצית.
©כל הזכויות שמורות לל.ה.ב ) (1992לימודי הכשרה בניהול בע"מ .שימוש מסחרי בתוכן או בפרטים מתוך הצעה זו
אסורים בהחלט.
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נושאי המפגשים
הלימודים בתוכנית הינם ברמה של תואר שני ,חלק מהנושאים שיוצגו הינם ייחודיים ואינם
נלמדים במסגרות האקדמיות בישראל )®.(Beyond MBA
התכנית כוללת חמש מודולות עיקריות ,המקיפות את עולמות התוכן הרלוונטיים למנהלים
בכירים מהמגזר הקיבוצי:
נושא

מודולה

ניהול מערכות מורכבות בתנאי אי-ודאות
אסטרטגיה וחשיבה ארוכת טווח

אסטרטגיה עסקית תחרותית
מיזוגים ורכישות ,ויצירת סינרגיה
מודלים של חדשנות אסטרטגית
ניהול ממוקד והשבחת ערך חברות
תפקיד ההנהלה בעיצוב התרבות הארגונית

מנהיגות ,הובלה ופיתוח ההון
האנושי

מנהיגות בעידן המודרני
הובלת שינויים ארגוניים
מינוף רשתות אישיות וארגוניות
מגמות בכלכלת ישראל והשווקים הגלובאליים
גזירת משמעויות ניהוליות מדוחות כספיים

ניהול פיננסי

תכנון תקציבי ובקרה
מימון ,אשראי וגיוסי הון
ניהול סיכונים פיננסיים ותפעוליים
שיווק בינלאומי

שיווק מתקדם

המחרה שיווקית
שיווק  B2Bוניהול לקוחות אסטרטגיים
פיתוח והחדרת מוצרים חדשים לשוק

יחסי הנהלה-דירקטוריון

משולש הכוחות בחברה :הנהלה -דירקטוריון -בעלי מניות
תגמול בכירים ודילמות במגזר הקיבוצי
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מרצים אקדמיים )לפי סדר אלפאבתי(

1

פרופ' דן גלאי ,פרופ' יוסף גרוס ,ד"ר )רו"ח( דן וייס ,ד"ר אורלי יחזקאל ,פרופ' ליאונרדו ליידרמן,
פרופ' משה צבירן ,ד"ר אלכס קומן ,פרופ' גדעון קונדה ,ד"ר יובל קליש ,ד"ר יוחאי רפאלי ,ועוד.
בנוסף ,ישולבו הרצאות ,מפגשים ,ו/או סיורים עם מנהלים בכירים מהמשק.
מסגרת הלימודים
התכנית תכלול  12ימי לימוד ,שיתקיימו בימי ד' בין השעות .08:30-16:45
מפגשי התכנית יערכו במתחמי המנהלים של להב ,הפקולטה לניהול באוניברסיטת תל-אביב.
מועדי המפגשים
11/01/2012
מפגש 1
18/01/2012
מפגש 2
25/01/2012
מפגש 3
01/02/2012
מפגש 4
08/02/2012
מפגש 5
15/02/2012
מפגש 6
תעודות סיום

מפגש 7
מפגש 8
מפגש 9
מפגש 10
מפגש 11
מפגש 12

22/02/2012
29/02/2012
07/03/2012
14/03/2012
21/03/2012
28/03/2012
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בסיום התכנית ,כל משתתף שיהיה נוכח ב  80%מהמפגשים לכל הפחות ,יקבל תעודת סיום
מטעם להב ,הפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב.
עלות התוכנית
 + ₪ 8,900מע"מ למשתתף.
הנחה בגובה  5%לשני מנהלים מאותו הארגון
הנחה בגובה  7.5%לשלושה מנהלים מאותו הארגון

לקבלת התוכנית המלאה ולהרשמה :טל'mail: info@lahav.ac.il ,03-6406626 :

 1רשימת המרצים אינה סופית ,מרצים סופיים יקבעו במשותף בין איגוד התעשייה הקיבוצית ולהב ,בהתאם לצרכי
התוכנית וזמינות המרצים בפועל
 2הלימודים בלהב הנם לימודי תעודה ואינם מקנים נקודות זכות אקדמיות
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