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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.
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 יועברו וירטואלית דרך מערכת  .Zoomהשיעורים מבוססים על שילוב של מצגות ,תרגול,
דיונים בקבוצות ,ומיני הרצאות אורח )של כרבע שעה( ממנהלים בכירים מחברות בינלאומיות שונות
שיושלבו בשיעור ) 15דקות( .כל חומרי הקורס מצויים במערכת ה .Moodle -התכנים יועלו לאתר
לפני השיעור .אנא עדכנו את פרטיכם האישיים לשם קבלת עדכונים בדוא"ל מהמרצה ,וכן לצורך
כתיבה אליו.
הסטודנטים יחולקו באופן שרירותי לצוותים של ארבעה עד חמישה סטודנטים ,ויישארו בקבוצות
אלה למשך כל הקורס.
תימות הלמידה בקורס כוללות) :א( היכולת לתקשר באופן תמציתי ומותיר רושם ),(memorable
)ב( עבודה בצוותים מגוונים) ,ג( פיתוח אישי כגישה ללמידה.
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מבנה הציון:
שש מטלות – ארבע קבוצתיות ושתיים אישיות .הנחיות למטלות השונות יינתנו במשך הקורס
ויועלו באתר:
 oמטלה  – 1קבוצתית –  5%מהציון – מיתוג קבוצתי – שקף אחד ,עד  50מילים ,פלוס אודיו
 30-60שניות
 oמטלה  – 2אישית –  5%מהציון –  SWOTאישי – שקף אחד ,עד  50מילים ,פלוס אודיו 30-
 60שניות
 oמטלה  – 3קבוצתית –  5%מהציון – ניתוח אירוע :תרבות ארגונית .מיזוג בין  Amazonו-
Wholefoods
 oמטלה  – 4אישית –  15%מהציון – מיתוג אישי – שקף אחד ,עד  50מילים ,פלוס אודיו 30-
 60שניות
 oמטלה  – 5קבוצתית –  5%מהציון  -ניתוח אירוע :מיומנויות מנהיגות בGoogle-
 oמטלה  – 6קבוצתית –  65%מהציון – תוכנית פיתוח אישית לחבר-צוות
תוכני הקורס
 .1מורכבות ולמידה ארגונית  -התמודדות עם מורכבות ...חשיבה אסטרטגית ...כשלים
אסטרטגיים.
 .2הבדלים בין אישיים ולמידה ארגונית  -הערכת עובדים ...כלי הערכה ...מודלים של אישיות...
השלכות להתפתחות ולמידה ארגונית ...זיהוי ,ניהול ופיתוח כישרונות.
 .3תרבות ארגונית  -הממשק בין תרבות לאומית לארגונית ,חווית דגלSigniture ) ,
 .(experienceאירוע – מיזוג ארגוני ‘When cultures clash – Amazon versus Whole
’Foods
 .4הערכה התנהגותית  -שיטות הערכה ואבחון ,מרכזי הערכה ופיתוח ,מסגרת יכולות
) ,(competency frameworkראיון ממוקד יכולות ,תסריט חיים ,ראיון עומק לצורכי פיתוח.
 .5אימון ופיתוח כישרונות  -אימון מנהלים ) ,(Executive coachingניהול כישרונות.
 .6פיתוח מנהלים  -פיתוח ובניית צוות.New leader assimilation ,
 .7מיתוג אישי  -מיתוג ושיווק אישי ,ניהול קריירה ,פיתוח אישי.
 .8מנהיגות וניהול  -איכויות של מנהיגים ,דפוס ניהול ומחזור חיים ארגוני ,ניתוח אירוע – מסגרת
יכולות מנהיגות '.’Google’s Oxygen project of leadership competencies
הכנה למפגשים השונים
מומלץ לכל צוות להיפגש וירטואלית אחת לשבוע למשך כשעה.
 (1לקראת המפגש הראשון:
 (aמלאו את שלושת השאלונים ).(Profilera, Intellecto, Situational Leadership
 (bקראו בדוח האישי את החלק המתייחס ליכולות התמודדות עם מורכבות.
 (cקראו את המאמר – ’.‘Great strategy requires creativity
 (2לקראת המפגש השני:
 (aפגישת צוות להגשת מטלה  – 1מיתוג קבוצתי.
 (bקראו בדוח האישי את החלק המתייחס לאישיות.
 (3לקראת המפגש השלישי:
 (aקריאה – ניתוח אירוע.‘Amazon versus Whole foods – When cultures clash’ :
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 אין צורך בהכנה מוקדמת – ראיון עומק של אחד מהסטודנטים:( לקראת המפגש הרביעי4
.(ת/)מתנדב
:( לקראת המפגש החמישי5
‘The leader as a coach’ ( קראו את המאמרa
:( לקראת המפגש השישי6
‘The new science of team chemistry’ – ( קראו את המאמרa
:( לקראת המפגש השביעי7
( קראו את קורות החיים שלכם וחשבו מה נדרש כדי לשפר אותם משמעותית )לאa
.(קוסמטית
:( לקראת המפגש השמיני8
‘Google’s project Oxygen: Do managers matter?’ ( קריאה – ניתוח אירועa
.( קראו בדוח האישי את החלק המתייחס לסגנון ניהול ומנהיגותb
‘What sets successful CEOs apart?’ – ( קראו את המאמרc
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