״ POLYמנהלים״ -
ללמוד את הכישורים
שיעזרו לכם לייצר פי
שניים ערך בחצי
מהזמן והמשאבים
בתוכנית ״ POLYמנהלים״ תקבלו את הכישורים ,המתודות ,והכלים
הפרקטיים שיאפשרו לכם לנהל כמו בחברות המובילות בעולם.
תלמדו לנהל צוות ,לפתח חשיבה ביקורתית ,לקבל החלטות מבוססות
נתונים ,להעצים את העובדים שלכם ,לפתח אסטרטגיה ,ואיך לייצר
יותר ערך עם פחות זמן ומשאבים.

ממה מורכבת התוכנית?
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שעות
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14

שיעורים

6

סדנאות

4

מיני קורסים

להיות מנהל בעולם החדש
לנהל כמו בסטארטאפים המובילים
האנושות המציאה את השיטה העסקית הכי אפקטיבית בעולם .קוראים לזה סטארטאפ .זוהי
מערכת מתודולוגיות עסקיות ,התנהגויות ,תרבות ,וכלים דיגיטליים ,שמאפשרת לייצר ערך גדול עם
מעט משאבים ,זמן וכח-אדם .חמשת חברות הטכנולוגיה המובילות בעולם )הנכללות במדד
 (*FAANGנולדו כסטארטאפים ומנוהלות כך .כדי לייצר את דור המנהלים הבא  -בנינו תוכנית
לימודים המבוססת על המיומנויות הנדרשות ,והמתודות הנהוגות בחברות סטארטאפ מצליחות.
״ POLYמנהלים״ נבנתה על ה Best Practices-שפותחו בשנים האחרונות בניהול חברות
סטארטאפ והייטק .התכנים נבנו ע״ב תוצאות מחקר של  Googleבמשך עשור שמטרתו להבין
איזה מיומנויות יש למנהלים מצוינים; ע״ב עשרות מחקרים שפורסמו בHarvard Business-
 Reviewוע״ב מחקר שטח על הכישורים המבוקשים לפוזיציות ניהול בחברות הייטק.
תהליך החשיבה מאחורי תוכנית המנהלים ארך חודשים ארוכים .המטרה היתה לבנות תוכנית
עדכנית  -כזו שמתאימה לעידן הנוכחי .תוכנית שכוללת את המיומנויות שמנהלים מצוינים צריכים.
הסילבוס נבנה מתוך סקירה עמוקה של שלושה מקורות המשלבים מחקר תיאורטי ופרקטי ,הנוגע
לתובנות של חברות גדולות ,בינוניות ,וקטנות מתחום ההייטק והסטארטאפים.
לאחר בחירת הכישורים והכלים החשובים ביותר למנהל מהדור החדש  -ערכנו מדגם ב100-
משרות מ Glassdoor-ו ,Linkedin-כדי לוודא שהמחקרים והמציאות מסונכרנים; כדי לבחון האם
הכישורים האלו הם אכן מה שדרוש בשוק .החיתוך של התיאוריה עם המציאות הוא מה שסינן מה
ייכנס לתוכנית הלימודים.
 Polyמנהלים כוללת את הכישורים שמאפיינים מנהלים מצוינים על פי גוגל
 Polyמנהלים כוללת את הכישורים שמאפיינים מנהלים מצוינים על פי מאמרי Harvard
Business Review
 Polyמנהלים כוללת את הכישורים המצויים בדרישות עבודה למנהלים על פי Glassdoor
וLinkedin-

*

 FAANGהוא ראשי התיבות של חמש החברות הפופולריות והמצליחות ביותר בבורסה בארה״ב -
פייסבוק ,אמאזון ,אפל ,נטפליקס ,וגוגל .כולן חברות טכנולוגיה שהתחילו כסטארטאפים וצמחו להיות
החברות המובילות בשוק.
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מה לומדים?
 14שיעורים
ייעול תהליכי עבודה עם כלים דיגיטלים
הצבת גבולות  -האומנות של ה״לא״
ניהול פגישות
דרכים פשוטות להגדלת מוטיבציה בצוות
חשיבה מחוץ לקופסה
להציג את הרעיונות שלך
הפסיכולוגיה מאחורי בניית צוותים
לתת ולקבל פידבק
הצבת מטרות לצוות שלך
זיהוי פרסונה והתאמת דרכי תקשורת
פיתוח טאלנטים
חדשנות :דפוסי חשיבה וכלים חשובים
עבודה מול צוותים מבוזרים
חשיבה עיסקית

 4מיני-קורסים
איך למקסם את הצוות שלך
ניהול זמן אפקטיבי
איך לקבל החלטות על בסיס Data
איך לנצח אתגרים
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 6סדנאות
לנהל מצבים קשים
איך לעבוד יעיל וקל?
איך להעסיק את צוות החלומות
לשאול את השאלות הנכונות לזיהוי הזדמנוית עסקיות
התנהלות נכונה עם קולגות
איך להרוויח חברים ולהשפיע על אנשים
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למי התוכנית מתאימה?
קהלי יעד
מנהלים צעירים
עובדים העתידים לקבל קידום לתפקיד ניהולי
שכירים המעוניינים לנהל בהמשך הקריירה
מנהלים מנוסים שרוצים להרחיב את כישורי הניהול שלהם

דיפלומה
לאחר השלמת כל התכנים,
בוגרי התוכנית יקבלו דיפלומה חתומה
ע״י רועי דויטש ,מנכ״ל ג׳ולט.
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שיעורי תוכן
סדנאות
לנהל מצבים קשים
להתחיל עסק חדש זה קשה ,אבל לנהל אחד זה מאתגר לא פחות .בסדנה הזו ,אנו
מציעים עצות חיוניות וכלים מעשיים לניווט באתגרים הקשים ביותר שאתם עלולים
להתמודד איתם כמנהלים.
איך לעבוד יעיל וקל?
הטלפונים החכמים הכניסו לחיינו מיני-משימות לתוך ימי העבודה העמוסים גם ככה
שלנו .כולנו טובעים באופן יומיומי בערימות של מידע עודף והודעות שנשלחות אלינו
מכל כיוון אפשרי.
נלמד שלוש שיטות שיעזרו לנהל את כל העבודה שלנו ואת עומס המידע .נדון גם בשני
כלי אינטרנט רבי עוצמה בהם אנו יכולים להשתמש כדי להיות יעילים יותר בזמן
העבודה שלנו.
איך להעסיק את צוות החלומות
גיוס העובד הלא נכון למשרה מסויימת יכול לעלות לחברה במיליונים .בסדנה הזו ,נצייד
אתכם במתודות גיוס מסודרות שלא ישאירו הרבה מקום לטעויות בגיוס הבא שלכם.
לשאול את השאלות הנכונות לזיהוי הזדמנוית עסקיות
היזמים המצליחים ביותר מקשיבים יותר ממה שהם מדברים ,ויודעים לשאול את
השאלות הנכונות כדי לזהות ולחשוף הזדמנויות עסקיות שאחרים פיספסו.
בסדנא הזו ,נלמד טכניקות מחקר שיתנו לכם את ה״יד המנצחת״ ברוב התרחישים
העסקיים בהם תיתקלו ע״י חשיפת המודיעין העסקי שאתם צריכים כדי להצליח.
איך להרוויח חברים ולהשפיע על אנשים
סדנה המבוססת על תובנות מרב המכר של דייל קרנגי ״כיצד תרכוש ידידים והשפעה?״
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התנהלות נכונה עם קולגות
בג׳ולט מתקדם זה ,נדון איך לגשת אסטרטגית לניהול משא ומתן עם קולגות בעבודה.
למעשה ,משא-ומתן הוא שיחה על סטרואידים .ההבדל בין שיחה שמתקיימת בנחת לבין
שיחה שהיא על סטרואידים מתבטא במילה אחת  -לחץ!
במהלך משא-ומתן ,שני הצדדים נמצאים בלחץ להשיג מטרה מסוימת .לכן ,הדרך
להצטיינות בניהול משא-ומתן ,היא בעיקרה להיות קשוב לאדם השני בזמן לחץ .נשתמש
בסימולציות כדי להבין את הבחירות הרבות שאנחנו עושים ברמה לא מודעת שמחבלות
בסיכויי ההצלחה שלנו.
הג׳ולט הזה לא רק שיעזור לכם לזהות החלטות שמבוססות על אגו ,אבל גם יצייד אתכם
עם אסטרטגיות פרקטיות ,שיתחילו להראות תוצאות באופן מיידי.
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מיני-קורסים
איך למקסם את הצוות שלך
בין אם אתה בעמדת ניהול,מתכנן להיות בקרוב ,או רוצה להשתפר בשיתוף הפעולה
שלך עם אחרים ,שים לב שיש סודות לבניית צוות מתפקד ויצירת תרבות ארגונית
של אמון ואחריות .במיני-קורס הזה ,תלמדו איך לאחד אנשים סביב המטרות שלכם,
ואיך לעבוד בשיתוף פעולה שמעמיק את מערכות היחסים בצורה שממנפת את
החוזקות שלכם כיחידים וכצוות מצליח.
ניהול זמן אפקטיבי
המצרך היקר ביותר בחיי כולנו הוא הזמן  -עד כה לא מצאנו דרך למתוח אותו ,להפוך
אותו ,או לקנות שקיות נוספות מלאות בו כשאנחנו נגמרים.
במיני-קורס הזה תלמדו דרכים אפקטיביות ויעילות לניהול הזמן שלכם ,ותלמדו
להפריד בין החשוב ללא רלוונטי.
איך לנצח אתגרים?
בעולם משתנה תמידית ,פתרון בעיות הן חלק מרכזי בעבודה היומית שלנו .במיני
קורס הזה תלמדו על הצעדים הבסיסיים בפתרון של בעיה ,וגם תוסיפו לארסנל
שלכם כלים חזקים שיעזרו לכם לטפל בכל בעיה שתופיע ביום העבודה שלכם.
קבלת החלטות מבוססות Data
לצד ההתקדמות הטכנולוגית ,כיום ,גם אנשים לא טכנולוגים יכולים לסגל לעצמם
גישה של קבלת החלטות מבוססות מידע ונתונים .בואו ללמוד איך להעריך את איכות
הנתונים של המידע שאספתם ,לשאול את השאלות הנכונות ולנתח את הנתונים בצורה
אפקטיבית במטרה לקבל החלטות מבוססות עם סיכויי הצלחה גבוהים יותר.
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שיעורים
ייעול תהליכי עבודה עם כלים דיגיטלים
לכל אדם יש את סגנון התקשורת שלו .האלמנט המרכזי ליצירת אינטראקציה
חיובית בכל סביבה הוא להבין את עצמך.
הדרך בה אנחנו מתקשרים צריכה להיות מותאמת אישית לכל אדם איתו אנחנו
בקשר .בג׳ולט הזה ,נלמד איך לזהות סגנונות תקשורת שונים על מנת לפשט מצבים
מורכבים ולהשיג את מה שאנחנו רוצים על ידי שימוש במספר טכניקות פשוטות.
הצבת גבולות  -האומנות של הלא
הגדרת גבולות בריאים בעבודה היא כישור חובה להתנהלות מוצלחת בסביבת
העבודה התובענית והאינטנסיבית של היום.
לא רק שהגדרת גבולות גורמת לשיפור מערכות היחסים ומניעה התקשרויות יעילות
ובעלות ערך גבוה ,אלא גם מאפשרת לנו לשמור על האנרגיה שלנו ולוודא שאנחנו
מנתבים אותה בצורה הכי טובה עבורנו.
בג׳ולט הזה ,תלמדו איך לקחת את השליטה לידיים וליצור מערכות יחסים שיתמכו
במטרות וביעדים שלנו  -איך לזהות את הגבולות שלנו? איך להשיג שקיפות על
התנאים שלנו ולתקשר זאת בצורה אפקטיבית ובזמן הנכון? ואיך לאכוף זאת ברגע
האמת?
ניהול פגישות
פגישות רעות נמשכות לנצח ,לא מגיעות לנקודה ,ומותירות אתכם תוהים למה בכלל
הייתם נוכחים בחדר.
לעומת זאת ,פגישות יעילות מותירות אתכם בהתלהבות ובהרגשה שבאמת השגתם
תוצאה .בג׳ולט הזה ,תלמדו איך לנהל פגישות הנהלה יעילות על מנת לתת השראה
ולהניע את הצוות שלכם.
דרכים פשוטות להגברת מוטיבציה בצוות
מה אם אתם רוצים לשמור על הצוות שלכם לטווח הארוך? אתם צריכים להפוך
להיות מנהלים יוצאי -דופן ,כאלו שבאמת רואים את האנשים איתם אתם עובדים.
בסשן הזה ,תלמדו  12כלים פשוטים בכל עבודה בשכר או בהתנדבות ,על מנת ליצור
מוטיבציה ,לעזור לצוות שלכם להרגיש מוערכים ,ליצור אווירה טובה ,והזדהות
רגשית בסביבת העבודה המשותפת שלכם.
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חשיבה מחוץ לקופסה
האם אי-פעם הרגשתם לא מרוצים אחרי סשיין של סיעור מוחות? האם העבודה
שלכם יוצרת את האימפקט שאתם רוצים?
אם התהליך היצירתי שלכם הותיר אתכם מתוסכלים ומחפשים אחר תשובות ,אתם
יודעים שיש הבדל גדול בין חשיבה יצירתית לפתרונות בעלי השפעה ממשית.
בג׳ולט הזה ,תכירו את הכלים שיאפשרו לכם ללכת בנתיב הכי יעיל בתהליך היצירה
והסיעור מוחות.
להציג את הרעיונות שלך
יש לנו אתגרים רבים כשאנחנו מעבירים מסרים  -הקהל שלנו מאבד תשומת לב,
אנחנו שוכחים את מה שרצינו להגיד ,ואנחנו לא מעבירים את המסר בצורה שתעזור
לקהל לזכור אותו.
בג׳ולט הזה ,תלמדו את היסודות בהעברת מסרים .תלמדו את המודל הנחוץ שיעזור
לכם לזכור את הטקסט שלכם ,בזמן שתוודאו שהקהל שלכם נותר קשוב ועוזב עם
השורה האחרונה שרציתם להעביר לו.
הפסיכולוגיה מאחורי בניית צוותים
בג׳ולט הזה תלמדו איך לבנות צוותים יעילים והרמונים ,תלמדו את ה״עשה ואל
תעשה״ בבחירת השותפים המושלמים ,הדרך הנכונה להעריך כימיה והתאמה
מקצועית ועוד מספר טיפים על איך לתפעל עבודת צוות מתמשכת.
לתת ולקבל פידבק
תלמדו איך לתת פידבק אפקטיבי לעובדים ולקולגות שלכם .איך תדעו מתי הפידבק
יעיל? איך תוודאו שהמסר התקבל אצל הצד השני?
בסוף הסשן תכירו את הצעדים הספציפים במתן וקבלת פידבק ,מאילו סיכונים
להימנע? ומה לעשות המצבים בהם השיחה לא הולכת לפי התוכנית?
הצבת מטרות לצוות
מנהלים טובים יודעים לצייד את הצוות שלהם במטרות ויעדים מאתגרים שידחפו
אותם גבוה אך עדיין יהיו בהישג יד.
בג׳ולט הזה ,תלמדו על החשיבות של מטרות מסוג זה עבור הצוות שלכם ,ואיך,
בשימוש נכון ,מטרות אלו יכולות לעזור לך ולצוות שלכם לעלות על הציפיות.
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פיתוח טאלנטים
איך אנחנו מפתחים כישרון? בסוף הג׳ולט הזה ,תדעו להעריך מי הם העובדים
שיקדמו את החברה שלכם קדימה ,ותפתחו תוכנית לפיתוח טאלנטים שמתחילה
מתהליך גיוס אפקטיבי.
זיהוי פרסונה והתאמת דרכי תקשורת
בשיעור הזה ,נציג לכם את שיטת ״הסגנון החברתי״ שתאפשר לכם לשפר את
הכישורים הבין-אישיים שלכם בעבודה  -עם הממונים עליכם,ועם העובדים
והעמיתים שלצידכם.
אתם תתנסו עם סגנונות שונים כדי לבחון איזה מהם הוא המתאים לכם ביותר ואיך
תוכלו להשתמש בו במקום העבודה שלכם כדי למקסם את ההשפעה שלכם על
עמיתים ולקוחות שאתם פוגשים.
חדשנות :דפוסי חשיבה וכלים חשובים
חדשנות היא מילת מפתח וככזו אנחנו צריכים לפרק אותה ,ולהביא בהירות למושג
והגישה ,כדי ללמוד את השימוש הפרקטי בה.
באופן טבעי ,לכולנו יש קבעונות תפיסתיים וקוגניטיביים שמאלצים אותנו לחשוב
ולראות את המציאות בצורה מסויימת .אם נלמד את  3הסוגים השונים של קיבעונות
מחשבתיים ,נוכל להביט באתגרים שלנו דרך ספקטרום רחב ולמצוא פתרונות
יצירתיים ,ששונים משמעותית מהפתרונות שנמצאו עד כה.
עבודה מול צוותים מבוזרים
בעולם הגלובלי של היום ,לעבוד כחלק מצוות מבוזר,הוא דבר שכיח .ישנן סיבות רבות
למה חברות עוברות למודלים חדשים של תעסוקה ,אבל השורה התחתונה זהה
והתופעה כאן להישאר.
בשיעור הזה ,נכסה את האתגרים של עבודה בצוותים מבוזרים ,למה למעשה זהו
מודל טוב כל עוד הוא מנוהל נכון ,ונציג דוגמאות אמיתיות על איך לנהל צוות של יותר
מ 150-עובדים שמפוזרים ב 6-מדינות ו 12-משרדים ,כדי לבנות ולהשיק מוצרים
מעולים.
חשיבה עיסקית
בג׳ולט הזה נדבר על תקשורת וחשיבה עסקית ממוקדת ערך .נלמד איך להטמיע את
המודל של מתן ערך בניהול אנשים .כמו כן נבין את החשיבות של דיאלוג ,ויצירת
אינטראקציות יותר ממוקדות ופרודוקטיביות עם הלקוחות שלנו.
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מטרת העל
בג'ולט היא
להפוך ל-
Polymath
מומחה בעל
יכולות וכלים
מתקדמים במגוון
תחומים.
ב Jolt-אנחנו מלמדים את
הסודות מאחורי החברות
והעסקים הנחשקים ביותר
בעולם.
הלמידה ב  Joltתקנה לכם
גישה למתודולוגיות ,לתרבות,
להתנהגות ולכלים בהם
משתמשים כדי להקים את
הסטארטאפים וחברות הייטק
המצליחות בעולם.
התכנים מועברים על ידי
מומחים מקומיים ובינלאומיים
שעובדים בתעשייה ומנגישים
ידע שהוא הכי עדכני והכי
רלבנטי באותו תחום או נושא.

התכנים שלנו מתחלקים לארבע קטגוריות:

כישורי המאה ה21-
כלים דיגיטלים
מתודולוגיות עסקיות
מקרי-בוחן ,מדריכים וטרנדים

הפורמטים שלנו

SINGLE SESSION
 90דקות
דיון כמרכיב עיקרי

WORKSHOP
 3שעות
תרגילים מעשיים  +דוגמאות ומקרי בוחן

MINI COURSE
 4מפגשים *  90דקות
צלילה לעומק  -שילוב תיאוריות ,כלים
ותרגולים עם חומרי קריאה ומשימות בין
המפגשים

PROGRAM
אוסף של שיעורים בודדים ,מיני קורסים
וסדנאות לרכישת כישורים בתחום מסוים
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הקמפוסים
התכנים מתקיימים בימים
א׳-ה׳ 22:00 - 8:00
בקמפוסים העתידניים שלנו בתל אביב:
Jolt Sarona
עזריאלי שרונה ,תל אביב
Jolt Rothschild
רוטשילד  ,8תל אביב

Jolt App
ההרשמה לג׳ולטים באפליקציה
אישית הכוללת בחירת המקום בחדר

לעלויות ,תנאי קבלה ושאלות נפוצות

לפרטים נוספים

יצירת קשר
sales@jolt.io
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