







בשנת  1022בלבד (!) הדרכנו הנחנו ואימנו כ 250000 -מנהלים ומפקדים 0עובדים
וצוותים ב 050-סדנאות  ODTבמרכז למנהיגות ופיתוח צוותים לאור המקורות
וטבע הארץ.
המרכז למנהיגות ולפיתוח צוות בטבע לאור המקורות בנאות קדומים קיים ופועל
מזה  7שנים בשמורת הטבע נאות קדומים (שליד יער בן שמן) .סה"כ 1000000
מאד !!
גבוהה מאד
הרצון –– גבוהה
שביעות הרצון
רמת שביעות
משתתפים במאות סדנאות אומרים  --רמת
סדנאות ה  ODTבמרכז לפיתוח המנהיגות עושה את ההבדל בין סדנה  ODTטובה0
לסדנה בלתי רגילה!
מהו סוד ההצלחה של סדנאות ה  ODTשלנו? תשאלו את הלקוחות:
הסיפור!
כל הסיפור!
זה כל
שלנו  --זה
עי שלנו
המקצועי
הצוות המקצו
הצוות

מקצועיים
עקרונות מקצועיים
שלושה עקרונות
על שלושה
מבוססת על
עבודתנו מבוססת
עבודתנו
לנו( :ולמדנו שהם חשובים גם למשתתפים ולקוחותינו)
חשובים לנו
חשובים
.2

וההדרכה  -צוות המרכז לפיתוח מנהיגות בנוי
ההנחיה וההדרכה
האימון 0ההנחיה
איכות האימון0
איכות

מ 51 -יועצים לפיתוח ארגוני ,מנחים ומאמנים בכירים לסדנאות  , ODTבעלי ידע וניסיון
מקצועי רב ,מומחים בתחום פיתוח מנהלים ופיתוח מנהיגות בניהול ,מומחים בתחום
העצמת צוותים .מומחיות זו מוטמעת באופן ייחודי בתחום הידע שלנו במקורות ,בתרבות
עמנו ובטבע הארץ .שזירת תחומי הידע הנ"ל למכלול אחד יוצרת סדנאות מרתקות,
המעשירות את המשתתפים בתובנות ייחודיות ומעניקות להם חוויה רבת ערך ארגוני עסקי
ואנושי גבוה ביותר.

.1

שלכם  -ניסיון רב ויכולת מקצועית
הספציפיים שלכם
לצרכים הספציפיים
התאמה לצרכים
התאמה

גבוהה בפיתוח ובבנייה של סדנאות ,המותאמות לצרכים הספציפיים של כל חברה ,ארגון
ועסק (אנו מפיקים שמונה תכניות שונות לימי ההדרכה ,ב 51 -סדנאות ייחודיות) ,מאפשרים
לנו ליצור ולהפעיל סדנאות  ODTהמקדמות את הלקוחות להשגת יעדיהם.

.3

שמורת
של שמורת
והייחודית של
הקסומה והייחודית
האווירה הקסומה
האווירה

קדומים 00שמחת החיים של המאמנים ,אהבתם
נאות קדומים
הטבע נאות
הטבע
את עבודתם והנאתם ממשימתם והחוויה בטבע ,מעניקים אנרגיות
חיוביות לתהליך הלמידה ולמשתתפים חוויה לימודית בכיף .

ה
סדנאות ה
נושאי סדנאות
בין נושאי
בין

שלנו :מניהול מתגמל למנהיגות מאפשרת ,העצמת
 Oשלנו:
OD
DTT

עובדים וצוותים בכל תחום ,העצמת מצויינות בשרות ,העצמת המכירות ,יצירת רתימה
ומחויבות גבוהה לחברה ולארגון בהיבטים חשובים כגון  :שיפור ביצועים ,שיפור תהליכים,
שיפור תוצאות או בכל נושא שתבקשו,התמודדות עם חוסר וודאות ,תקשורת פנים ארגונית.
אנו בגלעד מנחים סדנאות בכל רחבי הארץ תוך שימוש באמצעים ואירועים בלתי
רגילים .לקבלת פרטים נוספים ולקבלת הצעות לסדנאות המיוחדות עבורכם
בלבד:

קשר
צרו קשר
צרו
גלעד יעוץ לפיתוח ארגוני והדרכות ( - )IN-DOORגם אצלכם בבית!!
אנשי המקצוע שלנו מייעצים ,מנחים ,מדריכים ומאמנים בארגונים ,בחברות ,
באוניברסיטאות ובמרכז הישראלי לניהול – נשמח ליצור שיתופי פעולה מקצועיים
בפיתוח ארגוני ,בפיתוח צוותים ,באימון אישי ובהעצמת ההון האנושי אשר בארגונכם.
את הייחודיות שלנו אנו מביאים אתנו לכל מקום ולכל פעילות !!
היכנסו לאתר  www.gilaad1.co.ilותגלו אפשרויות חדשות לפיתוח מנהלים
צוותים מכירות 0שרות0תפעול 0מוטיבציה מחויבות ומצויינות בתפקיד.

יהושע (צ'יק) גלעד – מנהל חברת גלעד
יועץ בכיר לפיתוח ארגוני
מאמן בכיר לפיתוח מנהיגות
מומחה באימון והנחית סדנאות .ODT

