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אנחנו

מאמינות
שלמידה היא מנוע צמיחה של אנשים וארגונים
מהוות
בית לתחום הלמידה בארגונים בישראל

עם מי לדוגמה

היה לנו העונג לעבוד?

"אני אדם שנמצא תמיד בתנועה ,אבל בעקבות ההכשרה
עברתי מאופניים למכונית מרוץ"

"עשיתן עבודה מדהימה! הצלחתן מהר להבין את המורכבות
הארגונית והנתונים נותחו ככה שפתאום ראינו גם למידה אסטרטגית"

"הייעוץ האסטרטגי עזר לנו להבחין בחשיבות של
כלל השלבים והמשמעות של אבחון מעמיק"

"אלפי תודות ,הוקרות וממים על התרומה
המדהימה שלכם בהצלחת הפרויקט "

דנית ספלטר – מנהלת למידה גלובלית ,חוליות

מיטל ורול  -מנהלת פיתוח הדרכה ,פלאפון

שלי שריג – מנהלת למידה ומש"א ,מלמ טים

אפרת בנארי – מנהלת ייעוץ ארגוני הדרכה ורווחה ,אוניברסיטת ת"א

1

מה יש לנו
להציע לכם?

2

ייעוץ אסטרטגי

הדרכות בארגון

למידה אצלנו

חבילת ייעוץ

הרצאות

limiPRO

ייעוץ ממוקד צורך

סדנאות סטודיו

קורס ניהול למידה ארגונית

קורסי הכשרה
סדנאות VOD

ייעוץ
אסטרטגי

השינויים הדרמטיים גורמים ללמידה בארגונים לעבור אבולוציה מואצת.
זכינו לייעץ לארגונים הגדולים במשק וסייענו להם לקפוץ מדרגה ע"י
דיוק האסטרטגיה ופתרונות הלמידה ,בכדי שהארגון ועובדיו ימשיכו להתפתח.

איך?
בלי מיליון שעות ,אלא חבילה מוגדרת וממוקדת הכוללת תהליך מיפוי עמוק
שיגדיל את ההשפעה על התוצאות הארגוניות ,ישפר את ה ROI -ויגדיר את ה-
 ROVשלכם לארגון.
בסיום תהליך ניתוח מלא הכולל שעות עיבוד דאטה ,התאמה של בנצ'מרק
ומחקרים ,סדרה של  5פגישות ייעוץ ,תמיכה שוטפת וחשיבה משותפת תקבלו
מפת דרכים אסטרטגית ארוזה עבורכם ועבור ההנהלה.

ייעוץ
ממוקד צורך
יש לכם נושא אסטרטגי לא פתור כמו :הערכת אימפקט הלמידה בארגון ,פלטפורמת ניהול
הלמידה ,קידום מיומנויות העתיד בארגון ,תכנון תוכנית איתור צרכים ארגונית ועוד?
רוצים לרכז מאמץ באופן ממוקד כדי לצאת לפרקטיקה? מעולה ):

איך?
מתחילים משיחה ומשם תופרים לכם חבילה ממוקדת לתהליך

הייעוץ בד"כ יכלול:
✓ למידה של התחום המקצועי בו תרצו לבצע קפיצה
✓ סיעור מוחות מונחה בו נפצח את ההתאמה אליכם
✓ אריזת התובנות לשיטת עבודה פרקטית

הדרכות
בארגון
יצרנו מתכונות למידה מדויקות כדי שתוכלו לעשות
 upskillingגם לכם וגם לארגון.
הכשרנו אלפי מנהלים ,אנשי למידה ארגונית ועובדים
ונשמח להביא גם אליכם את הניסיון והידע שלנו.
ההדרכות שלנו משלבות חיבור לשפה המקצועית ופרקטיקה.

סדנאות VOD
תכני לימוד בווידאו לשימוש
בארגון ללא הגבלה

תוכנית הכשרה
תוכניות למידה היברידיות
הנבנות בהתאם לצורך

הרצאות
לעובדים ,מנהלים ועוד על
למידה ,עתיד ומה שביניהם

סדנאות סטודיו
לומדים ,עובדים ומעבדים
הכשרות התנסותיות וממוקדות

הדרכות
למנהלים
ולעובדים

הידעת?! ע"פ מחקר* עולמי שבוצע ע"י  MIT & Deloitteנמצא
שהבידול העיקרי בין החברות המצליחות ביותר לבין השאר ,הוא...
הדרך בה הארגונים והעובדים שלהם לומדים!

ההדרכה

פירוט

לא תאמינו מה למדתי היום!

הרצאה

סדנה

הרצאה סוחפת לעובדים הבוחנת יחד איתם למה למידה נתפסת כמטלה
למה קריטי בעידן הנוכחי לשנות את התפיסה גם עבורנו וגם אצל הסובבים אותנו

√

ובעיקר איך להכניס סקרנות ולמידה לחיי היום יום המקצועיים והפרטיים שלנו בלי להכביד

מיומנויות העתיד כבר כאן ,ואתם?

נעמיק בשינויים המתרחשים בעולם העבודה ובהשפעה שלהם על כל אחד ואחת
נבחן יחד את מיומנויות העתיד הרלוונטיות עבור העובדים בארגון שלכם

√

√

נגדיר כלים פרקטיים לקידום מיומנויות אלו ביום יום שלנו ואפילו של הסובבים אותנו

למידה היא בכלל כלי ניהולי?

נתחיל בסקירת הסיבות בעתין למידה הפכה למנוע צמיחה עסקי ואיך נהייתה ציר קריטי בפיתוח עובדים
נתמקד בכלים פרקטיים ומבוססי מחקר שמנהלים יכולים לקדם איתם למידה על בסיס שגרות עבודה

√

√

ובסדנאות נבצע יחד עם המנהלים מיפוי צוותי והתאמת הלמידה באופן אישי לכל מנהל.ת ,צוות וצורך ארגוני

*)(MIT & Deloitte, 2018

ההדרכות שלנו לאנשי הלמידה בארגון
ניהול ופיתוח למידה

הרצאה

פיתוח תוצרי למידה

סדנה

VOD

בניית תוכנית למידה ארגונית

√

√

פיתוח יחידת לימוד

אבחון צורך ללמידה

√

√

מצגות הדרכה

√

בחינת אימפקט הלמידה

√

√

מבחנים

√

מגמות בלמידה בארגונים בארץ ובעולם

יצירת למידה משמעותית

√

√

√

סטוריליין

√

סקירת תעשיית הלמידה בארץ ובעולם

√

ניהול פרויקטים בלמידה

√

√

משחוק תהליכי למידה

√

איך יוצרים ערך מוסף של  L&Dבארגון?

√

שכנוע הנהלה בחשיבות הלמידה

√

√

סרטונים

שיווק הלמידה בארגון

√

√

כלים דיגיטליים פשוטים

√

פודקאסט

√

סקירת פתרונות ללמידה

√

√

תחקור מומחה תוכן

√

פיצוח תהליכי למידה

הרצאה

המקצוע ואנחנו

√

סדנה

VOD

√

√

מודלים וגישות בלמידה ארגונית

√

√
√

√

√

√

סקירת טכנולוגיות ללמידה

√

√

יצירתיות וקריאייטיב בלמידה

√

√

קידום למידה היברידית

√

√

הדרכה טובה  / F2Fאון לין

√

√

הרצאה

סדנה

למידה בארגונים  -עבר הווה עתיד

√

√

√

√
√

ההדרכות שלנו כוללות למידה היברידית,
תרגול ,עבודה על פרויקטים מהארגון שלכם
וכמובן את חומרי הלימוד

VOD

√

√

למידה בVOD-
ממוקד

מקצועי

מעניין

יעיל

כל סדנת ווידאו מורכבת

הכל כבר מוכן עבורכם –

הפקה בסטנדרט גבוה

השקעה חד פעמית ללמידה

מ 4-5-סרטונים של  8דק'

תוכן מקצועי ,יישומי

ובהתאם לעקרונות הלמידה

ללא הגבלה ,שניתן לשלב

לערך לסרטון

ובעל ערך גבוה

האפקטיבית בווידאו*

מודולרית בארגון

כמות הסדנאות הנרכשות

ההשקעה פר סדנת VOD

סדנה בודדת

₪ 9,900

 4סדנאות

₪ 37,000

*כל הסדנאות הופקו בשת"פ עם חברת WebAcademix

העלויות הן לפני מע"מ

למידה אצלנו
קורס ניהול למידה ארגונית
קורס הדגל המכשיר ומסמיך את אנשי המקצוע העוסקים

בניהול למידה ,הובלת שינוי ופיתוח מאקרו בארגונים
*הקבלה מותנית בראיון

להרחבה

limiPRO
תוכנית ה upskilling-לאנשי הלמידה הארגונית
הכוללת למידה שנתית מגוונת והטבות ייחודיות
להרחבה

הצוות שלנו
רינתיה ברוכים לוין
מנכ"לית ומייסדת limi
יועצת אסטרטגית
להנהלות וHR-

מרצה בכירה
בארגונים ובאקדמיה

מייסדת קהילת
"למידה ארגונית"

פודקאסטרית
בפודקאסט "פיצוחים"

עוסקת בהדרכה ולמידה למעלה מ 20-שנה ,לומדת נצחית ומאוהבת במקצוע הזה.
מרצה בפקולטה לטכנולוגיות למידה בHIT-
יועצת להנהלות בכירות ועבדה עם עשרות ארגונים מכלל המגזרים.
הייתה ראש תחום פיתוח הדרכה בחברת פלאפון ,לימדה ניהול הדרכה באונ 'הפתוחה,
שימשה כמנהלת האקדמית של תחום הלמידה הארגונית בהמי"ל
וכיהנה כיו"ר כנס ההדרכה הגדול בארץ ב.2019-
בוגרת  B.Aבמדעי החברה באונ' בר אילן ,בוגרת קורס פיתוח הדרכה ב,HIT-
קורס פיתוח ארגוני וקורס פיתוח עסקי ואסטרטגיה בלהב ,הפקולטה לניהול אונ' ת"א.

הצוות שלנו
רלי אשכנזי

מנהלת החטיבה העסקית
יועצת ארגונית
בכירה

מנחת סדנאות

יועצת ללמידה
בארגונים

מומחית
למיומנות ניהול

מלווה אנשים בארגונים לעשיית סדר במציאות מורכבת ,ללמידה והתפתחות.
נמצאת כבר  20שנה בתחום ,התחילה בצה"ל ומשם לעולם העסקי.
כיהנה כמנהלת הדרכה ופיתוח ארגוני של צים חברת הספנות הגלובאלית.
הייתה מנהלת מרכז פיתוח הדרכה של נירם גיתן פתרונות ניהול ולמידה,
הובילה תהליכי ייעוץ בחברת "מעגלים ואנשים" ובחברת בהט פיתוח הדרכה .

מיה אלמקייס
מנהלת תחום המחקר בlimi-

צוות ההנחיה שלנו מורכב
מא.נשים מובילים.ות
בתעשייה בארץ

חיה ונושמת הדרכה ולמידה מאז שהיא זוכרת את עצמה .יועצת ארגונית
ומנחת קבוצות שיש לה מולקולות של פיתוח למידה בדם .ניהלה יחידות
פיתוח הדרכה וקורסי פיתוח הדרכה בצה”ל ,ניהלה את צוות פיתוח
ההדרכה בחברת ייעוץ גדולה ובעלת ניסיון רב ומגוון בארגונים במגזר
הפרטי והציבורי.

ארן גילאור
מנחה מוביל בlimi-
בעל ניסיון רב ומגוון בהדרכה על תחומי ההדרכה עם קהלי יעד מגוונים
בארגונים הגדולים במשק ,מפיק תוצרי למידה און ליין ופרונטליים .מנהל
חברת גילאור הפקות למידה ופודקאסטר בפודקאסט "פיצוחים" .מאמין
שבעולם החדש ,הדרך שלנו להמשיך ולהיות רלוונטיים זה להישאר
בלמידה מתמדת.

ההשקעה
לפני מע"מ

חבילת ייעוץ אסטרטגי

₪ 16,500

ייעוץ ממוקד צורך

החל מ₪ 4,900-

הרצאה  -עד שעה וחצי

החל מ₪ 4,500 -

סדנת סטודיו  -עד  4שעות

החל מ₪ 5,500-

סדנת סטודיו  -עד  7שעות

החל מ₪ 8,500-

תוכניות הכשרה

תלוי תמהיל

סדנת  VODבודדת

₪ 9,900

 4סדנאות VOD

₪ 37,000

קורס במייל לעובדים

החל מ₪ 6,500-

תרגישו בבית ):

לאתר

למייל

לדף

