Nachum Katz – Executive Coaching

נחום כץ – אימון אישי למנהלים

רשימת הרצאות חלקית
דעות קדומות – מדוע הן עוד קיימות ,ואיך להתמודד איתן בעבודה ובחיים הפרטיים
סיפור על יותר מהרצאה – ילד חוזר למחוזות ילדותו כמרצה בינלאומי .חוויה של צמיחה והגשמה.
רציחות פוליטיות – האם העולם לומד משהו מזה?
סגנונות תקשורת אישית – מה נוכל לשנות בקלות על מנת לשפר עבודה ויחסים אישיים?
האצלת סמכויות בעבודה – איך עושים זאת בהצלחה?
המנהל כמאמן – מדוע עדיף לאמן את הכפיפים שלך ואיך לעשות זאת בצורה אפקטיבית
בין מנהיגות וניהול – האם יש נוסחה מנצחת?
ראפור – הדבק המיוחד המחבר בין בני אדם ,מקדם עסקים ומערכות יחסים בכלל
מחשיבה חיובית לתוצאות משופרות – מהי החשיבה החיובית ,הפסיכולוגיה החיובית ואיך היא עוזרת לנו
הביטחון האישי בידיים שלכם – מודעות לסביבה ולביטחון ,מניעה והיחלצות ממצבים מסוכנים
לקחי חיים וניהול מעולם אמנויות הלחימה – מה אמנויות הלחימה יכולות ללמד אותנו אודות ניהול
איך לדבר עם הנכדים ולהישאר בחיים – על חיזוק הקשר עם הנכדים באמצעות תקשורת מותאמת
חשיבות ההתנדבות בגיל השלישי – מה ההתנדבות נותנת לנו בבריאות ,ברוגע ובאריכות ימים
הדרך אל האושר  -מהו אושר ,מה מרכיביו ומדוע אפשר וכדאי להגדילו ,ומדוע לעולם זה לא מאורח מדי?
פליק-פלאק לפנים – איך טיול תרמילים ארוך שינה לנו את החיים והקריירה בגיל 54
כמה מלים על  – Coachingמה זה בכלל ,מי צריך את זה לעזאזל ,ואיך זה יכול לעזור לנו בחיי היום יום
תקשורת אפקטיבית – גם בגילנו ,אם נדייק ,נהיה ברורים ומעט יותר אסרטיביים ,נשיג יותר!
מנהיגות במצבי חירום – ללמוד ממנהיגים טובים וגרועים ,דרך אסונות טבע ומצבי משבר מכל העולם
ערים חכמות – הטכנולוגיה ושיתוף האזרחים פותחים בפנינו עידן חיים שלא היה כמותו
נוער  - 2018מאפיינים ,התמודדויות ,ואיך ניתן לגייס אותו למטלות הבית ולאקטיביזם חברתי
נוער בסיכון בישראל  -דרכים חדשניות להתמודדות  -לאתגר את השיטה הקיימת
נשים וכסף – מערכת יחסים סבוכה וחידה לא פתורה
יתרונות מדיטציית המיינדפולנס – מדיטציה מסייעת לבריאות בכל גיל ,ויתרונות רבים לה
תעלולי המוח – איך המוח פועל ומדוע אנו שוכחים ,מוסיפים ,מחסירים פרטים ומשלימים א התמונה
פתרון קונפליקטים בארבע תמונות – איך כל אחד יכול לקדם פתרון קונפליקטים עם יקיריו בדרכים פשוטות
אמנות שאילת השאלות  -וכיצד היא מקדמת יחסים ,מכירות ופתרון קונפליקטים

הרשימה נמשכת ...צרו קשר על מנת לשמוע עוד ולהזמין!
כדי להתרשם מעבודתי ,בקרו ב  , Facebookב  YouTubeבפרופיל ה  Linkedinובאתר שלי ,שם תוכלו לראות סרטונים,
מאמרים ,הרצאות וסדנאות נוספות.

www.nachumkatz.co.il

050-7230585

nachumkatz@yahoo.com

