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 12.6.19 תאריך עדכון:

 ניהול תמיומנויו

93-220-03 

 ד"ר אירית קאופמן שם המרצה:

 הרצאה  סוג הקורס:

 2:  היקף שעות              ב':       סמסטר                  תש"פ:    שנת לימודים

  
     אתר הקורס באינטרנט: 
 מייל: 
 בתיאום עם המרצה       שעות קבלה: 

 

 

 : ותוצרי למידה רסמטרות הקוא. 

תפקיד הניהול הינו מורכב המיוחד בסביבה העסקית המשתנה. על מנת להתמודד עם 

אתגרי הניהול הרבים, יש להבין את תפקיד הניהול על כל רבדיו, התחום האישי, 

 הבינאישי וברובד הארגוני.

 

 הקניית כלי ניהול -

 פיתוח מיומנויות ניתוח תהליכים בארגון -

 רות התמודדות עם לחצים, שינויים והתנגדויותהערכת עובדים, צו -

 לימוד שיטות לניהול מו"מ, ניהול ישיבות וזמן -

 ונטוורקינג אבחון סגנונות ניהול ומיומנויות תקשורת -

 הבנת יחסי הכוח בארגון   -

 

 

 ב. תוכן הקורס:

משפטים המפרטים במה הקורס  2-3תיאור כללי ותמציתי של הקורס,  רציונל, נושאים:

ה הם הנושאים המרכזיים הנלמדים בו. אין הכוונה לרשימת נושאים מפורטת, עוסק ומ

 אלא לתיאור כללי.

 

 

, הרצאות יותסימולצושיעורים פרונטליים, ניתוח אירועים, סדנאות  מהלך השיעורים:

 אורח
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 תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים: 

מס' 

 שיעור

 מקורות נושא

 )ראה רשימה(

 8,9 ל? עקרונות הניהול, התאמה לעידן של שינוייםמבוא: מהו ניהו 1

 3,6 ניהול והנהגה, מהו מנהל ומיהו מנהיג? 2

 1 סגנונות ניהול 3

 7 ניהול מו"מ, ניהול ישיבות, ניהול זמן 4

 2,10 לחצים בניהול והתמודדות איתם 5

 4 הערכת עובדים 6

 6 ניהול השינוי, התנגדויות לשינויים  7

 

 11 ניהולמוטיבציה ב 8

 5 אתיקה ומוסר בניהול 9

 12 תקשורת בינאישית, נטוורקינג ומיתוג אישי 10

  פרזנטציות/ הצגת מטלות, סיכום הקורס, חזרה למבחן 11-12

 

 

  :דרישות קדםג. 

 אין

 

 חובות / דרישות / מטלות:ד. 

 20%. תלמיד שייעדר מעל מהשיעורים 20%ניתן להעדר חובת נוכחות בכל השיעורים, 

ללא סיבה מוצדקת לא יורשה לגשת לבחינה המסכמת או להגיש עבודה, ולא  מהשיעורים

  יקבל ציון בקורס.

  

 :מרכיבי הציון הסופיה. 

 (60ציון בחינה )ציון עובר  60%

משוקלל  60ציון עובר מטלות בעלות משקל שווה שיפורטו בכיתה.  4ציון מטלות ) 40%

 לכל המטלות(
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 :שם הקורס באנגלית .ז

Management skills 

 


