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מטרות הקורס:
הקורס עוסק בהיבט האסטרטגי של פיתוח המשאב האנושי של ארגונים ,כדי לאפשר הן צמיחה והן
הבטחת ההמשכיות והרצף העסקי של ארגונים .תוכני הקורס עוצבו לאורך שני ממדים דו-קוטביים -
האחד הוא רמת ההתערבות  -ארגונית לעומת פסיכולוגית .ההתערבות הארגונית בוחנת את השקפת
הארגון ותפיסתו את ניהול תהליכי הלמידה ,כפי שהם באים לידי ביטוי באינטראקציה בין תרבות
למידה ארגונית ומגוון המתודולוגיות שמפעילים ארגונים ,כדי לפתח ולטפח מנהיגות ,כושר ניהולי וידע
טכני-מקצועי .מהצד הקוטבי של ממד זה ,ניתנת התפיסה הפרטנית של המנהל בארגון .הסטודנטים
מוזמנים לבחון שלושה מסלולים הקשורים לפיתוחו האישי של המנהל  -מסלול איכותני (מה צריך
להיות כדי להיות מנהיג?); מסלול מצבי (מה צריך מנהיג לדעת?); ומסלול פונקציונלי (מה צריך מנהיג
לעשות?).
הממד השני הוא ,פרספקטיבת הלמידה  -תיאורטית-אקדמית לעומת יישומית-ייעוצית .נקודת המבט
התיאורטית מתמקדת בבחינה של נושאי המנהיגות והניהול ובהיבטים הקשורים לפיתוחם .הממד
היישומי מביט על פיתוח ניהול ומנהיגות מבחינה פרקטית ומגישה של ייעוץ ארגוני .הסטודנטים
ייחשפו לעקרונות היסוד של פיתוח מנהיגות ,ויבחנו תשובות לשאלות החיוניות של איך לבחור ,לחנך
ולאמן מנהיגים ברמה קבוצתית ,תפעולית ואסטרטגית.
למרות שהלמידה תתבצע במסגרת הרצאות ודיונים ,ההיבט היישומי-ייעוצי יאפשר למידה ברמה של
חוויה אישית .הסטודנטים ייחשפו לתוכניות פיתוח מנהיגות וניהול מהשטח ,כפי שהן מיושמות
בתעשיית הייעוץ הארגוני ,וכן יחוו תוכניות אלו הן כמשתתפים בתוכנית פיתוח מנהיגות וניהול והן
כמנחים של תוכניות פיתוח.
הגישה בקורס:
השיעורים מבוססים על שילוב של מצגות רב-מדיה ,דיונים פתוחים ותרגול .כל חומרי הקורס מצויים
במערכת ה.Moodle -
התכנים יועלו לאתר רק לאחר השיעור .אנא עדכנו את פרטיכם האישיים לשם קבלת עדכונים בדוא"ל
מהמרצה ,וכן לצורך כתיבה אליו.
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מבנה הציון:
נוכחות והשתתפות בשיעורים

10%

עבודה אישית

90%

סך הכל

100%

נושאי הקורס:
1

מורכבות ולמידה ארגונית
התמודדות עם מורכבות ...חשיבה אסטרטגית וכשלים אסטרטגיים

2

הבדלים בין-אישיים ולמידה ארגונית
מודלים של אישיות ...הבדלים בין אישיים ...השלכות להתפתחות ולמידה ארגונית
זיהוית ניהול ופיתוח כשרונות

3

סגנונות ניהול ומנהיגות
מבט היסטורי על גישות למנהיגות  -גישת 'האדם הגדול'  -מודלים מצביים  -מנהיגות
טרנספורמטיבית וטרנזאקציונלית  -הבנת הבדלים בין-אישיים  -מעבר לכריזמה :גישה רב-
שכבתית למנהיגות  -סגנונות אישיותיים ודינמיקה קבוצתית

4

פיתוח וצמיחה אישית לעומת מניעת התדרדרות מנהיגותית
מוטיבציה :גישות ,תיאוריות ומבט היסטורי  -העשרת תפקידים  -ניהול קונפליקטים  -ניהול
ביצועים  -אינטראקציה בין מנהיגים לעובדים ' -זה הורג אותי לעבוד איתך'  -ניהול ושליטה
בהרגלי עבודה ואינטראקציה שליליים

5

אימון אישי למנהלים Executive Coaching -
האג'נדה הארגונית  -מסגרות המשגיות של אימון מנהלים אישי ( - )coachingדיאגנוסטיקה
התחלתית  -מודלים של אימון מנהלים אישי (קואוצ'יג)  -האינטראקציה בין המאמן והמנהל
המאומן

6

פיתוח והדרכת מנהלים
ההבדלים בין פיתוח להדרכה  -תוכניות פיתוח אישיות  -מודלים של פיתוח מנהלים ומנהיגים -
גישות להנחיית תוכניות פיתוח (גישה ייעוצית)  -יישומיים פרקטיים  -תקפות ויעילות של
התערבויות לפיתוח מנהיגות  -גישה ייעוצית לפיתוח מנהיגות (התחברות ארגונית ,תכנון
ופיתוח ,ביצוע לקהל ,משוב למשתתפים)

7-8

תוכניות פיתוח ניהול
התאמת תרגילים לפיתוח מנהלי

עבודה:
המסמכים הרלוונטים יוצגו בכיתה ויועלו לאתר.
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