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  מחזון למעשה -תודולוגיות פרקטיות למנהלים  מ       :סדנהשם ה

 ברקת -ד"ר גרניט אלמוג      שם המרצה:

 המשקפת הן את מימוש חזונו  ברורה להבנות תמונת עתיד   לומדהסדנה תאפשר ל  מטרת הקורס:

 ייעודו. -התפקידים והארגונים שבאמצעותם יוכל לממש את שליחותו  את  והן                           

   .ארגוני, האתגר החברתי, מעשה של מנהיגות, תיאוריית שינוי-חזון אישי :סדנהנושאי ה

 

. 

 

 

 תיאור הסדנה 

האחרונים  ב העשורים  אנושי.  שני  ארגון  לכל  חשיבותו  ועל  "חזון"  על  לשמוע  מרבים   אנו 

ארגונים   של  בשפתם  השגור  מושג  עסקיים(  זהו  )ובכללם  המגזרים  יחידים.   – משלושת  בפי  גם   כמו 

חזון מוגדר כתמונת עתיד של הארגון במיטבו. משום כך הוא נתפס כמצפן ארגוני המתאר מצב אידיאלי,  

 אך הפער בין המצב העכשווי למצב האידיאלי הוא המניע אנשים לפעול ולעבוד. 

המהווים   מחקרים  של  רחב  ממנעד  ומסקנות  ממצאים  יוצגו  הסדנא  לפיתוח  תשתית  במהלך 

(  Rollבין ייעוד )פרופסיונאלי בתחומי יזמות, מנהיגות וניהול.  תוצג המשגה קונספטואלית המבחינה  

של היחיד והן את  להבנות תמונת עתיד המשקפת הן את מימוש חזונו    על מנת(,  Positionלבין תפקיד )

 רך המוסף בהטמעתו ויישומו כחלק אימננטי מהחזון הארגוני.  הע

 בחלקה השני של הסדנא וכחלק מן הפיתוח המקצועי, נתנסה יחד במודל היוועצותי, על מנת לבחון את  

 ותרגומו לפרקטיקות יומיומית.   ארגוניהחזון  החזון האישי, הטמעתו ב מחבר בין המודל פעולה יישום 

 

 מהלך הסדנה 

כוללת   שנותהלהסדנא  וקבוצתי  אישי  ל  עד יך  ורפלקציה    לומדלספק  בירור  לחשיבה,  בטוח   מרחב 

 לפרקטיקות יומיומיות המאפשרות את יישומו.  ותרגומו  האישי  לשם זיקוק חזונו 

היל עמיתים  למידת  תתקיים  הסדנה  טכנולוגיותוו אחר  באמצעות     כלי כ,  מרחוק    למידהל  עצותית, 

 .חזון   שותפות ביניהם לקייםבמטרה לאפשר לסטודנטים בפקולטה  קהילתית לפעילות

  הלהצטרף אלי פניות, מומלץ  תדורש  סדנההשתתפות בהלתשומת לבכם, 
 . כאשר לוחות הזמנים האישיים שלכם מאפשרים זאת                           



 סדנה מטלות ה

                                אנא הביאו עמכם שאלון זה מודפס לסדנה.   בין חזון אישי לחזון ארגוני  –שאלון עצמי – לקראת

 )עד עמוד וחצי(.  (case studyניהולי )- מנהיגותיכתיבת אתגר                

 לפני מועד הסדנה.  הגשה עד שבוע                

 בתהליכים אישיים וקבוצתיים.   השתתפות פעילה, נוכחות חובה-  במהלך      

 Harvard case studyכחלק ממודל  –( case study)" חקר המקרה "הצגת   - היוועצות עמיתים              

            גר, תיאוריית השינוי ומודל כתיבה ותיעוד של החזון, האתעבודה מסכמת הגשת – בעקבות

 הערכה עצמית בהובלת תהליכי שינוי.     –שאלון רפלקטיבי ו עמ'( 4-5)  ההפעול                 

 מרכיבי הציון  

 שאלון עצמי וניהולי - אתגר המנהיגותיכתיבת   -   25%

 הערכה עצמית  -   10% 

 הערכת עמיתים  10% 

 55%   - ( Harvard Case Study)  ושאלון רפלקטיבי  עמודים(4-5) –עבודה מסכמת 
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https://www.youtube.com/watch?v=CSZId1VlYxc         

Marty Linsky - Adaptive Leadership-Leading Change: 

EExMcSvn-https://www.youtube.com/watch?v=af     

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CSZId1VlYxc
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