
 

 

 

 עיון וסמינרים ארגונייםכנסים, ימי פיתוח, הפקה והנחיה של 

 

והדרכה   ייעוץ  משכוכית  ומלוויםמפתחיםאנו  בחברת  מרצים  כ  ,  בשנהעשרות  של    נוכל.  נסים  שירותים  להציע 

וניהולםכנסים, הפקת כנס  פיתוח ניסיון עשיר בהדרכת המלא  ים  לעובדים או כנסים    . צברנו  כנס למנהלים, כנס 

 . נו המקצועייםהציע את שירותיונשמח לים ארגוני

 

ו של  פיתוח  כנס  למנהלים  כנסהפקה  או  לעובדים  כנס  אתגר  ,  מהווה  איכותי משמעותי.  ארגוני  כנס  לבנות    כדי 

תהליך , הסדנאות והתכנים ב מרציםשר בין ה, בהתוויית הקו המקבכנס  כהנדרשת חשיבה מקדימה בפיתוח ההדר

על   ומעניינתובשמירה  מקורית  הכנס .  למשתתפים  מסגרת  בהפקת  הלוגיסטיים  ההיבטים  מתווספים  אלו    לכל 

המארח  החלובתכנונו   המקום  לחדרך    מאיתור  הנדרשיםהחלוקה  בעזרים  וציודם  הפעילות  הכיבוד ,  דרי  בחירת 

הלאה  אוכלוה וכן  ארג.  בכנס  וכנסים  לעובדים  כנס  למנהלים,  כנס  של  כשלנו  או  תלויההצלחתו  ברשימה   וניים 

 . לשכור את שירותינו מומלץ הקודמות, בזכות הניסיון הרב וההצלחות לכןארוכה של מרכיבים ו

 

להציע   והדרכות  נוכל  עיון  ימי  סמינרים,  כנסים,  של  והנחייה  הפקה  מרכיביהםפיתוח  כל  יחל   על  אשר  בתהליך 

וון הצבאיפי לחלופין להציע את אחד מהשירותים   תוך עמידה ביעדי התקציב אוהמטרות בכס  רכים, קהל היעד 

 : הבאים

 

 . סמינרלליום עיון או  שירותי פיתוח הדרכה לכנס, פיתוח הדרכה: לכנס פיתוח הדרכה •

עם  :  נסלכמקצועית  ה  צארה • עובדים  בהמרצים  האנו  להציע   ישראלמובילים  ונוכל  תחומים  במגוון 

 ארגון. הרצאות לכנס בהתאם לנושא, תחום ותקציב ה

בהדרכת מנהלים, עובדים  ומנחי קבוצות אשר  יועצים ארגוניים    15בחברה מעל    :בכנס  אות/ סדנ  הדרכה •

 ופעילויות הדרכה מעשירות ומקצועיות בכנס. הדרכת עובדים ובליווי ארגונים. נוכל להציע סדנאות

 .בכנס פאנלרוב הכנסים מארחים פאנל מקצועי, נדע להציע מנחה מומחה לנושא ה :הנחיית פאנל •

עגולים: • במ  שולחנות  מדובר  עגוליםכאשר  "שולחנות  מתודת  רב,  משתתפים  שכיחה ספר  בכנס   "

את מתודת "שולחנות ע לפתח ולהנחות עבורכם  בהפקה יחסית פשוטה. נדעמוק ומשתף  ומאפשרת שיח  

 יצירתי ומפעיל.  כנסגולים" לע

הסיורים    ים:סיור • היתר  בין  מהכנס.  כחלק  בישראל,  המרכזיות  בערים  חווייתיים  סיורים  מציעים  אנו 

 חרות בין המשתתפים.ודיים, חווייתיים או בשילוב משחקים ותהיות לימיכולים ל

סדנאות  ODT/ IDTפעילות   • של  רחב  מגוון  מציעים  אנו   :ODT   .פנים פעילויות  או  חוץ,  ופעילות 

לחווייה   שלכם  הכנס  את  להפוך  יוכלו  אשר  קבוצתיות  ופעילויות  גיבוש  תרגילי  מפעילה,  משחקים, 

 יצירתית ומגבשת.

לרוח המשתתפים לערב  יתיתחוויפעילות   • נדע להציע גם מספר פעילויות ערב מתאימות  : בפיתוח הכנס 

 הרקדה ועוד. ב שירה, הצגה, , ער, הופעותמרצים אורחים, פעילות משחק, ומטרות ההכנסות

 

 



 

 

הפקפיתוח   מצליח,  דורשת  כנס  והנחייתם  כנסים  הכנהחת  נישיבה,  לעמוד  ,  נשמח  ומיומנות.  סיון 

 לרשותכם בתהליך כולו או בחלקו.

 

 yaniv@mash.org.il  אנא צרו קשר עכשיו במייל:לפרטים נוספים 

 072-2500344 בטלפון:
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