
BT
חברת הדרכה ויעוץ

תהליכים שנתיים עם ארגונים

ערן שחר

     תהליך וליווי     להזמנות: שירלי 050-645-8848



BT התלהבות: פיתוח מנהלים, שינוי, שירות, מכירות, אירועים פרטיים, טכס מצטיינים, יום האישה, כנס לקוחות, הרצאות לחדרי מורים, בתי ספר ותלמידים, צה"ל
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חברת BT התלהבות! הדרכה ויעוץ
מס' 1 בארץ בתדריכי חנויות!

מובילים את ענף הקמעונאות, מבצעים הדרכת מנהלי אזור, 
הדרכות עובדים בתוך החנות ועושים את האפסייל והשירות

הכי שווה שיש בישראל!
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BT הכי פעילה בקופות החולים ובבתי החולים 

שיפור שירות! חיבור עובדים לאקרדיטציה
שיפור יחסי מנהלים – עובדים ויחס למתמחים,
כוח מוטיבציה ואנטי שחיקה לאחיות סיעודיות

     תהליך וליווי     להזמנות: שירלי 050-645-8848



BT הכי פעילה בעיריות ומועצות 

תמיכה ומוטיבציה למוקדי שירות. שקיפות. 
יחסים בין מנהלי אגפים. יחסים בין מחלקות. 

הכפלת כמות מתנדבים בעיר! גאוות יחידה לאגף שפ"ע.
גאוות יחידה לגננות וסייעות! חיבור לתר"ש

גאוות יחידה לחברות כלכליות
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BT עשינו בענף הבנקאות
כ 1,000 מנהלים ו 10,000 עובדים

סבבי סניפים, הדרכות בסניפים, הדרכות יעודיות לחטיבות אשראי, 
עסקיות, חטיבות ציות, מוקדי שירות, מרכזי הדרכה, גיוס לקוחות, 
מוטיבציה בעת שינוי התייעלות וצמצומים, חיבור לקוחות לדיגיטל, 

WLB ,שלום בית עם הוועד, עובדים חדשים
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בשקט - מקצועני - ומדויק, מזה כשנתיים
BT ספק מס' 1 של הצבא ומשרד הבטחון 

משטרה, כבאות והצלה למפקדים בכירים, פו"מ, קצינים
סדנאות שירות בכל בסיסי חיל האויר  

גאוות יחידה נגדים, איזון שירות ומשפחה
התאוששות מתקלות ושיפור תהליכים, התייעלות
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בשקט - מקצועני - ומדויק
BT ספק חזק )אלפי עובדים ומאות מנהלים(

של התעשיות הביטחוניות של ישראל

מדריכים לחדשנות, גאוות יחידה, אומץ מחשבתי, התייעלות
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בשקט - מקצועני - ומדויק
BT עובדים עם 600 בתי ספר

שפ"ח, שפ"י, מט"ח, מדריכים פדגוגיים, פסג"ה, יועצות, מפקחות, 
מנהלי בתי ספר, אגפי חינוך, גננות וסייעות, מדריכים תלמידים!

יסודי עד תיכון! לפני בגרויות, כישורי חיים, הקטנת אלכוהול וסמים, 
חיבור הורים ומורים



BT מוצרים ושירותים
ליווי ארגונים, תהליכים, סדנאות

מוטיבציה, שחיקה
שינוי: התייעלות, צמצומים

יזמות, חדשנות
חיבור לצ'קליסטים ותהליכים

שירות, מכירות
גיבוש צוותים

יום האישה, יום המשפחה, מצטיינים, כנס לקוחות
משרד החינוך: יום המורה, סוף שנה )יוני(, תחילת שנה יום היערכות )אוגוסט(

יום האחות הבינלאומי
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BT, למה אנחנו?

מתודה אחרת רפלקציה, הדלקה עצמית, מודה אני, פרופורציה, 
עידוד, מעודד, ניהול קושי מתודי, תדריכי מוטיבציה

פותחים כל קהל סקפטי ציני בעזרת ניווט נכון יותר
מטלטלים, מנערים, לחיוב, במינימום זמן

מגבירים אומץ של אנשים ומנהלים לדרוש, להציע, לנצח מבוכה
יודעים לייצר נוהל גאוות יחידה על בסיס יומי
)מביא לתחושת ערך, שימור טלנטים, הכנסות(

שפה חדשה, למוצרים ולשירותים שלכם = הגברת צריכה שלהם
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הכי שווה שיהיה לכם אי פעם!וגם: את יום ההולדת
אנחנו יודעים לעשות!

וזה מתאים במיוחד ליום הולדת!
60/50/40 )וגם 70 וגם 80(

עושים הופעה אינטליגנטית. 
מטורפת. שמזיזה כל קהל! בדּוק! 

עם כלים אמיתיים לחיים. 
טריקים שמעירים שמדליקים

אנשים לעוף על החיים
ועם מוזיקת להיטים.

הופעה מצחיקה

ד״ר התלהבות
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מודל יחודי זריז
 מגיע לך שקט

 פרופורציה
 הכרת תודה

)AL, PAL( 2 רפלקציה פי 
 לנשום = שיפור ביצועים

 ניהול קושי מתודי
 הומור, מוזיקה
 כלים עוטפים

תהליכים, סדנאות
 סדנאות עד 30 איש

 הפעלות חוויה
 מפגשי צוות שבועיים

 קאוצ’ינג 1 על 1
 פרוטוקולים

 שגרות ניהול חדשות
 וואטסאפ, אפליקציה

תחזוקה, שימור
 זריקות הדרכה של 10 דקות

 פרויקטים אישיים

מדידה, 3
מודד

 סקר, שאלון
 ניטור עצמי

 פידבק מנהל
KPI קישור ל 
 מדידה אחרי

הצורך. הבעיה
פיתוח / שינוי נדרש

 חוסר מוטיבציה, שחיקה )500 חברות(
 שינוי מקום עבודה )הנמל(
)INTEL( צמצומים, פיטורין 

 מיזוג, רכישה )סלקום + נטויז'ן(
 רגולציה )בינלאומי(

 אתיקה )לשכת הגיוס(
 מצטיינים, טלנטים )סלקום(

)AMG( הגדרות תפקיד 
 בטיחות, איכות )תל השומר, אוסם(

 שירות )אירוקה(
)CASTRO( מכירות 

)SAP, DSP( הטמעת תוכנה 

איבחון. לומדים
 שיחות עם ההנהלה 1 על 1

 מפגש הנהלה קבוצתי
 ערכים? תרבות? 

 מטרות? מדדים KPI? אילוצים?
 צפייה. האזנות. התלוות

 סיטואציות: מה? מתי? איך?
 שפה



נדבקים לחזון, לחלום, לתוכנית 
של עוד 10 שנים "כמו משוגעים"

ללא יוהרה. לא יהיה אצלנו 
אנחנו כבר "יודעים" ו-"עושים". 

תמיד משפרים ולומדים

גאוות יחידה! 
להרים סנטר! ותנועת כריש 

להזכיר אותה כל יום! 
אנחנו מקצוענים. עם ים 
ניסיון וחברותא )קהילה( 

חסרת תקדים. יש לנו 
שליחות, משמעות. 

אנחנו עושים טוב לעולם

 מה הבאת היום 
"למען המדינה"? 

יום ללא שיפורים ורעיונות 
להתייעלות הוא לא יום

לא נלחמים 
אחד בשני. 
לא מתישים! 

אנו צריכים את 
הכוח בשביל 
דברים אחרים

לאט לאט ובהיגיון 
)פלוסים / מינוסים לכל 
אופציה( נפתור כל דבר

לא לפחד לדבר. די לפחד. 
לפתוח את הפה!  שיח זה 

הדבר הכי הכי חשוב

אמנה לפיתוח ארגוני )בהתלהבות(

רוצים הקשבה? שיתוף? 
לא לחכות שיקראו לך. 

לדפוק על הדלת ולזמן פגישה

לקבל את "השפיצים/שריטות", 
של כל אחד מאיתנו. 
אף'חד לא מושלם...

ארגון ללא סרה. 
לשון הרע לא מדבר אלי 

לא מלכלכים, 
שופטים ומבקרים 

אחד את השני

 בריאות 
נפש וגוף - 
מעל הכול. 

הבריאות שלך 
והמשפחה 

שלכם 
הכי חשובה
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תודה!


