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 שיעור אופן הוראה:  

 ש"ש 3 :מספר שעות שיעור

 יעל בורשטיין שם המרצה:

  חובה סוג מקצוע:  

 

 :מטרת הקורס 

 

, חידוד הסגנון הניהוליגות הארגונית והניהול תוך בחינת התנהההכרות עם עולם 
מתוך ועוד  עבודה עם מודלים מרכזייםשורת בינאישית, ניהול קונפליקטים, תקמיומנויות 

  .אמונה כי ניהול הוא מקצוע הניתן לרכישה
קבלת כלים לעבודה ניהולית אפקטיבית ומשמעותית יותר נלמד ונתרגל קורס במהלך ה

 הארגונית.ברמה ברמה האישית ו
 
 

  נושאי הקורס: 

 נושא שיעור

מבוא להתנהגות ארגונית: רקע וגישות  +12

 עיקריות בתחום

בין ניהול למנהיגות: מיהו מנהיג ומיהו  23+

היגות מנהל, זיהוי סגנון ניהולי, סוגי מנ

 ומנהיגים

תקשורת בינאישית בעולם הניהול: זיהוי  4

סגנון תקשורת, שפת גוף, הבדלים בין 

 מגדריים

 סוגי קונפליקטים וניהול קונפליקטים 5

אסטרטגיה ארגונית: הכרות ועבודה עם 

 SWOTמודל 

מוטיבציה והנעה: תיאוריות מרכזיות, מה  +62

 מניע אותנו, איך מזהים את זה

ל יעדים: הכרות ועבודה עם מודל ניהו 8

SMART 

מיומנויות ניהול: אפקטיביות אישית 

 וניהולית

 מנהל כמקבל החלטות +921

 עבודת המנהל בקבוצות 11

חוכמת ההמונים והשפעתה על עולם  +1

 הניהול

 עיקרון ההתקדמות והיישום הניהולי שלו 13214
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  מטלות/דרישות הקורס 

 נוכחות בשיעורים .1

 מהציון( 15%) 9שיעור  –בזוגות  /פרק מספרהגשת סיכום מאמר .+

 מהציון( 5%+שיעור אחרון ) –רשות: עבודה מסכמת ברביעיות  .3

מהציון עבור  %+6את העבודה, עבור מי שיבחר לא להגיש  מהציון 85%מבחן מסכם ) .4

 (מי שיבחר כן להגיש אותה

 
 

 


