
הצלחה ותוצאות בחלק ניכר מהמשימות שאליהן אנו נדרשים, מחייבות מיקוד במשימה, שיתוף פעולה בין בעלי 
תפקידים שונים, בעלי דרג ניהולי מגוון וממחלקות שונות בארגון. 

עבודה יעילה ומוצלחת בצוות מרובה ממשקים אפשרית כאשר פועלים  בשיתוף פעולה, באמון הדדי, על בסיס של 
שפה משותפת ותוך קביעת קריטריונים ברורים ומוסכמים לתוצאות. 

 בסדנת "ניהול אפקטיבי בין ממשקים" נלמד מודל מקצועי, אשר ייתן כלים ורעיונות להתנהלות במצבים מורכבים 
ולניהול משימות בהצלחה. את הסדנה ננחה בשילוב משחק חווייתי אשר יאפשר לימוד מהנה, יצירתי וממוקד 

בתוצאות.

מהו ניהול אפקטיבי בין ממשקים ומה נדרש 
על מנת לנהל זאת בהצלחה?

כלים לתקשורת אפקטיבית, אמון, שיטות 
ונהלים לניהול משימות מרובות ממשקים.

בסדנה זו נעסוק בנושאים הבאים:

מודל SMART ככלי בניהול משימות מרובות 
ממשקים במוניטיזציה.

לפרטים נוספים והזמנות צרו קשר עכשיו!
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איך להניע אחרים לתוצאות ללא סמכות 
במוניטיזציה?  04 03

>>

לחבר בין הקצוות - 
סדנת ניהול אפקטיבי בין 

ממשקים למוניטיזציה 

למד כיצד ניתן לבנות צוות אפקטיבי וממוקד תוצאות עם עובדים 
ומנהלים ממחלקות שונות, דרגים שונים ובעלי מטרות שונות בסדנת 

משחק ותרגול חווייתית, מגבשת וממוקדת כלים.

Learn how to build an effective and 
result-oriented team, with employees and 
managers of diverse ranks, departments, and 
goals. Join us for a playful, educating, and 
bonding experience.

Connecting the Edges 
- Effective Interface 
Management in 
Monetization 

In this workshop, we will cover:

What is Effective Interface Management 
and how do we achieve it?

Tools for effective communication, 
trust, and methods to manage mul-
ti-interface tasks.

The SMART model as a tool to 
manage multi-interface tasks in 
monetization.

How to influence colleagues without 
authority in monetization?

Professional success often requires cooperation between employees of many different roles, 
levels, and teams. Successful and effective multi-interface work necessitates mutual trust, 
common language, and well-defined criteria for results.

In this workshop, we will learn a professional model that will provide tools and ideas for dealing 
with complex situations and successfully managing tasks. The workshop will be led by 
combining an experiential game which will enable a fun, creative, and results-oriented learning 
method.
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For additional information please 
contact us today >>

ייעוץ והדרכה

ייעוץ והדרכה

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

https://api.whatsapp.com/message/KKHCAVGCATAXD1?autoload=1&app_absent=0
https://www.youtube.com/user/yanivshenhav
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