
למה בכלל תוכנית כזו בארגון שלי?
כי כיום, בעידן הרישות, יכולות העבודה והניהול הצוותי הגמיש והשיתופי הכרחיות להצלחת הארגון. 

ולכן, ארגונים איכותיים נשענים לא רק על עובדים איכותיים, אלא גם על צוותי עבודה חזקים 

ומלוכדים המספקים לפרטים תחושת שייכות, משמעות ערכית וייעוד משותף.

למה נהיגת שטח?
נהיגת שטח מהווה פלטפורמה חוויתית לבנייה וחיזוק הצוותים בכל הרמות. הסדנה מאפשרת לפרטים 

ולצוותים הזדמנויות ללמוד על עצמם, להיות חלק מהחוויה הקבוצתית ולרכוש מיומנויות אישיות ובינאישיות. 

חברת Virtue,   בשיתןף "אתר השטח הישראלי", פיתחו סדנת OD ייחודית הממנפת את היתרונות 

של השטח והנהיגה בו ללמידה וצמיחה של הפרט, כמו גם לפיתוח והעצמה של צוותים. 

על מה מדובר ולמי זה מיועד?
     סדנת נהיגת שטח במתכונת של יום;

     מיועד לצוותים , לעובדים כחלק מהכשרות מקצועיות או למנהלים כרכיב בתוכנית פיתוח מנהלים;

     קבוצות של 12-20 משתתפים;

     התוכנית, המותאמת לצרכי הלקוח, נבנית מתוך הרכיבים הבאים:

    •    העצמת מיומנויות וכישורי הפרט כחלק מקבוצת עבודה – יכולת הובלה, התמודדות עם קשיים ואתגרים, 

         השתלבות משמעותית בצוות, יכולת לתת ולהכיל משוב; 

     •   פיתוח וחיזוק יכולות צוותיות חיוניות - שיתוף פעולה, תיאום, ניהול מחלוקת, למידה משותפת, 

          ערבות הדדית ותהליכי הוגנות בתוך צוות; 

     •   הרחבת היכולת האמפתית- היכולת לראות סיטואציות מורכבות דרך עיניו של האחר;

     •   הקניית ראייה מערכתית; 

     •   הטמעת ערכי הארגון בחיי היום יום של הצוות ;

     •   הנאה וחוויה;

לקבלת פרטים נוספים על מטרות התוכנית, פירוט התכנים ומידת ההתאמה לארגון, 
מוזמנים לפנות אלינו דרך אתר החברה או בדרכים הבאות:

ariel@virtueculture.com                                                                                roni@virtueculture.com
052-9212270                                                                                                          052-9463217

מה הערך של התוכנית?
הפרט זוכה להזדמנות להתבוננות עצמית, חיזוק יכולות אישיות ובינאישיות, והעצמת חווית השייכות לצוות/קבוצה. 

הארגון זוכה לצוותים בעלי לכידות גבוהה ומחוברות לארגון ולמשימה.

מי בצוות המנחים של התוכנית?

ד"ר אריאל ויינר

סוציולוג ויועץ ארגוני מעל 20 שנה, קצין בכיר לשעבר במערך מדעי ההתנהגות של צה"ל (שחרור בדרגת סא"ל), 

בו הוא רכש ניסיון רב בליווי שינויים ארגוניים מערכתיים, תהליכי חשיבה ותכנון, פיתוח והכשרת מנהלים, ומחקר ארגוני יישומי.

רוני טמיר

עמדה בראש מערך מדעי ההתנהגות של צה"ל (שחרור בדרגת אל"מ), שם רכשה נסיון מגוון בייעוץ להנהלה בכירה 

בתהליכים אסטרטגיים  של שינוי תפיסתי וארגוני, בפיתוח מנהלים בכל הרמות, 

בפיתוח מערכות הערכת עובדים ובמחקר ארגוני.

לרוני ולאריאל נסיון ארוך שנים בפיתוח צוותים וקבוצות, תוך מתן מקום לפרטים ולהיותם חלק ממארג ארגוני רחב יותר.

עדי צפתי

שירת בצה"ל במגוון תפקידי פיקוד, הדרכה ובטיחות. בין היתר הדריך נהיגה ופיקד על יחידת הטרקטורונים הצבאית,

הקים יחידת ניוד מבצעית ומדריך נהיגת שטח וטיולים מזה 23 שנה. 

אוהב חי ונושם רכבי 4x4, שטח וטבע ונהנה לחלוק את אהבה לנהיגה ולשטח עם אנשים נוספים.

Virtue על חברת
חברת Virtue , חברת ייעוץ שמטרתה לקדם עסקים וארגונים להצלחה על ידי קידום גישה עסקית – חברתית. 

גישה זו מטמיעה בארגון התנהלות חברתית ערכית בעשיית עסקים, 

ההופכת ליתרון תחרותי מבדל שמתורגם לשיפור ב'שורה התחתונה' העסקית. 
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'מפתחים אנשים, מעצימים צוותים'- 
Special Outdoor Training 


