
מנהלי משמרת במוקד העניינים
שיפור מיומנויות והקניית ארגז כלים למנהלי משמרת 

במוקדי שירות, תמיכה ומכירה

תפקיד מנהל המשמרת הינו תפקיד קריטי. עבור מרבית מנהלי המשמרת זהו 

תפקיד ראשון, אליו הם קודמו מתפקיד של נציג/בכיר, עובדה המציבה אתגר ניהולי 

ראשון במעלה, לצד אתגר מקצועי בניהול בתנאי אי וודאות.

הקורס משלב הדרכה פרונטלית, לימוד מודלים, עבודה בקבוצות, סימולציות וביקור

במוקד לדוגמא. הקורס מהווה הכשרת מנהלי משמרת בכניסה לתפקידם ושדרוג

יכולות מנהלי משמרת ותיקים.

מטרות הקורס: 

הקניית סט כלים ומיומנויות לניהול משמרת. נלמד שימוש מושכל בנתונים, מדדים וכלי עזר, נתרגל 

גישה יוזמת, נחזק את הידע המקצועי, נכיר מצבים אופייניים ודרכי ההתמודדות איתם, ונעמיק את 

יכולות הניהול ללא סמכות ישירה.

 ,BDO 5 מפגשים שבועים, ימי חמישי החל מה-9.6.2022, 9:30-13:00 | המפגשים ייערכו בקמפוס 

בגין 48, תל אביב )למעט סיור במוקד שמיקומו יימסר בהמשך(

ניהול אקדמי: איריס אלטמן 

בעלת כ- 25 שנות ניסיון, כולל ניהול בפועל של מנהלי משמרת ועמדות ניהול 

מרכזיות בארגונים מרובי אתרים. יועצת לארגונים גדולים ובינוניים בהיבטים 

הנדסיים ותפעוליים של ניהול מערכי שירות ומכירות.

קהל יעד: הקורס מתאים להכשרת מנהלי משמרת חדשים לצד שדרוג יכולות וקפיצת מדרגה 

עבור מנהלי משמרת ותיקים במוקדי שירות, מכירות ותמיכה טכנית, בצוותים טלפוניים, צוותי 

תקשורת כתובה ובמרכזי שירות פרונטליים.

bravo@bravo-israel.com לפרטים והרשמה: טל' 09.9559590, אביגיל 055.5645131, מייל

האקדמיה למצויינות בשירות

קורסי ניהול שירות    שיפור מיומניות נציגים    הכשרת תפקידי מטה    אימון בכירים וחונכים



 מנהלי משמרת במוקד העניינים
סילבוס הקורס

מפגש 1 | 9/6/2022

תפיסת תפקיד מנהל המשמרת

עולמות התוכן בתפקיד מנהל המשמרת	 

תחומי אחריות וממשקי עבודה 	 

גישת מנהל המשמרת כמוביל	 

סימולציות, ניתוח מקרים ולמידת עמיתים 	 

מפגש 3 | 23/6/2022

ניהול בתנאים דינמיים ועמידה ביעדים

ניתוח נתונים	 

ניהול מצבים משתנים וניהול יעדים	 

מודל ניתוח אירוע	 

תרגול מעשי, למידת עמיתים וסימולציה	 

מפגש 4 | 30/6/2022

סיור בעמדת ניהול המשמרת במוקד שירות

תפיסת ניהול המשמרת	 

חלוקת תפקידים ועבודה מול ממשקים	 

שגרות ניהול המשמרת	 

עבודת האחמ"שים כצוות	 

אתגרים בניהול המשמרת	 

מפגש 2 | 16/6/2022

בסיס הידע המקצועי לניהול המשמרת 

מושגי יסוד בניהול המשמרת	 

מדדים בשירות טלפוני ובתקשורת כתובה	 

מעגל קבלת ההחלטות	 

כלי עזר בניהול משמרת והרציונל בהפעלתם	 

תרגול מעשי, למידת עמיתים וסימולציה	 

מחיר למשתתף : 3,500 ₪ + מע"מ.

* ביטול השתתפות וקבלת החזר כספי מלא יתאפשר לכל המאוחר עד 14 ימי עסקים לפני מועד הפתיחה, ובלבד שתישלח על כך 

bravo@bravo-israel.com הודעה בכתב לדוא"ל

שם חברה*תפקיד*שם מלא*

אימייל למשלוח חשבונית*אימייל משתתף* נייד*

אימייל הנהלת חשבונות*חשבונית על שם* ח.פ./ע.מ.*

ת.ז בעל הכרטיס שלוש ספרות בגב הכרטיסשם בעל הכרטיס

/תוקף הכרטיסמספר כרטיס אשראי

מפגש 5 | 7/7/2022

ניהול כוח האדם במשמרת 

אינטראקציות עם נציגים	 

יצירת מוטיבציה והנעת עובדים	 

ניהול ללא סמכות ניהולית ישירה	 

יצירת שביעות רצון בקרב העובדים	 

תרגול מעשי, למידת עמיתים וסימולציה	 
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