קורס למנהלים
חתירה למצוינות
ניהול טאלנטים
ניהול אקדמי ד"ר טל סמואל -עזרן ביה"ס סמי עופר לתקשורת המרכז הבינתחומי הרצליה
ניהול מקצועי ניב נחליאלי יועץ ארגוני בספורט ובחברות עסקיות
מועד פתיחה 5.11.18
 5מפגשי קמפוס ()17:00-20:30
 4מפגשי חתירה ( )7:30-11:00כולל פעילות חתירה אתגרית ( חצי יום)
יש תובנות עסקיות שמרגישים רק דרך הבטן .פיתוח מנהיגות וניהול טאלנטים הינו אתגר מתמשך.
מנהיגות ניתן לפתח הן בדרכים קוגניטיביות קלאסיות והן באמצעים חלופיים עוקפי חשיבה כדוגמת
פעילות אתגרית בשטח .חתירה למצוינות המתעצבת וצומחת בטריטוריות לא מוכרות ובתנאי שטח
חסרי ודאות,הינה מנהיגות יצירתית התואמת את צרכי המנהלים של המאה ה 21 -במציאות החדשה
והמתפתחת .בקורס ייחודי זה נשתמש בחתירה בקיאקים בים הפתוח כמעבדה לפיתוח מנהיגות
ומצוינות ניהולית ,כאמצעי ישיר ואינטנסיבי להתמודדות אנלוגית עם אתגרים של פיתוח טאלנטים
וניהול בכיר .באמצעות מפגשי קמפוס שיכללו גם הרצאות אקדמיות וגם הרצאות מגוונות של מרצים
אורחים ,בכירים מתעשיות שונות ,ומפגשי חתירה בים הפתוח יתמודדו המשתתפים בדרך ייחודית
עם אתגרים של הובלת חזון ושינוי ,מנהיגות במצבי מורכבות ,קבלת החלטות ,מיצוי פוטנציאל אישי,
פיתוח טכניקה אל מול עבודה מהבטן ,פרט אל מול קבוצה ,התעקשות וזרימה ,ניווט וניתוב ,גוף ונפש
ועוד.
ד"ר טל סמואל -עזרן .ראש התכנית הבינלאומית לתקשורת במרכז הבינתחומי הרצליה ,בעל תואר דוקטור
בתקשורת מאוניברסיטת מלבורן ותואר שני מאוניברסיטת ניו-יורק ,נבחר כאחד מחמישים המרצים האהובים
בישראל בסקר התאחדות הסטודנטים  ,2016בעבר שימש בתפקידי ניהול תוכן במספר חברות טכנולוגיה גבוהה
ותקשורת ,ביניהן בבילון ,ידיעות תקשורת וואלה! והקים שתי חברות הזנק .חותר קיאקים מנוסה.
ניב נחליאלי .יועץ ארגוני בספורט ובחברות עסקיות ,דוקטורנט לניהול באוניברסיטת בן גוריון בתחום של
מנהיגות במצבי מורכבות ארגונית HR Director .לשעבר ב  .NICEמתמקד בשיפור איכות ניהול הספורט דרך
התאמת מתודות ניהוליות מהתחום העסקי ,וכן בייעוץ ארגוני "קלאסי" וייחודי בארגונים עסקיים מובילים דרך
החיבור לספורט.

* מפגשי השטח יועברו על ידי מדריכי מועדון טרה סנטה במרינה הרצליה.

תכנית המפגשים
מפגשי שטח  7:30-11:00בים מרינה בהרצליה ,מפגשי קמפוס  ,17:00-20:30בקמפוס המרכז הבינתחומי הרצליה
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