
סדנת קוד ההצלחה - 
איך לממש ולהגשים הצלחה 

למצוינות?
בסדנה יישומית זו, נצא למסע חווייתי לגלות את קוד 

ההצלחה והמצוינות האישי שלך וניתן כלים יישומיים 
ומעוררי השראה להגשים את מטרותיך. 

האם יש קוד להצלחה? ואם כן, האם ניתן ללמוד וליישם אותו? התשובה היא כן! 

נסה לדמיין איך חייך ייראו אם תצליח לחיות ולחוות את הגרסה הטובה ביותר שלך עצמך? להגשים 
מטרות וליישם יעדים תוך דיוק העוצמות האישיות שלך ומיצוי הסביבה האישית והמקצועית שלך 

למצוינות. בסדנה זו, ניתן לך את הכלים והמיומנויות לעשות זאת. 

נלמד ונתרגל שיטות ומתודות לניהול עצמי וסביבתי מתוך חוזקות, נחשף לתיאוריות וגישות בחקר 
המצוינות והפסיכולוגיה החיובית ונעסוק בכלים הנדרשים להצלחה ולמימוש השאיפות והחזון שלך.

"קוד ההצלחה" הינה סדנה חווייתית ומעוררת השראה אשר משלבת ישום וכלים מקצועיים עם הומור, תרגילים 
והתנסויות אישיות וקבוצתיות ותהיה לך מסע לדיוק הפוטנציאל, היכולות והמימוש העצמי והמקצועי שלך. 

מהי הצלחה ומצוינות ומהם המאפיינים 
האובייקטיביים והמעשיים של דמויות המפתח 

המובילות בעולם?

מהן המיומנויות, הכלים והתרגולים הנדרשים 
מכל עובד או מנהל על מנת לממש יכולות 

אישיות ומקצועיות למצוינות? איך נוביל את 
עצמנו, את הסביבה המקצועית והאישית 

שלנו ואת היעדים שלנו להצלחה?

בסדנה זו נעסוק בין היתר בנושאים הבאים:

מהן החוזקות שלנו, ואיך ננהל את עצמנו ואת 
סביבתנו להצלחה? 
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לפרטים נוספים והזמנות צרו קשר עכשיו!

>>

In this workshop, we’ll cover:

What is success, who is the excelling 
individual & how they’re connected.

Skills, tools, and characteristics that 
turn any employee or manager into 
an excelling individual.

Harnessing the power of your 
strengths.

Is there an excellence code? And if so, can it be taught? The answer is yes!

Our ability to fulfill our potential has a direct impact on how content and happy we are in our lives.

Imagine what your life would look like if you were the best version of yourself... Socially, 
professionally, and with friends and colleagues

Got it? perfect. 

In this workshop - we’ll give you the tools to get yourself there! We'll discuss various practical 
theories, such as using strengths as a lever for success, positive psychology, and life skills for 
personal success.

“The Success Code” is a fun-filled inspiring and motivating workshop that incorporates humor, 
exercises, and short video clips. 
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For additional information please 
contact us today

In this practical workshop, we will embark on a journey 
to discover your own code of excellence and provide 
the inspiration and tools to fulfill your goals.

The Success Code: 
How to Stand Out and 
Fulfil Your Goals?

>>

ייעוץ והדרכה

 www.mash.org.il   |   info@mash.org.il   |   072-2500344

ייעוץ והדרכה

https://api.whatsapp.com/message/KKHCAVGCATAXD1?autoload=1&app_absent=0
https://www.youtube.com/user/yanivshenhav
https://www.facebook.com/mash.org.il/?show_switched_toast=0&show_invite_to_follow=0&show_switched_tooltip=0&show_podcast_settings=0&show_community_transition=0&show_community_review_changes=0&show_follower_visibility_disclosure=0
https://www.mash.org.il/
mailto:info@mash.org.il



