
 

 

 

 

 להלן הסילבוס

  למנהליםלימודים ייחודית כנית ת

 בניהולמנהיגות שם התוכנית: 

 בשילוב למידה פרונטאלית ולמידה מרחוקייחודית לתלמידי הקולג' הישראלי לקמעונאות תכנית 

פיתוח מנהיגות בארגונים הוא תחום מתפתח כיום. קורס זה יתמקד בהבנה של עקרונות המנהיגות ופיתוח 

, המשאב האנושי בארגון תוך פיתוח מיומנויות מנהיגותיות אשר יקדמו את העובדאת  ים להעצ המנהליכולות 

 להגשמה עצמית וארגונית. כולו והארגון  המנהל, הממשקים

 מטרות התוכנית

 .המנהלית כלים לפיתוח מנהיגות הקני .א

 התמודדות עם שחיקה בעבודה ופיתוח כלים להעצמת המשאב האנושי בעבודה. .ב

 .המנהיגות וההתנהגות הארגוניתהניהול האנושי, הרחבת הידע בתחום  .ג

 .בשיווק ומכירות מקדמתפיתוח מיומנויות תקשורת בין אישית  .ד

 פיתוח מיומנויות חניכת ופיתוח עובדים .ה

 שיווק מכירות, סחר, תפעול, שירות,מערכי  מנהלי :הידעקהל 

 נושאי התוכנית

 שעות 4 –מפגש פנים אל פנים: פיתוח תקשורת רגשית מקדמת הצלחה ומכירות –' אחלק 

האתגר!, על ויסות רגשי וקבלת החלטות , ויסות רגשי ורווחה נפשית , מחקרים  –בשוק העבודה   Y-דור ה

 עדכניים על ויסות רגשי, ויסות רגשי ומכירות

 מערכת ביופידבק. מפגש מרתק משולב הדגמה של

 למידה מרחוק

 שעות בלמידה מרחוק  60 –' פיתוח מיומנויות תקשורת אחלק 

מושגים, פיתוח המודעות למה אנו משדרים, כלים לפיתוח תקשורת אפקטיבית, הקשבה  –תקשורת בין אישית 

פעילה ותקשורת אפקטיבית, חסמים בתקשורת, הערכה עצמית ותקשורת אפקטיבית, אסרטיביות, 

 אינטליגנציה רגשית בעבודה ובחיים האישיים, סגנונות תקשורת וניהול קונפליקטים.

 בלמידה מרחוקשעות  60 -פיתוח מנהיגות  ם:לבחור, להשפיע להגשי–' בחלק 

 מהי שחיקה, גורמי שחיקה, תסמונת השחיקה, מחקרים מתחום השחיקה. - משחיקה לצמיחה

לחץ בעבודה ודרכי התמודדות, התמיכה הרגשית והחברתית בזמן שחיקה,  -דרכי התמודדות עם שחיקה 

 בהתמודדות עם שחיקה.שינוי ארגוני בזמן שחיקה, מודלים מחקריים 

 



 

 
 

 

 

פרואקטיביות ופיתוח מנהיגות אישית, מפתחות להצלחה, מתחושת  -ת משחיקה לצמיחה והגשמה עצמי

 הגישה ההומניסטית. -תיאוריות בהגשמה עצמיתכישלון לשמחה, 

חשיבותה של המודעות האישית, כלים בהרחבת המודעות, הסיכוי והסיכון  - להצלחהכמנוף מודעות עצמית 

 .בקרב עובדים פיתוח מודעותב

פיתוח הערכה עצמית ראויה, דימוי עצמי ולחץ ושחיקה, דרכים לשיפור  - הערכה עצמית כבסיס להצלחה

 ההערכה העצמית, דרכי התמודדות עם חסמי הצלחה

ושינוי הגדרת הצלחה, איתור חסמי הצלחה ודרכי התמודדות, זיהוי  -  בייעוץ ארגוני הצלחה וחסמי הצלחה

 פרדיגמות, חשיבה חיובית מקדמת

 מהם ערכים, ערכים וניהול קריירה, איזון קריירה משפחה, קונפליקט ערכים - ערכים, ניהול קריירה ושחיקה

מנהיגות  מהי מנהיגות, סוגים של מנהיגות, תיאוריות על מנהיגות, מנהיגות הלכה למעשה -פיתוח מנהיגות 

 .וחזון, חזון אישי וחזון ארגוני

הקשר בין פיתוח חוסן נפשי והצלחה בקריירה ובחיים האישיים, כלים מעשיים לפיתוח  –פיתוח חוסן נפשי 

 חוסן נפשי.

 התכנים משתנים מעת לעת בהתאם להנחיות הגורמים המקצועיים.**

  שעות  124 –סה"כ שעות התוכנית 

שנות ניסיון בהדרכה, ייעוץ ארגוני, אימון  15  בעל, M.scשחר צדוק דר' מרכז ומרצה בתוכנית: 

הכשרת מאמנים ובהנחיית קבוצות תחומי . מרצה בתוכניות שונות באוניברסיטת בר אילן בCBT ופסיכותרפיה

 דוקטורנט לפסיכולוגיה וחינוך. מפתח קורסי אימון ומנהיגות בלמידה מרחוק. אימון.

 למידה מרחוק 

ורס מועבר במערכת למידה מרחוק. הקורס כולל חומרים מגוונים ומועבר הקהתוכנית מועברת בלמידה מרחוק 
בליווי תמיכה  באופן חוויתי וידידותי. בקורס שאלות פתוחות וסגורות קצב הלימוד הוא אישי בכל זמן ומכל מקום

 טכנית.

 

 כל הזכויות שמורות ל"נתיבי ידע" אין להעתיק, ולשכפל את התוכנית בשום צורה שהיא ללא רשות בכתב מהכותבים.  ©

 


