
 

 

 

 

 

 

 תכנית הקורס

 . בחיי היומיום ך! על מנהיגות נשיתלהוביל בדרך של: ראשון מפגש

 ,העבודה מודל את נכיר, המשתתפות עם היכרות נערוך. בקורס המשותפת לעבודה התשתית את נניח זה במפגש
   בחיי היומיום. מנהיגות ומנהיגות נשיתניגע בנושא נערוך תיאום ציפיות ו

 
 

 רצוי, מצוי ואיך לגשר על הפער ביניהם?   :שני מפגש

במפגש זה נתוודע לכלי אסטרטגי אפקטיבי במיוחד שיעזור לנו למפות את המצוי בחיינו, לזהות את הרצוי ולהציב 

 מטרות ויעדים שיעזרו לנו לגשר על הפער ולחיות את החיים שאנחנו באמת רוצות.      

 מיומנויות תקשורת אפקטיבית   מפגש שלישי:

נעמוד על חשיבות ההקשבה ככלי  ומקצועית. למנהיגות אישיתמיומנויות תקשורת  בקשר שבין עוסק זה מפגש
על מרכיבי ההקשבה ועל האופן שבו הקשבה משפיעה עלינו ועל , הקשבה של שונות רמות על נלמדמנהיגותי, 
 הסביבה. 

  כבסיס למנהיגות אישית ודעות עצמיתמ -מחשבה יוצרת מציאות  מפגש רביעי:

 מרכיבי את נזהה. החלטות לקבלת וככלי לעצמה כמקור משמשות פנימה וההתבוננות המודעות איך נגלה זה במפגש
 . הקהילתיו האישי החזוןיצירת  על ונעבוד? רוצה אני באמת ומה? לי חשוב מה כמו שאלות נשאל, האישית השדרה

  למה לי שיווק עצמי? מפגש חמישי:

העברת מסר  כמו לימוד ותרגול כלים מעשיים ושיפור מיומנויות באמצעות תיידד עם השיווק העצמי במפגש זה נ
  .זיהוי סודות ההשפעה האישייםו מילולי ולא מילולי, שפת גוף, קוד לבוש 

 

 

  



 

 M.A, גרינבלט ליף גלית 

 אימון נשים למנהיגות ובניית צוותים מנצחים

 במשרדי מנהלות יתוחופ מנהיגות קורסי בהובלת עשיר ניסיון לגלית
 וארגונים אקדמיים מוסדות ,מקומיות רשויות  ,ממשלה

 ,מנהלות ומאמנת מלווה ,לסטודנטיות מנהיגות קורסי היא מנחה
 .סדנאות ומנחה עסקים, מרצה ובעלות סטודנטיות

 
גלית מאמינה שכל אישה היא מנהיגה ופועלת מתוך שליחות להעניק 

 לוא הביטוילנשים את הידע, הכלים וההשראה כדי שיביאו את עצמן למ
 תוך לקיחת אחריות על חייהן, על משפחתן ועל קהילתן.

, עסק שלב ליבו הוא קידום BE U COACHINGהקימה את  2006ב 
 ופיתוח מנהיגות נשית.

 
  מוסמכת כמאמנת ארגונים וצוותיםORSC 
  בוגרת קורס מנהיגות יוקרתי בספרד מטעם בית הספר

  CTIהבינלאומי 
  מאמנת מוסמכתCPCC 
 כמנטורית לבעלי עסקים בשילוב  מוסמכתNLP 
  ,תלמידה נצחית של המנטורים המובילים בעולם בתחומי האימון

 המנהיגות, ההתפתחות האישית, הניהול, השיווק והעסקים.  
  

  גלית שימשה כעוזרת פרלמנטרית בכנסת וכמנהלת פרויקטים במכון 
 נהיגות חינוכית. למנדל מ

עם לקוחותיה נמנים: משרד ראש הממשלה, הלשכה המרכזית 
 רשויות מקומיות,  ,HITלסטטיסטיקה, המכון הטכנולוגי בחולון 

 תרבות לישראל, מוזיאון הכט ועוד.  
   

 

 

 


