
In this workshop, we’ll cover:

Attributes of  “Baby-boomers”, “Gen X”, 
“Gen Y”, and “Gen Z”.

What are the advantages and challenges 
of working with each generation? how to 
manage each one successfully? 

How to prevent employee abandonment 
and connect the different generations to 
the organization and its goals.

Generational gaps in the workplace are an interesting and important issue. Age Diversity allows a 
variety of skills and viewpoints but is also a fertile ground for conflicts, misunderstandings, and 
challenges in teamwork, communication and management. 

In this workshop, participating managers will learn the background and characteristics of the 
different generations in the organization, as well as the right approach to each.
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Strengths and communication methods of each generation.05
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Prevention and management of inter-
generational conflicts.04

For additional information please 
contact us today >>

Learn how to bridge generational gaps between employees, 
gaining skills and tools for effective communication, 
motivation, and uniformity in a multi-generational team. 

Intergenerational 
Management for 
Managers

סדנת ניהול בין דורי 
למנהלים ולעובדים

בסדנה זו נבין טוב יותר איך לגשר על הפערים 
בין עובדים מדורות שונים בארגון וניתן כלים 

ומיומנויות לתקשורת אפקטיבית, ניהול, הנעה 
ואחידות בצוות הטרוגני ורב דורי. 

פערי דורות במקום העבודה הם נושא מעניין וחשוב להצלחה. גיוון בגיל מאפשר מגוון מיומנויות ונקודות מבט, אך 
הוא גם כר פורה לקונפליקטים, אי הבנות ואתגרים בתקשורת, בעבודת צוות ובניהול.

בסדנה זו ילמדו המנהלים המשתתפים את הרקע והמאפיינים של הדורות השונים בארגון, וכן את הגישה הנכונה 
ודרכי ההתקשרות והשיח לכל אחד.

מהם המאפיינים של דור ה"בייבי-בומרס", דור 
."Z"ודור ה "Y"דור ה ,"X"ה

מהם היתרונות ומהם האתגרים בעבודה עם 
כל דור? איך נכון לנהל כל דור בהצלחה?

בסדנה זו נעסוק בין היתר בנושאים הבאים:

כיצד ניתן למנוע נטישת ותחלופת עובדים 
ולחזק את החיבור של הדורות השונים לארגון 

ומטרותיו?

>>
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מהן הדרכים למניעת קונפליקטים בין דוריים, 
איך נכון לנהלם וכיצד נכון למנף את היכולות 

השונות בארגון להצלחה?
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נלמד ונתרגל חוזקות ושיטות תקשורת אפקטיביות עם כל דור. 05

לפרטים נוספים והזמנות צרו קשר עכשיו!
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