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תרבות קבלת החלטות
ורגולציה אפקטיבית
הכשרת מנהלים* ועובדים להנעה
עצמית וקבלת החלטות אמיצות
תוך שמירה על ניהול תקין
*מסלול מיוחד לקציני ציות

מוכנים להחליט?!
zoharmor.comfly@gmail.com

תרבות קבלת החלטות ורגולציה
אפקטיבית
להנהיג עם ידע ,תשוקה ומצוינות
ולקבל החלטות אמיצות מבלי לוותר
על רגולציה

קבלת החלטות אפקטיביות לאורך זמן
הנעה פנימית מתמשכת
יצירת מודעות והגברת המסוגלות
הגברת ההתגייסות למטרות הארגון
פיתוח חשיבה רפלקטיבית ויצירתית
למידה טרנספורמטיבית מסיפורים ומיתוסים
ניהול סיכונים ויצירתיות זה אפשרי
הנגשת תכנים מורכבים בצורה פשוטה
כי ללמוד רגולציה וציות ,לא חייב להיות אפרורי

למידע נוסף ,פנו אליי ואשלח לכם מידע אודות המודל
שפיתחתי ,המבוסס על למידה טרנספורמטיבית ומעגלי קשר
סינרגטיים .פשוט...

zoharmor.comfly@gmail.com
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הכשרת עובדים ומנהלים -
הנעה וקבלת החלטות
אמיצות בארגון
מבוסס על מודל מקורי ללמידה טרנספורמטיבית
ושינוי התנהגותי

תרבות קבלת
החלטות אפקטיבית
כלים להתגייסות עובדים
ומנהלים למטרות הארגון וקבלת
החלטות אמיצות ,.ליצירת תרבות
קבלת החלטות שעובדת.

חשיבה יצירתית
ניהול סיכונים וביצוע עסקים ,זה

לא דבר והיפוכו .ניתן לשמור על

האינטרסים של הארגון ובה בעת

נוודא שהארגון ימשיך לשגשג.

להזמנה ופרטים נוספים:

zoharmor.comfly@gmail.com

הדרכה רגולטורית
כלים להבנת התשתית החוקית
רגולטורית ואתית של פעילות
ארגונית בכלל ושל הסקטור בו
אתם פועלים בפרט .הבנת

ה-למה? תוביל להנעה פנימית.

zoharmor.comfly@gmail.com
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הרצאות ניהול סיכונים
 -ניהול סיכונים

ניהול סיכונים ,קבלת החלטות וכלכלה התנהגותית
כאמצעי קבלת החלטות בתנאי חוסר וודאות.

ניהול סיכונים וניהול סיכויים – מתפיסת מחסור לתפיסת שפע וקבלת
החלטות אמיצות בארגון.
ניהול סיכונים קבלת החלטות וסוגיות מגדריות  -המשבר הפיננסי של
 .2008ממצאי מחקרים ודיון בהיפותזת האחיות ליהמן והשאלה האם נשים
סולדות מסיכונים.
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הרצאות רגולציה וציות
על ציות ( )complianceארגוני ועל הנטייה לציית  -מה מניע אנשים מסוימים
לציית ואחרים לא? מחקרים בנושא צייתנות והבדלי אישיות.
תפקיד קצין הציות ומנהל רגולציה בארגון כארכיטקט החלטות – תפקיד מנהל
קצין הציות ומנהל הרגולציה בארגון .מהו NUDGE

ואיך משפיעים על

החלטות?
על ציות ,אתיקה ותרבות ארגונית  -ציות כחלק מתשתית ניהול סיכונים רחבה
בארגון .סוגים של תרבות ארגונית והבדלים בהנעה לצייתנות.
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הרצאות תוכן ופנאי
ניהול סיכונים ומגדר – האם נשים סולדות מסיכון יותר מגברים? היפותזת
האחיות ליהמן ופמיניזם כלכלי
קבלת החלטות והמיתוסים שאנחנו מספרים לעצמנו  -סוגיות בתחום קבלת
החלטות ,סגנונות חשיבה ,מיתולוגיה יוונית וארכיטיפים של גיבורות וגיבורי
יוון העתיקה.
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