
  

  

  

 

cנעומית הבית לצמיחה והצלחה
neomitk38@gmail.com   052-2551341  ayelet@padeh.co.il 052-8820363

cפ.ד.ה יעוץ ארגוני והדרכה

01
ינואר

שנה אזרחית חדשה - לפתוח את תוכנית העבודה ב״רגל ימין״
שקיבלו  אחד״,  ו״אף  ״מישהו״  אחד״,  ״כל  ״כולם״,  צוות:  חברי  ארבעה  על  מסופר 
שמישהו  משוכנע  היה  אחד  כל  לבצעה.  התבקשו   כולם  לביצוע.  משימה 
המשימה.  את  ביצע  לא  אחד  אף  אבל  זאת,  לעשות  היה  יכול  אחד  כל  זאת.  יבצע 
שמישהו  חשב  אחד  כל  אחד.  כל  של  המשימה  היתה  זו  כי  כך  על  התרגז  מישהו 
לבסוף  זאת.  יעשו  לא  שכולם  חשב  לא  אחד  אף  אבל  המשימה,  את  לבצע  יכול 
לעשות. היה  יכול  אחד  שכל  מה  עשה  לא  אחד  שאף  כך  על  מישהו  האשימו  כולם 

 ״ מגיע היום בו הסיכון להישאר ספון כניצן, כואב מהסיכון שנדרש לקחת כדי לפרוח״ 

)אנאיס נין(

ט״ו בשבט - בסימן צמיחה אישית וארגונית - אימון )Coaching( אישי / קבוצתי

נעומית - סדנאות )ניתן לקיים גם מפגשים מקוונים(:
ניהול Stress, חשיבה חיובית, תרגול מדיטציה והעצמה אישית.	 
טיפול הוליסטי - ידע והתנסות מעשית לקידום תקשורת מקרבת.	 
Access Bars - טכניקת מגע ב- 32 נקודות מגע בראש היוצרות שינוי פיזי, רגשי והתנהגותי. 	 

בין היתר: הגברת קשב וריכוז, שיפור מיומנויות תקשורת, תחושות קלילות, רוגע ושלווה. 
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מועדים עבריים:  

ט״ו בשבט )סוף ינואר - פברואר(      

31 30 29

 יום השואה
הבינלאומי

יום הטריוויה

  יום שוויון
 ההזדמניות

 בעבודה

 שנה אזרחית 
חדשה

 יום המדע
הבדיוני

 יום חיידק
השמחה

 חוגגים את
החיים ביום הזה

פ.ד.ה - יעוץ והדרכה- מפגשים לקידום הסינרגיה בעבודת הצוות:
 	.)win-win( סודות המשא ומתן וקידום שיתופי פעולה
חכמת המנהיגות לקידום נאמנות לקוחות - שימור עובדים וחיזוק השייכות הארגונית.	 
לעובדים בהערכה - הכנה לשיחות הערכה בארגון ובביה״ס )טיפים להורים לקבלת תעודות(.	 

גל-אל ביה״ס כוכב הצפון ומנהל קהילה עיריית ת״א

שולחנות עגולים

https://www.facebook.com/neomit.healing.accessbars/
mailto:neomitk38%40gmail.com?subject=
mailto:ayelet%40padeh.co.il?subject=
https://www.facebook.com/%D7%A4%D7%93%D7%94-%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A5-%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%A0%D7%99-%D7%95%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%94-341582752520348/
mailto:ayelet%40padeh.co.il?subject=
mailto:neomitk38%40gmail.com?subject=
mailto:neomitk38%40gmail.com?subject=
mailto:ayelet%40padeh.co.il?subject=
mailto:ayelet%40padeh.co.il?subject=


  

  

  

 

cנעומית הבית לצמיחה והצלחה
neomitk38@gmail.com   052-2551341  ayelet@padeh.co.il 052-8820363

cפ.ד.ה יעוץ ארגוני והדרכה

          02
פברואר
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3   2  1
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28  27 26 25 24 23 22

31 30 29

חג האהבה, 
יום ולנטיין

יום הרדיו -
)הרצאות אקטואליה(

 Mother
 Language day

הכרה במגוון 
שפות ותרבויות

 יום הפנויים
והפנויות

מועדים עבריים:  

ט״ו בשבט )סוף ינואר - תחילת פברואר( 
יום המשפחה

יום הפסקת 
הבריונות ברשת

 יום המודעות
למחלת הסרטן

יום שתיית הייןיום ההמצאות

יום המשפחה וחג האהבה: קידום רווחת עובדים, תוך העמקת הכרות וגיבוש בצוותים:
״לא טוב היות האדם לבדו״ - טיפים לזוגיות )לרווקים( וטיפוחה )לנשואים עם בני זוגם(. 	 
סדנאות "והילד הזה הוא אני" - קידום הצלחה בעבודה "ההצלחה מתחילה מהבית". 	 

יום ההמצאות: קידום יצירתיות וגישור על פערי הדורות בארגון - הכרת פני דור המילניום 
)דור ה- y( לחיזוק ערך המותג ושימור עובדים נמרצים, איכותיים ובעלי חשיבה מחוץ לקופסא.

 	  .)Work-Life Balance( אבחון והתאמת תוכנית יעודית לארגון לשימור עובדים
שולחנות עגולים - סיעור מוחות לקידום ראש גדול ויוזמות.	 
ניהול על פי ערכים   - קידום הצלחה ושימור עובדים בפערי דורות.	 

״אם אתה לא יכול לעוף - רוץ, אם אתה לא יכול ללכת - זחל.
מרטין לותר קינגלא משנה מה תעשה, העיקר שתמשיך לנוע קדימה.״

ט״ו בשבט - בסימן צמיחה אישית וארגונית מנעומית: 
אימון אישי / קבוצתי )coaching( בשילוב כלים מעולם ה- Mindfulness להגברת חוסן 	 

אישי וארגוני, הפחתת מתח, חיזוק החשיבה החיובית והיכולת להתמודד עם אתגרים.
מתחם טיפולים לשחרור Stress  והגברת החשיבה היצירתית, מבחר סדנאות להורים / 	 

סבים וסבתות עם הילדים לקידום תקשורת מקרבת באמצעות תנועה, מגע, יצירה ושיח. 

מתנות מומלצות:

https://www.facebook.com/neomit.healing.accessbars/
mailto:neomitk38%40gmail.com?subject=
mailto:ayelet%40padeh.co.il?subject=
https://www.facebook.com/%D7%A4%D7%93%D7%94-%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A5-%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%A0%D7%99-%D7%95%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%94-341582752520348/
mailto:ayelet%40padeh.co.il?subject=
mailto:neomitk38%40gmail.com?subject=


  

  

  

 

cנעומית הבית לצמיחה והצלחה
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cפ.ד.ה יעוץ ארגוני והדרכה

03
מרץ
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מועדים עבריים:  

פורים - י״ד באדר
פסח )מרץ - אפריל( - י״ד בניסן

31 30 29

 יום העבודה
הסוציאלית יום האושר

 יום המעשים
הטובים

יום חופש המידע

 יום הולדת
 לאלברט איינשטיין

יום המדע
יום האישה

 יום ה ״אני רוצה
לשמח אותך״

יום המים

לרגל יום האישה הבינלאומי 8.3

פ.ד.ה יעוץ והדרכה - הרצאות / סדנאות מהנות ומגבשות
שילוב ערכים ארגוניים, הומור ודוגמאות מחיי הבית והעבודה. ניתן להזמין בני זוג.

בונוס כלכלי – מעשיר "יום כיף" בערך מוסף לעובדים והופך ל- הוצאה מוכרת במס לארגון:
 "כל העולם כולו גשר צר מאוד" - מיומנויות גישור.	 
 	.Work-Life-Balance ,אמא טובה דיה" – כלים להורות מודעת" 
 "להחמיא בלי להחטיא" - מה שלא ידעתם ורציתם לשאול על מניעת הטרדות מיניות.	 
 אופטימיות לחיים - ד״ר אבי מרדלר ואילת פדה, ממחברי הספר ״מרעיון מוצלח-לעסק מצליח״.	 

חג פורים - ״משנכנס אדר מרבין בשמחה״ והמסכות שאנו שמים ולא רק בפורים 

פ.ד.ה מלווים שיפור עבודה בממשקים - בהבניית חילופי תפקידים בין מנהלים וצוותים / 
משחק גמדים וענקים - המסתיים באירוע שולחנות עגולים ושילוב הרצאות:

 “בוא נפזר את מסך הערפל” -  שקיפות ועמימות / אמת ושקר ביחסים )בזוגיות ובעבודה(.  	 
 כל העולם במה – הדרך לפרזנטציה מנצחת, שפע בתהליכי השפעה, הכנה להופעה בתקשורת.	 
 "העולם מצחיק אז צוחקים" - תאטרון פלייבק – שימוש בהומור ופסיכודרמה לריכוך ופתרון בעיות.	 

 .Access Bars ,מתחם טיפולים מפנק - נעומית : שוודי, הילינג, אבנים חמות
ספא עם ערך מוסף - טיפולי רגיעה בבריכה מחוממת )ליחידים וקבוצות(. 	 
נשים נושמות לרווחה - מעגלי נשים, מדיטציה והעצמה )בארגון או מחוצה לו באווירה כפרית(.	 
שובר מתנה מפנק בסימן גוף נפש - סדרת טיפולים וסדנאות לזמן איכות זוגי ומשפחתי.	 

פסיכולוגיה חיובית - מנפו החודש למצב רוח טוב ושימורו )בני דוידוב, הדרכה קב' הבינ"ל(.	 
שלטי "קחו חיוך זה בחינם" - על הפתקים הנתלשים ״      ״ )דרור שושן, מנכ"ל רמות אופק(.	 

ללא יום
חיוך

מבוזבז
הוא יום

- צ׳רלי צ׳אפלין -
דניה סיבוסבית חולים שיבא

https://www.facebook.com/neomit.healing.accessbars/
mailto:neomitk38%40gmail.com?subject=
mailto:ayelet%40padeh.co.il?subject=
https://www.facebook.com/%D7%A4%D7%93%D7%94-%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A5-%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%A0%D7%99-%D7%95%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%94-341582752520348/
mailto:ayelet%40padeh.co.il?subject=
mailto:ayelet%40padeh.co.il?subject=
mailto:neomitk%40gmail.com?subject=
mailto:ayelet%40padeh.co.il?subject=


  

  

  

 

cנעומית הבית לצמיחה והצלחה
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cפ.ד.ה יעוץ ארגוני והדרכה

04
אפריל
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28  27 26 25 24 23 22

31 30 29

 יום הבטיחות
בעבודה

יום הג׳אז יום המחול

 יום מספרי
הסיפורים

 יום הספר
העולמי

יום ספרי הילדים

מועדים עבריים:  

פסח )מרץ - אפריל( - י״ד בניסן
יום הזיכרון לשואה ולגבורה - כ״ז בניסן

יום הזיכרון - ד׳ באייר
יום העצמאות - ה׳ באייר

יום הבריאות אחד באפריל
״יום הכזבים״

יום כדור הארץ

 פסח מבית פ.ד.ה - הרצאות ממוקדות )15 דק׳ +( / סדנאות מהנות ומגבשות:  
מינוף הרמת הכוסית לכלים פרקטיים המותאמים לערכי הארגון ויעדיו, לצוותים, לעובדים ובני זוגם:

יום הבריאות העולמי 7.4 - חוסן הינו יכולתו של אדם להתמודדת עם קשיים ומתח בחייו, ולצאת 
מחוזק ובעל תובנות חדשות. ככל שליותר מנהלים בארגון חוסן אישי, כך גדל החוסן הארגוני.

יום הבטיחות העולמי בעבודה 28.4 - פ.ד.ה מטמיעים תרבות ארגונית מקדמת בטיחות 
בשילוב חברת ברקאי ש. בטיחות בע״מ )יעוץ והדרכות בנושאי בטיחות בתנועה, בעבודה, 

עבודה בגובה, בטיחות אש ומצבי חירום( לקידום מוגנות העובדים וחיסכון משאבים לארגון. 

פסח מעבדות לחירות בשיפור השירות - נותן שירות אינו משרת, חיבור לשליחות 	 
שבמתן השירות וארגז כלים לצליחת התחרות על נאמנות לקוחות.

צמיחה והצלחה - צליחת היעדים שאנו מציבים לעצמנו פתח האביב, בלי לחוש קריעת 	 
ים סוף )אורח חיים בריא, השקעה בזוגיות, בהורות ובעבודה(.

סדר האחים במשפחה לקראת ליל הסדר - הזדמנות לבחינת הקשר שבין סדר האחים 	 
במשפחה, להצלחתנו בעבודה ובהורות. סדנא ייחודית ומגבשת, פתח החג. 

פ.ד.ה יעוץ והדרכה ונעומית - מביאים נסיון עשיר עם מוסדות בריאות ובהם בתי חולים, 
בתי אבות, מרכזים התפתחותיים ופרא-רפואיים, מד״א ולשכות בריאות ורווחה: 

אבחון גורמי Stress, התאמת מנגנוני תמיכה ושימור עובדים.	 
הכשרות לקידום חוסן נפשי - ויסות נכון של לחצים ומניעת שחיקה. 	 
 	.Stress -סדנאות גוף נפש )מדיטציה, יוגה( מתחם טיפולים לשחרור ה

״שנעצים החכם, נחבק התם, נסלח לרשע ונקשיב לזה שאינו יודע לשאול״

יום העצמאות - הרצאה מבית פדה על סודות המיתוג וההצלחה, של ארגוני השירות 
והמכירות המובילים בעולם, באמצעות המותג של יום העצמאות – מודל מגן דוד.

.)BDO הפנינג עם משחקי ילדות של פעם - חמש אבנים, קלאס וכו׳ )סגי אנג׳ל, משאבי אנוש

https://www.facebook.com/neomit.healing.accessbars/
mailto:neomitk38%40gmail.com?subject=
mailto:ayelet%40padeh.co.il?subject=
https://www.facebook.com/%D7%A4%D7%93%D7%94-%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A5-%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%A0%D7%99-%D7%95%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%94-341582752520348/
mailto:ayelet%40padeh.co.il?subject=
mailto:ayelet%40padeh.co.il?subject=
mailto:ayelet%40padeh.co.il?subject=
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cפ.ד.ה יעוץ ארגוני והדרכה
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יום ללא עישון

 יום הולדת לצבא
ההגנה לישראל

יום ירושלים - כ״ח באייר
שבועות )מאי - יוני( - ו׳ בסיוון ל״ג בעומר - י״ח באייר

יום הזיכרון לשואה ולגבורה - כ״ז בניסן )אפריל - מאי(
יום הזיכרון - ד׳ באייר )אפריל - מאי(

יום העצמאות - ה׳ באייר )אפריל - מאי(

יום החומוס  יום האחות
הבינלאומי

 יום ההכרזה על
 הקמת מדינת

ישראל

 יום האם
הבינלאומי

ל״ג בעומר - כשהחום עולה: הדרישות בעבודה ובמשפחה עלו, הביטחון התעסוקתי 
והשייכות הארגונית נחלשו והגבולות מתעתעים כשהעבודה נכנסת הביתה. אז מה עושים?

מבית פ.ד.ה יעוץ והדרכה:
 ניהול ב-  Co-Opetition - יעוץ למנהלים ולמשאבי אנוש – 	 

ניהול הממשק מנהל/ת-עובד/ת-בן/ת זוג, בראייה הוליסטית שמקדמת שלום בית, שימור 
עובדים, שייכות ומחוייבות ארגונית )הובלה מקצועית, ענת גרתי, כותבת PHD בנושא(.

״דברים שרואים מכאן לא רואים משם" Outdoor Training( ODT( - סדנאות בחיק 	 
הטבע, המאפשרות למידה עוצמתית, חווייתית ומגבשת )ניתן לקיים גם בתוך הארגון(.

 לרגל  חג הביכורים, סדנא מרתקת ומגבשת, על הביכורים שלנו – ילדינו הבכורים 	 
)בבית ובצוות(, על "הילד שבי" והשפעת מיקומנו במשפחה, על יחסנו לתהליכי שינוי - 

כלים להצלחה במציאות בה "הדבר הקבוע היחיד הוא השינוי" )מתאים גם עם בני זוג(. 

חברת קווים 

מינוף חג השבועות ותנאי מזג האוויר - לצאת מ"הקופסא":
 	.)Crossrider( בועות סבון, בלונים ורובי מיים )מלחמת מים מסורתית בשילוב )הפרחת
תחרות Bake off  עוגות גבינה, המסתיימת בקינוח העוגות ע"י כלל העובדים ופרס סדנת 	 

.)Allot אפייה למנצחים )משאבי אנוש

יום ירושלים: סיורים מודרכים בעיר הבירה )בני דוידוב, מנהל הדרכה, קב׳ הבנק הבינלאומי(. 
סרט עובדים בנושא  "מרגש אותי להיות ישראלי.." / "אני צופה לישראל ולארגון בעוד כעשור..." 

מתאים גם ליום העצמאות )סורינה גרושקו – משנה למנכ"ל, יועמ"ש, VPHR הראל פיננסים(.

"חיים אמיתיים מתרחשים כאשר שינויים קטנים קורים.״
)טולסטוי(

מועדים עבריים: 
מבית נעומית:        

אירוע "לובשים לבן" - טעימת גבינות ויין, מתחם טיפולים וסדנאות בחיק הטבע לשחרור 	 
 Stress והגברת החשיבה היצירתית, כמפתח למינוף שינויים וקידום הצלחה. 

שוברי מתנה לעובדים לרגל חג המים - טיפולי רגיעה בבריכה מחוממת )ליחידים וקבוצות(. 
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cפ.ד.ה יעוץ ארגוני והדרכה

06
יוני

 7 6 5 4 

 

3   2  1

14 13 12 11 10 9 8 

21 20 19 18 17 16 15

28  27 26 25 24 23 22

31 30 29

יום הסושי

 יום מודעות
לאוטיזם

 היום הכי ארוך
 בשנה

יום היוגה

Leave The 
Office Early 

Day

יום הפלאפל

לפני חופשות הקיץ -  סדרת הרצאות "להצליח להפיק יותר ממה שיש": 

יום היוגה - כלים מעולם היוגה, בהנחיית אורית אפרת מצוות פ.ד.ה: מאפשרת למנהלים 
ועובדים מרווח נשימה והתבוננות פנימה, בכדי לתפקד ביעילות ובנינוחות גם במצבים מאתגרים. 

יוגה היא חיבור של האדם עם עצמו וסובביו, ממקום של יציבות פנימית. חשוב בפרט בתקופה בה             
"הדבר היחיד הקבוע הוא השינוי".

פדה פלדמן גיז עו"ד – מומחים במשפט האזרחי-מסחרי ודיני עבודה: מסבים את תשומת 
ליבכם לשינויים התדירים בחוק, מהרבעון השני ב 2018 לדוגמא, חובה להפחית את שעות 

העבודה השבועיות בשעה )42 שעות בלבד(. מוזמנים להתעדכן בטל׳ 02-5826644.

פתיחת רישום קייטנת ילדי עובדים באוגוסט: 
מאפשר לגבש את העובדים ומשפחותיהם ולחזק השייכות הארגונית - בין אם במסגרת 

יום מרוכז או שבוע שלם )ניתן להזמין את נעומית לסדנאות איכות(. במקביל מומלץ 
לאפשר לעובדים לעבוד מהבית, תוך הגדרת תפוקות ברורות )כפיתרון אקונומי מתחשב 

להורים / לעובדים המעוניינים לחמוק מההמולה, בזמן הקייטנה בארגון(.

 ניהול ישיבות – "הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד": 	 
כלים ליעילות ואפקטיביות ארגונית, תוך חיזוק הסמכות והמנהיגות של מנהל הישיבה. 

פוליטיקה ארגונית – כיצד למזער ״גזלן משאבים״ זה, ולחיות עם מה שנותר ממנו בשלום. 	 
מי מנהל את המנהל – למנהל השפעה מכרעת על תחושת הביטחון העצמי, הרווחה, 	 

האפקטיביות והיציבות התעסוקתית שלנו. הרצאה חדשנית שמלמדת "לקחת את האושר 
לידיים" - כלים ליוזמה ומחויבות להצלחה.

״לא נוכל לפתור בעיות באותה צורת חשיבה שהשתמשנו כשיצרנו אותן״
- אלברט איינשטיין -

״מרגיש בודד? נמאס לך לעבוד? שונא לקבל החלטות??? ארגן ישיבה.... 
האלטרנטיבה המעשית לעבודה..״

מועדים עבריים:  

שבוע הספר העברי
שבועות )מאי - יוני( - ו בסיוון

https://www.facebook.com/neomit.healing.accessbars/
mailto:neomitk38%40gmail.com?subject=
mailto:ayelet%40padeh.co.il?subject=
https://www.facebook.com/%D7%A4%D7%93%D7%94-%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A5-%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%A0%D7%99-%D7%95%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%94-341582752520348/
mailto:ayelet%40padeh.co.il?subject=
mailto:ayelet%40padeh.co.il?subject=
mailto:neomitk38%40gmail.com?subject=
mailto:neomitk38%40gmail.com?subject=
mailto:ayelet%40padeh.co.il?subject=


  

  

  

 

cנעומית הבית לצמיחה והצלחה
neomitk38@gmail.com   052-2551341  ayelet@padeh.co.il 052-8820363

cפ.ד.ה יעוץ ארגוני והדרכה

          07
יולי
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יום הולדת 
לויקיפדיה 

העברית

יום הבדיחות

יום הידידות

סדנא יחודית ״במסגרת הזמן״ לקראת החודש המאתגר בשנה - יש המגיעים לחופש 
ברגע האחרון, כאילו נחת בהפתעה )אין מקום בקייטנות, החופשות כבר יקרות מדי...( זה קורה 

"במשפחות הכי טובות". הסיבה טמונה באחת משלוש אסטרטגיות מוטעות ביחס לזמן. 
פרגנו לעובדים - מודעות וכלים לניהול עצמי שפוי ונכון יותר. שביחד נעבור את הקיץ בשלום...  

פיתוח מנהלים למצויינות בשיטת NLP, סגנונות אישיות MBTI - להגברת מודעות והשפעה. 
.NLP יועץ ארגוני בכיר, מאסטר וטריינר M.A משב רוח רענן לקיץ, בהנחיית עופר ערד

נעומית - פרגנו לעובדים הקלות נעימות לקראת חום יולי-אוגוסט:
סדנא משותפת להורים וילדים – לגיבוש עובדי וילדי הארגון, כגון - יצירת ציורים משותפים 	 

שיופיעו במחברות ממותגות, שהציורים מתנוססים בכריכתן, בלוח שנה ובתערוכה בארגון.
שוברי זמן איכות – סדנת בריאות להורים וילדים בחופש– מדיטציה, תקשורת ומגע.	 

״ ״כל הכח שבעולם נמצא בתוכי

מבית פ.ד.ה יעוץ והדרכה: "הכל אני יכול בחופש הגדול?!"

הזדמנות להתרגש עם העובדים לקראת החזרה למסגרות ב- 1.9:

טקסי עלייה לכיתה א' )אופציונלי עם סבא וסבתא(.	 
רכישת ציוד מרוכזת ומוזלת לביה"ס )אופציונאלי ממותג(.	 
 הפקת לוח שנה עם ציורי ילדי העובדים 	 

)מאיה מזרחי, מנהלת משא״ב מ"חברת קווים״(.
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cפ.ד.ה יעוץ ארגוני והדרכה

08
אוגוסט

החיים מצטמצמים או מתרחבים בהתאם לאומץ הלב

אוגוסט כתקופת מעבר - ניהול תהליכי קליטה ופרידה מכבדים מעובדים:
סוף זה תמיד התחלה – חופשות מרוכזות ומעברי דירה מביאים לפרידה מהארגון,

פתח החזרה לשגרה - תהליכי גיוס וקליטת עובדים. משליך על תחושת השייכות של הכלל. 

 7 6 5 4 

 

3   2  1

14 13 12 11 10 9 8 

21 20 19 18 17 16 15

28  27 26 25 24 23 22

מועדים עבריים:  

צום ט׳ באב 
ט״ו באב    

31 30 29

 יום הבלוג

 התאריך 3108
 Blog נראה כמו 

יום ההומניטריות

יום הנוער

פ.ד.ה - יעוץ והדרכה מלווים:
התמקצעות ניהולית בתהליכי גיוס, חניכה, זיהוי איתותי נטישה ומניעת עזיבת עובדים, ויסות 	 

לחצים ורגשות שליליים של העובד והצוות. תקשור ארגוני נכון ומזעור סיכונים.
לפרוש בשיא - הכשרות לעובדים לקראת פרישה וליווי אישי לעובדים שהארגון מוקיר.	 
 חלומות בהקיץ – הערכות לשנת "הגשמת חלומות"– 	 

 א.  הזמנת עובדים לשתף בחלומות ודירוגם ע״י ועדה, בהתאם לקריטריוני מצויינות וישימות. 
ב.  בראש השנה לשלב בהרמת הכוסית - הרצאה מבית פ.ד.ה: "הצעד הראשון בהגשמת 

חלומות" ולהכריז על "עובדים מצטיינים" שזוכים באימון לאורך השנה ומימון הגשמת 
חלומותיהם )בהשראת ורד דוד, קבוצת אסתי לאודר ישראל(.

נעומית - ״זמן איכות בקיץ״:
סדנת ניהול Stress - חיבור לרוגע ושלווה )ניתן גם כמפגש מקוון(.	 
סדנת עיסוי שבדי הוליסטי - סדנא בת 4 שעות - המעניקה ידע תאורטי ומעשי בסיסי.	 

יום ההומוניטאריות:
שתפו את העובדים ביוזמות לתרומה לקהילה ובחרו מבין רעיונותיהם.	 
בני דוידוב, מנהל הדרכה, קב' הבנק הבינלאומי ממליץ על שילוב פעילות ספורטיבית 	 

של עובדים עם אוכלוסיה שהארגון מאמץ. הבנק, לדוגמא, רואה בנוער את העתיד ולכן 
הקים קבוצת כדורגל של אבות ובנים מהפריפריה ומהבנק, לחיזוק הקשר על המגרש.
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ספטמבר
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מועדים עבריים:  
ראש השנה - כ״ט באלול

כיפור - ט׳ בתשרי
סוכות - ט״ו בתשרי 

שמחת תורה - כ״א בתשרי

31 30 29

 יום החזרה
יום הג׳ינג׳יםללימודים  יום הקולנוע

הישראלי
Day of charity

)יום הצדקה(

 יום החשיבה
החיובית

יום השלוםיום הדמוקרטיה

יום ה- 
)הזדמנות לגמילה 
מעישון, להתחיל 
פעילות גופנית 

ולאכול בריא(

נעומית מתחם טיפולים באירועי הרמת הכוסית:
טיפולי צוואר וראש לשחרור לחץ ושחיקה, הגברת תחושות שמחה ורוגע.

מתנה מפנקת לחג בסימן בריאות גוף-נפש:  
 	 .Access Bars ,שוברי זמן איכות - עם בני הזוג / הילדים במגון סדנאות– מדיטציה
שוברי טיפול - שוודי, הילינג, אבנים חמות, רפלקסולוגיה, שיאצו, טיפול במים ועוד.	 

הרצאה "התמודדות עם שינויים" לפתיחת השנה ברגל ימין - פ.ד.ה יעוץ והדרכה: 
להורים - במעבר בין החופש לחזרה לשיגרה. למנהלים – הזדמנות למנהיגות, בישורת האחרונה 

של החופש הגדול – קליטת הילדים במסגרות. 
מתנה מחברות ממותגות עם ציורי ילדי העובדים )מאיה מזרחי משא״ב, חברת קווים(.

״שנהיה לראש ולא לזנב״ -  הרצאות ממוקדות ומהנות למינוף הרמת כוסית:  
תשליך כעסים - 3 שלבים בדרך לשנת רווחה, בריאות והצלחה.	 
מכירות או לא להיות – הפסיכולוגיה שמאחורי "בולמוס הקניות" של החג. 	 
שינוי גישה כמתכון להצלחה – טיפים ישימים להגשמת יעדים בגישת הפסיכולוגיה החיובית.	 
לפעמים חלומות מתגשמים – השקת שנת "הגשמת חלומות" לעובדים מצטינים והרצאה.	 
לעובדים בהערכה – סדנא חווייתית על ערכי הארגון שהיינו רוצים לשמר ולקדם ברוח החג. 	 
מתנה - משחק ערכים - לפעילות איכות עם הצוות והמשפחה )תו תוכן מכון אדלר(.	 

הפיקו סרטון להרמת הכוסית )בהשראת מירב סטמקר, משא״ב, גל-אל(: 
עובדים "חוגגים עשור"/"מצטיינים" מספרים: "מה הארגון בשבילי".	 
פרגן לחבר - רצף איחולי שנה טובה של עובדים, לקולגה ממחלקה אחרת.	 

רשת מלונות טמרס נווה אורנים - מרכז גריאטרי שהוא בית
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cפ.ד.ה יעוץ ארגוני והדרכה

          10
אוקטובר
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יום הקרחת

יום הקולנוע
יום ההליכה

מועדים עבריים:  
ראש השנה - כ״ט באלול       יום העולה - ז׳ בחשון )אוקטובר/נובמבר(

כיפור - ט׳ בתשרי
סוכות - ט״ו בתשרי 

שמחת תורה - כ״א בתשרי 

יום אנשי ההייטקיום ללא אלימות

יום בריאות הנפש

יום הקפה
 יום החיוך

פ.ד.ה מכיף ל MUY כיף - שילוב הרצאות בימי כיף / נופשי חברה:
 מסרים ארגונים וטיפים לזוגיות ולהורות, באופן קליל ומהנה, תוך גיבוש המשתתפים וערך מוסף 

+ הופך אירוע רווחה לאירוע רווחי, המוכר כהוצאה מוכרת: 
 ניהול, זוגיות והורות בגישת הפסיכולוגיה החיובית - ההבדל בין שבחים וביקורת לבין עידוד. 	 

כלים מעשיים, להעצמת הדימוי העצמי ותחושת השייכות של הצוות בבית )ילדים( ובארגון.
התנהגות = שפה "אין ילד רע, יש ילד שרע לו" -  מה אומרים ילדים / עובדים באמצעות 	 

התנהגות מפריעה? כיצד נסייע להם ולנו? כלים מהגישה האדלריינית להורות ולניהול.
חשיבה חיובית – הגברת רגעי אושר ושמחה, הגדלת שיתופי פעולה והצלחה בכל תחומי החיים.	 

מבית פ.ד.ה יעוץ ארגוני והדרכה ונעומית:  
 )Coaching( מתנה מעצימה למנהלים ועובדים לרגל החגים – אימון אישי / קבוצתי 

בשילוב כלים מעולם ה- Mindfulness להגברת חוסן אישי וארגוני - הפחתת מתח ושיפור 
קשב ויכולת הכלה והתמודדות עם אירועי החיים, חיזוק החשיבה החיובית וההעצמה האישית. 

שוק קח-תן / ספריית החלפת ספרים - קדמו ברוח החגים ערכי קהילתיות וקיימות 
באמצעות הפנינג החלפת ציוד איכותי, שאינו בשימוש. הדבר מחזק שייכות ארגונית 

באמצעות תרומה הדדית ומעמיק הכרות וקשרים בין העובדים
.)HRBP, Alibaba Israel MV lab ,בהשראת שרית בייצ׳ר רומח(

מועדון ארוחת הבוקר – השקת מפגשי שיח, עם בכיר בארגון, לקבלת הכרה והעלאת יוזמות, 
לאורך השנה )בהשראת ורד דוד, משא"ב קב' עזריאלי(.

דניה סיבוס משרד החינוך

https://www.facebook.com/neomit.healing.accessbars/
mailto:neomitk38%40gmail.com?subject=
mailto:ayelet%40padeh.co.il?subject=
https://www.facebook.com/%D7%A4%D7%93%D7%94-%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A5-%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%A0%D7%99-%D7%95%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%94-341582752520348/
mailto:ayelet%40padeh.co.il?subject=
mailto:neomitk38%40gmail.com?subject=
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 יום החופש

 יום המאבק
 באלימות נגד

נשים

יום הילדיום הגבר

יום האדיבות

יום הקולנוע

יום הטלויזיה

:Stress ושחרור )Mindfulness( נעומית - טיפולי גוף-נפש לחיזוק מודעות עצמית
בישיבה - טיפולי ראש וצוואר, רפלקסולוגיה, דמיון מודרך, אימון העצמה אישי.	 
 	.Access Bars ,מתחם טיפולים - שוודי, הילינג, אבנים חמות, שיאצו

אין דבר העומד בפני הרצון

פ.ד.ה יעוץ ארגוני והדרכה - "אחרי החגים" – הזמן לפיתוח מנהלים:
מנהיגות = הגורם מספר 1 לשימור ומחוייבות עובדים

מתוכנית "אבודה" ל"תוכנית עבודה" - חזון, ניהול על פי ערכים ומימוש יעדים.	 
בניית פיתוח מנהלים והדרכות לדרגים השונים - מותאם למטרות וצרכי הארגון. 	 
אימון )Coaching( בשיטת "עוצמת הזיכרון" למנהלים בכירים )בוגרי תהליכי אימון / יעוץ( 	 

 תהליך ממוקד )3-6 מפגשים( המונחה על ידי שני יועצים בכירים )אחד פסיכולוג(, 
 חילוץ מקבעונות ויצירת שינוי ממעלה שנייה. בכירים במשק כבר התנסו בהצלחה.

"תוצאות האימון משולות לעיתים לאלו של טיפול בן שנה" )ד"ר אבי מרדלר – פסיכולוג 
מומחה מזה כ - 30 שנה, מרצה בנושא שייכות ושימור עובדים ומנחה אנשי מקצוע(. 

מפגשי מנהלי משא״ב - פ.ד.ה מארחים ומנחים לאורך השנה שיח עמיתים והעשרה.	 

 :Hackathon - לקראת פתיחת שנה אזרחית
מרתון עידוד ופיתוח יוזמות מהשטח, הקשורות לרווחת עובדים או למוצרי החברה. 

הצוותים הזוכים מוכרזים בהפנינג חגיגי ומפנק. החברה מאפשרת המשך פיתוח הפרויקטים 
.) Allot הזוכים, ובוחנת שילובם בתכניות העבודה )בהשראת דן שלם, ענת שניג, משא"ב

מועדים עבריים:  
יום העולה - ז׳ בחשון )אוקטובר/נובמבר( - 

במקור נקבע ל- י׳ בניסן אך זז למועד זה בשל הקירבה לפסח.

https://www.facebook.com/neomit.healing.accessbars/
mailto:neomitk38%40gmail.com?subject=
mailto:ayelet%40padeh.co.il?subject=
https://www.facebook.com/%D7%A4%D7%93%D7%94-%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A5-%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%A0%D7%99-%D7%95%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%94-341582752520348/
mailto:neomitk38%40gmail.com?subject=
mailto:ayelet%40padeh.co.il?subject=
mailto:ayelet%40padeh.co.il?subject=
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 היום הכי קצר
בשנה

International 
Volunteer Day

מועדים עבריים:  

חנוכה - כסלו-טבת

יום זכויות האדם

יום הנגישות

הדלקת נרות חנוכה בשילוב הרצאות מאירות מבית פ.ד.ה יעוץ והדרכה: 
אינטלגנציה רגשית בתהליכי קבלת החלטות ואופטימיות כמתכון לחיים בריאים. 	 
באנו חושך לגרש – הארת וקידום תרבות ארגונית מכבדת - קוד אתי וערכים ארגוניים.	 
הממונים למניעת הטרדה מינית – הזדמנות אחרונה בתוכנית העבודה לשפוך אור לגבי 	 

חידושים בתחום כמתבקש בחוק. פ.ד.ה מעבירים הרצאות עדכניות בנושא, למנהלים 
ועובדים עם ערך מוסף של אינטלגנציה רגשית, תקשורת מיטיבה וקידום עבודת צוות 

מכבדת. מלווים את הממונה בבניית תוכנית עבודה וטיפול דסקרטי, מקצועי ומהיר בתלונות.
"מנהלים למופת" - ורד רוט, מנהלת אגודת הידידים של ארגון נכי צהל, מזמינה את 	 

הצוותים שלכם, למפגש המחבר בין אתגרי התפקיד למסלול החיים החדש ומעורר ההשראה 
שבחרו פצועי צהל )מתאים גם כהדרכה מוחשית ונוגעת בנושא נגישות(.

לסיים את השנה ברוח החג, בסימן שפע והצלחה מבית נעומית: 
מתחם טיפולים מואר בשבוע החג.	 
סדנאות יצירת נרות, שמנים וסבונים ארומתרפיים.	 
הרצאה "חשיבה חיובית" – להעיר את האור הפנימי.	 
מעות חנוכה - העניקו לעובדים שובר מתנה מפנק בסימן בריאות גוף-נפש.	 

אני מאמין בעצמי

רעיונות לסיכום שנה - דנה אופיר, לקוחתנו מקבוצת הבינ״ל U-BANK, איאון ישראל: 
מכתב תודה למשפחות )אופציונאלי עם זר פרחים( על התמיכה בהשקעת העובד/ת. 	 
מצגת עם תמונות העובדים כילדים )או ילדים חדשים שנולדו(, כחלק מהצגת הצמיחה 	 

וההתפתחות השנה. מתנות: טבלאות שוקולד בצורת לוגו החברה, מראה לשולחן עליה 
לוגו ומשפט מפתח )כגון  ״אתם הפנים שלנו״(.

https://www.facebook.com/neomit.healing.accessbars/
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mailto:neomitk38%40gmail.com?subject=

