
אם אתם רוצים משהו אחר, חזק ומרגש וחדשני, שגם יהיה מעשי – זה הדבר!
הרצאת הפרימיום הייחודית שהועברה למאות קהלים ומטלטלת בכל פעם מחדש.

הדרך היחידה להפנים ידע חדשני היא באמצעות חוויה חזקה. אנו יודעים היום שאפשר לנבא הצלחה ויותר 
מכך - אפשר לחנוך למצליחנות! ההרצאה מביאה את הידע החדש ביותר במחקר המצוינות וההצלחה בדרך 

שונה, הומוריסטית ויישומית. 

מדוע אנשים בעלי כישורים בינוניים מתפתחים ומתקדמים בעוד שאנשים מלאי כישרון נשארים מאחור? איך 
מכניסים מצוינות לזוגיות, להורות ולעבודה? מה ניתן ללמוד בפועל מהארגונים והאנשים המצליחים ביותר?

מתוך הרבה צחוק, דוגמאות מעשיות ותובנות, נלמד להשתמש בצורה חכמה ומהנה בעקרונות העומדים בבסיס 
היכולת של כל אחד מאתנו להגיע להישגים ולהצליח בכל תחומי החיים.

"לפני הכל עליך להבין שכדי שיהיה לך יותר עליך להיות יותר" מרטין בובר

"המפקדים שלנו לא מפסיקים לדבר 
על ההרצאה - חוויה גדולה לכולם!!!"
ציקי שכטר, מפקד בית ספר לפיקוד 

ומנהיגות של חייל האוויר

"אנחנו שומעים הרבה ובהרצאה 
כזאת עוד לא נתקלנו!!!"

טלי אשד, מנהלת משאבי אנוש
בנק דיסקונט

"הצלחה אדירה – האנשים שלי לא 
הפסיקו לבוא ולהודות לי"

סמדר וייסמן, מנהלת משאבי אנוש, 
גוגל ישראל.

מפתחות ההצלחה
בעידן טכנולוגי סוער

ניב פרןד"ר עוז גוטרמן

מגיש תכנית הרדיו והפודקאסט "אנשי 
המחר". הקים ומנהל את קבוצת לדעת. 
למצוינות  לאומי  בין  ומרצה  מומחה 
חברות  מאות  האחרונות  בשנים  מוביל  המחר.  בעולם 
אישית  למצוינות  במשק  המובילים  בארגונים  ומנהלים 
וארגונית במאה ה-21. מחבר מספר רבי מכר, ביניהם: כיף 
בבית, יש גבול ותכנית אומץ. דוקטור לפסיכולוגיה ומרצה 
למשאבי  החטיבה  וראש  בר-אילן,  באוניברסיטת  בכיר 

אנוש במכללה האקדמית גליל מערבי. אב לחמישה.

והפודקאסט  הרדיו  תכנית  מגיש 
"אנשי המחר". מייסד ושותף בכיר 
נווט  דוקטורנט.  לדעת.  בקבוצת 
למנהיגות  מבוקש  ומרצה  מומחה  האוויר.  בחיל  קרב 
במשק.  רבים  בארגונים  ומוטיבציה  הנעה  ולתהליכי 
ארגונית  ומצוינות  מנהלים  פיתוח  תהליכי  מוביל 
בסטארט-אפים וחברות הי-טק רבות בתעשייה. שותף 
של  ומנהיגות  לפיקוד  הספר  בית  של  ההיגוי  בצוות 
חיל האוויר ומלווה מקצועי של תכנית הדגל - תלפיות.

054-8118741 • c.marmahar@gmail.com אנשי המחר - לבחור במחר טוב יותר  •


