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המעבר הבין דורי פורום הזמנה להירשם ל

 עסקים משפחתייםב
ף עפולה, מתכבדים להזמינכם לפורום עסקים אי העמק בשיתוף מעברים בעמק ומעומרכז חקל

שיעסוק בנושאים המאתגרים את העסק המשפחתי, הינו קונספט ייחודי  משפחתיים. פורום זה,

המשלב בתוכו תכנים עיוניים, כבסיס לדיון קבוצתי פורה. במהלך המפגשים, תיווצר התשתית  

לחיפוש אחר הפתרון למגוון ההתמודדויות שחווים הדורות השונים בעת הכניסה לעסק, במהלך 

 מהעסק. העבודה המשותפת ואף לקראת היציאה 

 09:00 – 12:30, בימי ד', 2018 , אפרילמפעלי העמקהפורום יתקיים באולם  מקום הפורום:

 לשמונה מפגשים + מע"מ ₪ 1500 עלות הפורום:

 מנחות הפורום:

 יועצת ארגונית לעסקים משפחתיים, התוכנית לייעוץ ארגוני והנחיית  – הילה חלמיש

 קבוצות, אוניברסיטת חיפה

  מגשרת ויועצת לעסקים משפחתיים – פייגליןעו"ד חן זפט 

 הפורום:מטרות 

 הרחבת הידע הקשור בעולם העסקים משפחתיים 

  מקום בטוח ללמידה ושיתוף מניסיונם של עמיתים בקבוצה –זיהוי ה"בורות" מבעוד מועד 

 Networking - פיתוח יחסי חברות עם אנשים שחווים התמודדויות דומות 

 צמיחה אישית ומנהיגותית 

 בעסק המשפחתי מתן כלים להתמודדויות המגוונות שחווים המשתתפים 

 

 הערות:

  :29/03/18מועד אחרון לרישום 

  משתתפים 20פתיחת הפורום מותנית ברישום 

  מרכז חקלאי העמק שומר לעצמו את הזכות לערוך שינויים בתוכנית הפורום על פי שיקול

 דעתו המקצועית

 אצל מאיה לייטון, מעברים בעמק הנרשמים לפורום יסדירו את הרישום, 
 050-7307664או בפלאפון:   04-6544723 בטלפון:

 את ספח ההרשמה נא לשלוח למאיה לייטון 
 mayal@mhk.co.il :או בדוא"ל 04-6544806לפקס: 

  התחייבות כלפי הגוף המארגן את הפורוםמילוי וחתימה בספח ההרשמה לפורום מהווים 

 ט.ל.ח 
 

 

 

 

http://www.maof.co.il/
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 עסקים משפחתיים ספח הרשמה לפורום

מקום עבודה  יישוב שם ושם משפחה 

 ותפקיד

 כתובת דוא"ל טלפון נייד

1      

2      

3      

4      

 

 

 

 

 תוכנית המפגשים

 פעילות קבוצתית -חלק שני  נושאי משנה -חלק ראשון  נחהמ נושא תאריך מפגש

מבוא לעסקים  11/04/18 1

משפחתיים: אתגר 

 שילוב הזהויות

 הילה חלמיש

 חן זפט

 לעסק משפחתי הגדרה. 1

 . המשולש המשפחתי2

 . גבולות ואיזון מערכות3

 ודילמות . אתגרים4

 . היכרות אישית והצגת העסק1

 . תיאום ציפיות2

 . מהו הערך המוסף מהפורום3

2 25/04/18 DNA  :משפחתי

חשיבות העבר 

 בתכנון העתיד

 )תאוריית ההשלכה( 2ודור  1. דור 1 הילה חלמיש

 משפחתיתם ומורשת ערכי .2

 . אמנה משפחתית3

זיקוק ערכים של העצמי ושל 

מצגת על סמך תמונות  –העסק 

 שהביאו מהבית

3 09/05/18 

 

תקשורת בונה מול 

 תקשורת הורסת

 . בעיות אפשריות בתקשורת1 זפט חן

 . מנגנונים לתקשורת יעילה2

 דיאלוג משפחתי ובין דורי

מעבר בין דורי:  23/05/18 4

קריטיות נקודות זמן 

 בתהליך

. הרצף הכרונולוגי בהתפתחות 1 חלמישהילה  

בני משפחה בעסק קריירה של 

משפחתי במקביל לשלבי החיים של 

 העסק

 . לכל משפחה יש שביל2

 . בלבול תפקידים3

 ניתוח אירוע ושיתוף

מיסוד הניהול:  06/06/18 5

שיתוף ידע כנכס של 

 המשפחה

 

 

 חן זפט

 עזי גרסטנר

 הניהול. מיסוד 1

הרלוונטיים לעסק  . מנגנוני ניהול2

 משפחתי )פמילי אופיס וכו'(

 . מעגל החניכה3

שיתוף בדילמות ובמקומות 

 שתקועים בהם

 . בניית מנהיגות בדור ההמשך1 חלמיש הילה מנהיגות 20/06/18 6

 . העצמה אישית2

. חשיבות הנושא ביחס לפועלים 3

 ונותני שרות

זיהוי הכוחות  –"למלא את הדלי" 

 האישיים והארגוניים

 זפטחן  היבטים משפטיים 04/07/18 7

עו"ד עמית 

 יפרח

 . הסכמים1

 . צוואות2

 . הסכמי ממון3

 מכירה \. דילמת ההורשה 4

 . הנחלה החקלאית במושבים5

 דילמות בהקשר המשפטי

 הילה חלמיש סיכום 18/07/18 8

 חן זפט

 

אירוע של  . סיפור והצגת מקרי1

המשתתפים בידי שחקני תאטרון 

 פלייבק

 

. מה למדתי על עצמי, על 1

 המשפחה ועל העסק?

. מחשבות ותובנות לגבי 2

 העתיד

 . משוב על הפורום3

 


