קורס  webinarבנושא :ניהול אפקטיבי של משאבי זמן לבעלי
משרדי הנדסה ואדריכלות6-20.1.2020 ,
GOLD MODEL
מרצה :מר רון לב  -יוצר שיטת GOLD MODEL
רכז אקדמי :מהנדס ליאור שחורי – נתיב הנדסה וניהול בע"מ
הנכם מוזמנים ל 3-מפגשים ,בימי ד’ ,בין התאריכים  6-20.1.2021החל מהשעה  ,15:00סיום המפגש
עפ"י המפורט בסילבוס
האם ניתן להסיח את דעתכם/ן בקלות?
איך אתם/ן מרגישים/ות בהקשר לניהול הזמן שלכם/ן בעבודה ושעות המעטפת הרגילות?
מהם צרכני הזמן העיקריים ביום עבודתכם/ן?
אילו תכנוני זמן נשארים בידיכם/ן? ואילו מהם מועברים למזכיר/ה ,מנהל/ת הצוות ,לעוזר/ת אישית?
וכיוצ"ב
מתכונת הקורס:
בקורס מיוחד שגובש עפ"י מתווה אשר הינו פרי ניסיון בריטי רב וכיום מועבר באוניברסיטאות מובילות
בבריטניה (שכללו את  CAMBRIDGEו )UCL -ובחברות שונות ,אנו נפעל במהלך הקורס ליישום אפקטיבי
ויעיל של ה GOLD MODEL-לקהל העוסקים העצמאיים בענף ,בדגש על הפעילות העסקית בישראל.
במהלך הקורס ,נלמד וניישם את חמשת השלבים של ה GOLD MODEL-ונתרגל אותם ברמה האישית
והקבוצתית באופן מקוון ,נתמקד בתחום המרכזי אשר הינו התאמת המודל לצרכי העבודה של
המשתתפים העוסקים העצמאיים בענף.
מהם תוצרי ההשתתפות ושינון כללי המודל המועברים בקורס?
לאחר הקורס תוכלו להשתמש במודל שיוכל לאפשר לכם לנהל את המשימות היומיות בצורה מיטבית
וכפועל יוצא מכך ,תוכלו להיות יותר אפקטיביים בתחומים השונים שבהם אתם רוצים להתמקד.

על המרצה
מר רון לב יוצר שיטת ה ,GOLD MODEL -שנלמדת ומוטמעת באוניברסיטאות וחברות בבריטניה.
מר לב מטמיע שיטות מגוונות לייעול ברמה האישית והארגונית שמטרתן להעלות את הפרודקטיביות
בעשרות אחוזים.
קישור להורדת זימון ליומן
קישור להורדת טופס רישום

סילבוס לקורס ניהול אפקטיבי של משאבי זמן למשרדי ההנדסה והאדריכלות GOLD MODEL
מפגש ראשון (חלק  45 :1דק' הפסקה 10 :דק' חלק  45 :2דק' הפסקה 10 :דק' חלק  : 3שעה
מלאה) ( 150דקות):

נושאים מרכזיים:
•

תיאורייה ותרגול חמשת השלבים של מודל הזהב

•

The Eisenhower Matrix

•

דוגמאות של  Gold Modelלבעלי תפקידים מעולם ההנדסה והאדריכלות והצגתם ע"י
מהנדס ליאור שחורי ,משרד נתיב הנדסה וניהול בע"מ
משרדי אדריכלים ומשרדי מהנדסים  -מודל עבור בעל המשרד
חברות ניהול פרויקטים  -מודל עבור בעל המשרד
ניהול זמן – מודל עבור עובד המשרד האדריכלי/הנדסי
שיטת  Pomodoro Techniqueוההטמעה שלה בתוך הModel Gold -

•

שלוש דרכים לשימוש ב  Gold Model -כחלק מחיי היום יום במשרד האדריכלות/הנדסה
מפגש שני (חלק  45 :1דק' הפסקה 10 :דק' חלק  45 :2דק'):

•

משוב ממוקד של המשתתפים על הטמעת  Gold Modelופתרון האתגרים בעזרת
חוכמת ההמונים

•

תיאורייה ותרגול של  - Decision Making Modelהמודל לקבלת החלטות מורכבות

מפגש שלישי (חלק  45 :1דק' הפסקה 10 :דק' חלק  45 :2דק' הפסקה 10 :דק' חלק שלישי30 :
דק'):

•

תיאורייה ותרגול של  Feedback Systemשהינו החלק המשלים של המודל

•

שיטת ה  Feedback Systemניתוח פעילות השבוע החולף של כל משתתף/ת
ובאמצעותה מציאת נקודות לפעולה שניתן להטמיע בModel Gold -

•

הטמעת התובנות מה Feedback SystemבGold Model -

