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סילבוס תוכנית ההסמכה תוכנית בת  20שעות

פתיחת התוכנית ,סבב היכרויות ,הסבר על התוכנית  ------------------אבישי לנדאו
חתימה על אמנת ההסמכה ,מבנה חוברת ההסמכה -----------------

אבישי לנדאו

עולם הערכים  --------------------------------------------------------אבישי לנדאו
המודל התלת  -צירי לערכים  ----------------------------------------אבישי לנדאו
מה שחשוב...משחק ערכים  -------------------------------------------אבישי לנדאו
אמונות ,נורמות ,ערכים ,התנהגויות ,תוצאות עמדות ,חזון ,ייעוד ----

אבישי לנדאו

מודל ניהול על פי ערכים לעיצוב תרבות הארגון ---------------------

אבישי לנדאו
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מודל אימון על פי ערכים ( 7השלבים)  ------------------------------ -אבישי לנדאו
תרגום הערכים למשמעות ולהתנהלות  ------------------------------ד"ר ענת גרתי
עיצוב "עוגת הערכים"  ----------------------------------------------ד"ר ענת גרתי
מודל העוגן הערכי  --------------------------------------------------ד"ר ענת גרתי
המודל לניהול אתגרים ערכיים  --------------------------------------ד"ר ענת גרתי
מודל המנהיג כעוגן ערכי  -------------------------------------------ד"ר ענת גרתי
הטמעת מערכת ערכים  ---------------------------------------------ד"ר ענת גרתי
הצגת עבודות הסיום בידי המשתתפים  -----------------אבישי לנדאו וד"ר ענת גרתי
הענקת תעודות ההסמכה  ------------------------------אבישי לנדאו וד"ר ענת גרתי
משובים לתוכנית וסיום התוכנית  ----------------------אבישי לנדאו וד"ר ענת גרתי
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תכנים מפורטים
ניהול על פי ערכים Managing By Values -

(*)

.1תרבות ארגונית ,חזון ,ייעוד וערכים משותפים.
.2הרצף :אמונות ,ערכים ,עמדות ,התנהגויות ,תוצאות.
.3מה בין :לחצים ( ,)Stressערכים ( )Valuesותרבות ארגונית
(. )Cultural Organization
 .4ערכים אישיים :משחוק ערכים אישיים ( )Gamificationובחירת  5ערכי ליבה
אישיים.
 .5ערכים אישיים ,ערכים מקצועיים ,ערכים ארגוניים ומה שביניהם.
 .6המודל התלת-צירי."The 3-E": Economical-Ethical-Emotional :
 .7ערכי המקצוע :משחוק ערכים אישיים ובחירת  5ערכי ליבה מקצועיים.
 .8ערכי המקצוע :השוואה בין שאלוני הערכים למשחק הערכים והשימוש בשני הכלים.
 .9לימוד שלבי ההמשך למודל ניהול על פי ערכים לעיצוב התרבות הארגונית של
הצוות:
א)
ב)
ג)
ד)

זיהוי הפערים הארגוניים בצוות בין המצוי לרצוי ובחירת  4ערכי ליבה רצויים
משותפים
בחירת "מנהל ערך" (.)Ownership
עבודה על פירוק הערך.
הפיכת כל ערך לתהליך שיפור עם "אבני דרך" ומפגשים תקופתיים.
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אימון על פי ערכים Coaching By Values -

.1אימון על פי ערכים בעבודת הצוות ובעבודה של אחד על אחד
ושבעת צעדים באימון על פי ערכים -לימוד ותרגול.
.2התחלת עבודה על בחירת  10ערכים אישיים והצבתם על המודל התלת צירי
לערכים.
 .3שלבי "ליטוש המודל התלת-צירי" והעבודה על הערכים בעקבותיו.
.4מטרותינו המרכזיות בחיים במבט אל  3-5השנים הקרובות.
 .5בניית "סט ערכי מטרה" אשר יסייעו לנו להשיג את מטרותינו ומבט אל מול ערכי
הליבה שלנו והפערים.
 .6השלמת התהליך בן  7צעדי "אימון על פי ערכים"
כולל "מתת-ערכים" (".("The Gift of Values
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מנהיגות על פי ערכים Leading By Values -

 .1המנהיג כעוגן ערכי – עיצוב המנהיג כעוגן ערכי בארגון וההורה כעוגן ערכי
במשפחה.
 .2תרגום הערכים לדרך ביטויים בחייי היום יום
מודל תרגום הערך ( ,)MBVלמשמעות הערך ( )MBOולהתנהלות היומיומית (.)MBI
 .3מודל העברת מסרים ערכיים בחיי היום יום.
 .4בחירה וניהול של מרחב ההתנהלות הערכי.
 .5תרגום הערכים ובניית מרחב ההתנהלות
 .6מה מונע מאתנו להתנהל על פי ערכינו ביום יום? זיהוי וניהול המעכבים הערכיים.
 .7קבלת החלטה ערכית – מיפוי מפת הערכים הרלוונטית לניתוח וקבלת החלטה
ערכית.
.1ניהול מעכבים ערכיים ומיפוי מפת ערכים
.2הטמעה – מה המשמעות של הטמעת מערכת ערכים ,ניהול ההטמעה דרך שלוש
רמות הטמעה ,ובניית מערכת האמון.
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משחוק ערכים ( )Gamificationככלי עבודה יישומי

.1אימון אישי
.2אימון עסקי
.3אימון לזוגיות ,להורות למשפחה
.4ייעוץ והנחייה ללקויות בתקשורת בארגון
 .5ייעוץ והנחייה לטיפוח מנהיגות בארגון
.6ייעוץ והנחייה ללקויות בשירות ללקוח
.7ייעוץ והנחייה לגיבוש הצוות בארגון
.8ייעוץ והנחיה לגיבוש חדר מורים
.9יצירתיות  /חדשנות ארגונית
 .10עיצוב קוד אתי
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.11גיוס ומיון אנשי מפתח/טאלנט –ככלי משלים
.12מיזוגים ורכישות(ארגונים/יחידות ארגוניות)
.13עיצוב תרבות ארגונית/עיצוב מחדש באמצעות שימוש בכלי
.14שימוש במשחק למפגשי ( O.D.Tערכי הזוגיות ,ערכי ההורות)

השתתפות בהסמכה הבילאומית הבסיסית (ICF-(A
 .1מחויבות להשתתף בכל המפגשים.
 .2השתתפות פעילה במפגשים ,כולל תרגולים שונים.
 .3הצגת פרויקט גמר הסמכה.
 .4חתימה על מסמך אמנת ההסמכהICF-

עלויות
עלות למשתתף ( 20שעות אקדמיות) ₪ 975 -------------------------------
מומלץ בחום לתכנן מפגש אחרון חגיגי-פרונטאלי במהלכו נתרגל כם המשתתפים את
הכלי המקצועי-חווייתי של משחוק ערכים (גמיפיקיישן) ,המשתתפים יציגו את פרויקט
הגמר ובסוף המפגש יחולקו תעודות ההסמכה לזכאים.
העלות כוללת :קמפיין שיווקי (בנוסף לפעילויות שהמכון ייעשה) ,הנחייה המפגשים,
הכנת חוברת למשתתף ,מצגות שתישלחנה למשתתפים ופיקוח אקדמי של פרופ'
שמעון דולן (. (www.simondolan.com
העלות מגלמת בתוכה שכר הנחייה בלבד ואינה כוללת מרכיב רווח.
העלות חושבה על בסיס 20-24 :משתתפים (במידה ולא תהייה הענות כזו לא נוכל
לפתוח את ההסמכה בעלות זו).
העלות מגלמת בתוכה  15%שלכם .אם תחליטו להוריד ל 10%-למשל -ניתן יהיה
להוזיל את העלות למשתתף בהתאמה.
--------------------------------------------------------------------------------(*) המשתתפים יוכלו לרכוש את ספרי העיון וההדרכה הרלוונטיים
ואת משחק הערכים  -במחיר הנחה מיוחד אל מול המחיר ברשתות הספרים.
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סיכום ההסמכה ,משובי המשתתפים,
תמונה קבוצתית וחלוקת תעודות הסמכה
A

as:

Approved Program by:

תעודת ההסמכה הבסיסית הינה על  20שעות אקדמיות

קישורים להסמכות ולעולם הערכים
על פדרציית האימון והחינוך הבינלאומיתICF -
https://coachfederation.org/
ויקיפדיה :ניהול על פי ערכים
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C_%D7%A2%D7%9C_%D7%A4%
D7%99_%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%9D

המודל התלת-צירי לערכים
https://www.youtube.com/watch?v=trokWnUr5bM
יוטיוב :מיכל דליות על ספר ההדרכה :ההורה כעוגן ערכי ברדיו 103fm
http://103fm.maariv.co.il/programs/media.aspx?ZrqvnVq=GMGDHL&c41t4nzVQ=IM

יוטיוב :ספר ההדרכה :ההורה כעוגן ערכי-ראיון עם ד"ר ענת גרתי
https://www.youtube.com/watch?v=u8ESEw-VG2w
על ספרי העיון:

ניהול על פי ערכים https://values-center.co.il/book/
אימון על פי ערכים https://values-center.co.il/book/
ההורה כעוגן ערכי https://values-center.co.il/book/
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משחק ערכים...מה שחשוב
https://www.youtube.com/watch?v=XnqtYSVI3g4
 המרכז לניהול ואימון על פי ערכים/  משחק ערכים..מה שחשוב
https://www.youtube.com/watch?v=XnqtYSVI3g4
קישור לאתרים הבינלאומיים שלנו בעולם
www.coachingxvalores.com
www.learning-about-values.com
/https://zinquo.com
קישור לפרופ' שמעון דולן
www.simondolan.com
קישור למרכז הישראלי לערכים
https://values-center.co.il/
צירי לערכים ומשחק הערכים-טוב על המודל התלת- סרטוני יו
https://www.youtube.com/watch?v=XnqtYSVI3g4&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=BMGKaalFHm8
https://www.youtube.com/watch?v=trokWnUr5bM&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=blZBGG6BNiY
 ויקיפדיה:אבישי לנדאו
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%99_%D7%9C%D
7%A0%D7%93%D7%90%D7%95
https://values-center.co.il/our-team/
:ד"ר ענת גרתי
https://values-center.co.il/our-team/
:אבישי לנדאו
https://values-center.co.il/our-team/
:פרופ' שמעון דולן
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