
לא רק "נימוסים והליכות"
סדנת ניהול ועבודה בסביבה רב תרבותית  

איך בונים תקשורת יעילה בין עובדים המגיעים מ"עולמות שונים" 
ומקצוות שונים של הגלובוס? 

איך נשארים אפקטיביים בסביבה רב תרבותית? 

חברות גלובליות עם מגוון של עובדים מתרבויות שונות הן עובדה קיימת אבל איך עובדים בסביבה רב תרבותית מבלי 
"ללכת על ביצים כל היום" ומבלי לנהל משברים תכופים הנובעים מפערים בתקשורת, ערכים או תפיסות שונות לגבי 

ניהול, עבודה וביצוע?

במפגש חווייתי ומלמד בן 4 שעות נמפה יחד את האתגרים בעבודה וניהול בסביבה רב תרבותית, נחשוף דוגמאות 
מעולמות רב תרבותיים ונלמד על ניהול ועבודה אפקטיבית בסביבה רב תרבותית. בנוסף, נעסוק בלים ובמיומנויות אשר 
יאפשרו לנו לצלוח את המפגש הבין תרבותי בהצלחה: בנסיעות עסקיות לחו"ל ובשיחות עם שותפים מרחוק, בעבודה 

בצוותים רב תרבותיים ובחיי היום יום בארגון מגוון.

נבין כיצד עוברים מרב תרבותיות לכשירות 
תרבותית.

נמפה אתגרים בעבודה בסביבה רב תרבותית 
ונלמד כיצד לנהל מתחים פוליטיים וחברתיים.

חלק מהנושאים שנכסה במפגש:

הצטרף לסדנה מעשית, הומוריסטית 
ומעשירה אשר תעניק לך את הכלים לעבוד 

בסביבה מרובת קהילות, בינלאומית ורב 
תרבותית.
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נגשר על פערים בתקשורת בין תרבותית 
וניתן כלים לשיח אפקטיבי.

נכיר וניתן כלים להתמודד עם הטיות, הכללות 
וסטריאוטיפים.  0304

Not Only "Etiquette 
and Manners”
Managing & Working in a 
Multicultural Environment 
Workshop

In this workshop, we’ll cover:

The challenges in a multicultural 
workspace.
 

Overcoming gaps in multicultural 
communication.

Dealing with biases, generalizations, 
and stereotypes.

Managing political and social tension 
in the workplace.

Our workplaces are growing increasingly diverse as our 
boundaries between cultures are shrinking. 
To enjoy the fantastic benefits of multiculturalism, we need to effectively navigate the 
challenges that might arise. 
 
This workshop will consist of an open discussion, attendees’ real-life examples, and hands-on 
training. Join the workshop and take your abilities to communicate in a multicultural – diverse 
environment to the next level!

Become a Multicultural Master! 
This practical, humoristic, and 
enriching workshop will give you 
the tools to work in a multicultural 
and international environment.
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For additional information 
please contact us today

ייעוץ והדרכה

לפרטים נוספים והזמנות צרו קשר עכשיו!

>>

>>

 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



