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1 אירועים וכנסים עם השראה

כמה מילים מאדריאנה

שלום חברים!

הקשר שלנו איתכם, לקוחות מוזה, חשוב לנו מאד והנה מצאתי דרך לשמור עליו. 

אנו משיקים היום את חדשות מוזה - מגזין חודשי בעזרתו תוכלו להתעדכן בכל מה 

שקורה אצלנו אבל לא רק.

אנו  בו  הגיאוגרפי  לאזור  הקשורים  מעניינים  באירועים  אתכם  לשתף  לנו  חשוב 

המלצות  בטיפים,  וגם  שהכרנו  ומרתקים  חדשים  אנשים  של  במאמרים  פועלים, 

ותובנות שמשמעותם היא הנאה מהדברים הקטנים שהופכים את חיינו לטובים יותר.

אז מה בגיליון? פרטים על מיזם מועדון ארוחת הבוקר המיועד לקהילת משאבי אנוש 

ורווחה ומשותף למוזה ולפורטל HRS בהנהלתו של ברק גפני, כמה מלים מפי היועץ 

הארגוני הבכיר אורי גל, המרצה הראשון במועדון ומידע על פסטיבל היין המסורתי 

של מטה יהודה שמתקיים בתקופה זו ומציע לכולכם סיורי יקבים, טעימות, מוזיקה 

טובה, מפגש עם אמנים והנאה מנופיו של חבל ארץ משגע.

קריאה מהנה.

שלכם,
אדריאנה אדר

תוכן הגליון:
  מה חדש במוזה?

מועדון ארוחת הבוקר - מפגש     
חודשי לקהילת משאבי אנוש ורווחה.      

 HRS מיזם משותף למוזה ולפורטל  
  נעים להכיר

אורי גל- המרצה הראשון במועדון   
ארוחת הבוקר של מוזה.  

מידע על סדנת פרגון בארגון.  
 פינת ההמלצה החמה

שווה קפיצה -   
פסטיבל היין ה-14 של מטה יהודה.  

חוויה של יין, נוף, מוזיקה ואמנות.   

כתיבה ועריכה  ליאת יוסף תוכן שמקדם עסקים  050-7503560

www.kachal-design.co.il  עיצוב גרפי  כחל עיצובים

liaty15@gmail.com

הזמנה למפגש הראשון של 
מועדון ארוחת הבוקר לקהילת משאבי אנוש ורווחה

סדנת פרגון בארגון בהנחיית אורי גל

21.11.12   9:00 - 12:00   במוזה רבדים

להרשמה לחצו כאן

mailto:muza.muza@bezeqint.net
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2 אירועים וכנסים עם השראה

HRS ברק גפני - מנכ”ל
אל חברינו בקהילת משאבי אנוש ורווחה

 שלום חברות וחברים,

כאשר אדריאנה העלתה בפניי את רעיון מועדון ארוחת הבוקר המיועד לעוסקים בתחום משאבי האנוש, 

שמחתי מאד וראיתי את עצמי כשותף טבעי למיזם, שהרי הן בקורות החיים של אדריאנה והן בשלי 

חקוקים תפקידי ניהול משאבי אנוש בארגונים, מה גם ששנינו רואים בטיפוח קהילת משאבי האנוש 

והרווחה מטרת-על בעבודתנו. 

והנה, בית מוזה לכנסים ואירועים בניהולה של אדריאנה אדר ו-HRS פורטל מנהלי משאבי האנוש 

שבניהולי מציגים בפניכם היום מיזם המאפשר לכם חוויית למידה והתנסות מקצועית במסגרת מפגשים 

קבועים עשירים בתוכן עם מרצים מצוינים ובחברת עמיתים. 

מועדי המפגשים והתכנים יפורסמו מראש הן על-ידי מוזה והן על-ידי HRS כדי שתוכלו להירשם ולשריין 

לכם מקום בחוויה המעשירה. חשוב לציין שהתכנים והפעילויות יותאמו לקשת רחבה של נושאים לטובת 

 כל המשתתפים.

 שלכם,
ברק גפני - מנכ"ל

HRS פתרונות במשאבי אנוש בע"מ

מבזקי מוזה

בתקופה  רבדים  מוזה  אל  לבאים 

הזמניים  לשינויים  לב  שימו  הקרובה, 

סעו  הקיבוץ.  בתוך  מוזה  אל  בגישה 

בהתאם לשלטי ההכוונה החדשים.

גיבוש,  לימי  הזמן  וזה  כאן  כבר  הסתיו 

אידיאלי:  אוויר  במזג  וסיורים  טיולים 

מפתות  הצעות  עבורכם  הכנו  כך  לשם 

המשגע  פלמחים  חוף  באזור  לטיולים 

ובאזור רבדים הפורח בעונה זו. לפרטים 

צרו עמנו קשר.

לאחרונה ערכנו שינויים בתפריט ומעתה 

יש בו טעמים חדשים ומפתיעים בזכות 

שיתופי-פעולה שלנו עם שפים נהדרים.

מתכננים אירוע משפחתי? במוזה רבדים 

ניתן לערוך אירועים משפחתיים באוירה 

בר/בת  ברית/ה,  וחמימה.  אינטימית 

מסיבות   ,120-40 הולדת  ימי  מצווה, 

פרישה ועוד. המליצו גם לחבריכם!

בכל שאלה או בקשה - 

אדוה ליבנה 054-6985096

muza.muza@bezeqint.net
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3 אירועים וכנסים עם השראה

שלכם,
אדריאנה אדר וברק גפני

ניפגש במוזה - הבית לכנסים ואירועים בקיבוץ רבדים 

שנמצא במרחק של כ-40 דקות נסיעה מתל-אביב, 

ירושלים ובאר-שבע )סמוך למחלף שורק בכביש 6(.

מה בתוכנית? מפגש נטוורקינג של עמיתים למקצוע, 

סדנה או הרצאה בנושא רלוונטי וכמובן )איך אפשר 

שלא( ארוחת בוקר משובחת כמיטב המסורת המפנקת 

של 'מוזה'.

מדוע כדאי להגיע למועדון ארוחת הבוקר שלנו? זה 

המקום לפגוש ולהכיר עמיתים למקצוע, להעשיר את 

עצמכם בסדנאות והרצאות חדשות בנושאים הקשורים 

לעבודתכם ולהטעין מצברים מחוץ לקופסה. 

'אנחנו כל-כך עסוקים, למי יש זמן לזה בכלל?' 

במסגרת תפקידכם, אתם אלה שתמיד מטפלים 

בכולם: מתאמצים להיטיב עם העובדים, מדריכים, 

מלמדים, מפנקים, תומכים, מלטפים ו...נשחקים. בעולם 

הוירטואלי של ימינו יש לכם בוודאי פורומים, רשתות 

חברתיות ואנשי-קשר במייל, אבל כל אלה אינם יכולים 

להחליף מפגש בלתי-אמצעי עם עמיתים עימם אפשר 

להתייעץ, אותם אפשר לשאול, לקבל תשובות והמלצות 

וכמובן גם לתרום להם מהידע והניסיון שלכם.

בכל חודש נארח אתכם למשך שעתיים-שלוש, נציג 

בפניכם נושא מעניין, הרצאה, סדנה, מחקר או תהליך. 

חשוב לנו שהמפגש יעניין אתכם מקצועית, אך יותר 

מכך יעשיר אתכם כאנשי מקצוע וכבני אדם. אנחנו 

מבטיחים להפגיש אתכם עם דמויות מעניינות כמו 

למשל יזמים, בעלי עסקים קטנים וחדשים, מנחים 

ומרצים עצמאים, מנהלי עמותות הפועלים למען 

הקהילה ועוד.

המפגשים יתמקדו בנושאים הקשורים לפיתוח צוות 

ומנהלים, הדרכה, רווחה, תהליכים חברתיים בארגון 

ומעורבות בקהילה והם ייערכו במוזה רבדים ובמוזה 

מול הים פלמחים לסירוגין. 

עבורכם תהיה זו הפוגה של מספר שעות מהעומס 

והמרוץ היומיומי שאתם חווים בעבודתכם: פעם אחת 

בחודש שבה תניחו  את השגרה בצד ותאפשרו לעצמכם 

להיטען מחדש באנרגיות חיוביות החיוניות לכם כל-כך.

המפגשים אינם כרוכים בתשלום, אך מצריכים הרשמה 

מראש. אין מחויבות להגיע לכל המפגשים, ואפשר 

בהחלט לברור את הנושאים הרלוונטיים לכם ולהירשם 

בהתאם. 

הזמנה אישית 
מוזה ו HRS שמחים להזמינכם 

למועדון ארוחת הבוקר

מפגש חודשי לקהילת משאבי אנוש ורווחה

יום רביעי, 21.11.12, 12:00 - 9:00, במוזה רבדים

טרם נרשמתם?
המפגש הראשון של

מועדון ארוחת הבוקר לקהילת משאבי אנוש ורווחה
סדנת פרגון בארגון בהנחיית אורי גל

21.11.12   9:00 - 12:00   במוזה רבדים

להרשמה לחצו כאן

mailto:muza.muza@bezeqint.net
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4 אירועים וכנסים עם השראה

נעים להכיר: אורי גל - יועץ ארגוני בכיר להנהלות ולמנהלים
המרצה הראשון במועדון ארוחת הבוקר 

סדנת פרגון בארגון 
מודל פשוט, ישים ויעיל להעלאת המוטיבציה בקרב עובדים

מוטיבציה היא מרכיב חשוב בעבודה בכל תקופה, 

קל וחומר בתקופה הנוכחית בה ארגונים רבים חווים 

קשיים כלכליים כמצב מתמשך ואינם יכולים להבטיח 

לעובדיהם בטחון תעסוקתי.

במציאות התובענית של ימינו כל אחד מהמנהלים 

והעובדים נדרש לעמידה ביעדים, במטלות ובלוחות 

זמנים מה שמוביל לפריקת אנרגיות בלתי פוסקת 

מהמצבר האישי.

כאשר עובד חש חוסר בטחון תעסוקתי ושחיקה, 

הוא מרגיש פחות מחויב לארגון והמוטיבציה שלו 

נחלשת. בנוסף עובדים שגילם הוא עד 35 רואים 

במקום עבודתם מרכיב אחד במכלול חייהם, ולכן 

גם נוטים לקחת אחריות על התפתחותם וקידומם 

ולא סומכים על הארגון שיקדם אותם כפי שהיה 

בעבר. הם מעוניינים גם במציאת איזון בין העבודה 

לבין המשפחה והתחביבים, מה שמוביל למוטיבציה 

פחותה שלהם לעבודה ולארגון. 

הצורך של אדם בהכרה הוא צורך הדומה בחשיבותו 

לצרכים הפיזיים שמוגדרים בסולם הצרכים של 

מאסלו )נשימה, מים, אבות המזון, טמפרטורה, שינה 

ומין(. 

זהו צורך הקיים בכל שלבי חיינו, וכשאנחנו מקבלים 

מענה לצורך הזה, אנו שבעי רצון ונטענים באנרגיות 

חדשות.

כאשר פרגון הופך להיות חלק מהתרבות הארגונית, 

מפלס המוטיבציה אצל המנהלים והעובדים מתאזן, 

וכך מובטחת טעינת מצברים רציפה. 

הפרגון מחזק את הדימוי והביטחון העצמי של 

העובד, ומכאן הוא שואב את עוצמתו הרבה ככלי 

לעידוד מוטיבציה, שביעות רצון והגברת אנרגיה.

איך מניעים עובד ומגבירים את המוטיבציה שלו 

לנוכח העובדות הללו? בסדנת פרגון בארגון נלמד 

להכיר בחשיבותו של מושג הפרגון כגורם מניע 

ומעורר מוטיבציה.

בואו ללמוד איך לפרגן לעובדים שלכם!

אורי גל
יועץ ארגוני בכיר להנהלות ומנהלים. בעל ניסיון 

רב בהובלת מנהלים בכירים וצוותי ניהול להצלחות 

משמעותיות על-פי יעדיהם. במשך שנים שימש 

כמנהל בכיר וסמנכ"ל גלובלי למשאבי אנוש קומברס,  

אורידיון ונילית, וכעת מסייע כיועץ ומלווה אישי 

לגופי ניהול ומנהלים בכירים.

רוצים ללמוד לפרגן?
המפגש הראשון של

מועדון ארוחת הבוקר לקהילת משאבי אנוש ורווחה
סדנת פרגון בארגון בהנחיית אורי גל

21.11.12   9:00 - 12:00   במוזה רבדים

להרשמה לחצו כאן
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5 אירועים וכנסים עם השראה

לאור המסורת הנמשכת מזה 14 שנה, גם השנה 

כדאי להגיע לפסטיבל היין החגיגי של יקבי מטה 

יהודה שמתקיים בסופי השבוע שבין התאריכים 18 

 באוקטובר - 9 בנובמבר 2012. 

  

בין היקבים המשתתפים בפסטיבל: 

יקב טפרברג, יקב כץ, יקב קדמא, יקב כרמי 

יוסף BRAVDO, יקב נבות, יקב שורק, יקב פלם, יקב 

נחשון, יקב מוני, יקב לטרון, יקב צרעה, יקב בר גיורא, 

כרם ניר, יקב נבו, יקב סוסון ים, יקב קטלב, יקב צובה, 

יקב יהודה, יקב קסטל, יקב ענתות, יקב ענבה, יקב עגור, 

יקב קלע דוד, משק יין הנס שטרנבך, יקב יפו, כרם 

ברקאי, יקב שריגים, יקב צפרירים, יקבי עמק האלה 

 ויקב לה טרה פרומסה.

מחלקת התיירות של מטה יהודה תקיים סיורים 

מודרכים ליקבי מטה יהודה  בימי שישי ה- 26.10, 2.11, 

9.11 אשר ייצאו ממתחם "ביג" בית שמש בשעות הבוקר 

ויכללו ביקור בשלושה יקבים תוך היכרות עם הייננים 

וטעימות מיינות היקב. הסיורים בתשלום, מיועדים 

למבוגרים ומותנים בהרשמה מראש במרכז המידע. 

במהלך הפסטיבל יתקיימו אירועים מיוחדים לכל 

המשפחה במספר יקבים כגון: יקב יהודה, יקב צובה, 

יקב יפו, יקב לה טרה פרומסה, יקב צפרירים, יקב נבות, 

 יקב קדמא ויקב שורק.

ביום שישי, 26 באוקטובר, יתקיים מרוץ היקבים 

ה-4 שייצא בשעה 8:30 מהכניסה לקיבוץ נחשון ויחלוף 

על פני אתרי מורשת היסטוריים. המרוץ המסורתי יחולק 

לשלושה מסלולים: 21.1 ק"מ: חצי מרתון-מסלול ארוך 

לגילאי 16 ומעלה, נושא פרסים כספיים לזוכים במקומות 

הראשונים. 5 ק"מ- מסלול עממי לגילאי 12 ומעלה ו-3 

 ק"מ מסלול עממי לגילאי 6 ומעלה.

.www.shvoong.co.il  :פרטים והרשמה ב 

  

מה עוד? 
אמני האלה יארחו על דרך היין בשישי-שבת, 

27-26 באוקטובר בין 17:00-10:00 ויציגו בבתיהם 

יצירות הקשורות לעולם התוכן של היין מחומרים 

שונים: זכוכית, עץ, פלדה ועוד ובמהלך הפסטיבל 

תוצג בגלריית "אמני האלה" בגבעת ישעיהו התערוכה 

"לבן" עם יצירות של כעשרים אמנים מהאזור. כמו כן 

אמני ההר מזמינים את הקהל למפגש פנים אל מול 

פנים בסטודיו שלהם, ופורום אמני המזלג יציגו טעימה 

יצירתית בתערוכה מייצגת של אמנות, מוסיקה, יין 

והשקת חוברת תדמית ב-8 בנובמבר בשעה 19:00 

 במרחב נשימה - חדר המלח שבמושב מבוא בית"ר.

בנוסף ניתן להזמין מקומות ולאכול בבתי 

הבשלנים ולשלב ביקור במבשלות הבירה שיהיו 

 פתוחים במהלך סופי השבוע.

מי שרוצה לשתות בכיף מוזמן להישאר ללון, ולהזמין 

 מקומות בצימרים שבאזור וליהנות מאירוח כפרי מפנק.

לפרטים נוספים: מחלקת התיירות מטה יהודה, 8108* 

לרכישת כרטיסים אונליין לסיורי יין ביקבים:

.www.winefest.eventi.co.il 

פינת ההמלצה החמה

שווה קפיצה - פסטיבל היין ה-14 של מטה יהודה

פסטיבל היין ה-14

יקבי מטה יהודה דרך היין במטה יהודה
מארחים בדרך היין

מוקד מידע: 8108* מחלקת תיירות וחקלאות מטה יהודה

* המועדים והאירועים בהתאם לפרסומי המארגנים. 

יש להתעדכן באמצעות מוקד המידע.




