
 

 איך יוצרים אותו?  -אושר בעבודה 

 ות שע  40

 אור הקורס : ית

של הערכים,   בהירותכדי להנהיג ולהוביל אנשים אחרים מתוך איזון פנימי ובטחון מלא כדאי לפעול מתוך 

ארגונית. -והמטרות, גם ברמה האישית גם ברמה ניהולית העקרונות, החוזקות  

 איך ליצור בהירות כזאת כאשר יש שינויים, חוסר יציבות ואי וודאות? 

 איך לבטא את העקרונות האישיים שלנו בתפקיד שאנחנו ממלאים?  

 איך לפתח צוותי עבודה חזקים, מודעות לחוזקות שלהם ורצון ללמוד ולהשתפר בהתמדה?

סה האג׳ילית קשורה לשאלת אלה? ואיך התפי  

התפיסה האג׳ילית נולדה על רקע האתגר של ארגונים כדי להתמודד עם שינויים, אי וודאות והמורכבות של 

הסביבה העסקית שבה הם פועלים. בסביבה המשתנה אנחנו כמנהיגים וכמנהלים צריכים לקבל הרבה  

דם וכו׳. בנוסף לכך אנחנו נדרשים להביע גמישות לגבי השירות, המוצרים, לגבי כוח הא -החלטות מגוונות 

 ולהסתגל לשינויים במהירות. 

עם יצירת בהירות במטרות, משימות ומסרים   ההיכרות עם תפיסה עסקית אג׳ילית, דרכי עבודה אג׳יליות

 יוצרים תשתית חזקה להצלחה לטווח ארוך.  

בסביבת העבודה שבה אנחנו רואים את החוזקות והמשאבים החזקים אחד של השני צומחים צוותים חזקים 

שלומדים בהתמדה, גם מההצלחות וגם מהכישלונות ושואפים לתת את השירות המקצועי ביותר ללקוחות 

גוןהאר  

 



 

 תוכנית הקורס המפורטת 

 תפיסת אג׳ייל  •

 היכרות עם התפיסה והעקרונות האג׳יליים  ✓

   Scrum, Kanban, Scrumbanניהול פרויקטים בארגון: מהן האלטרנטיבות להפוך לארגון אג׳ילי?  ✓

 

 מהי האלטרנטיבה המתאימה ביותר?  •

 לארגון שלך? לפרויקט שלך? למיזם שאתה מוביל?איזו שיטת עבודה תתאים  ✓

✓ Scrum 

✓ Kanban 

✓ Scrumban 

 Think big, start smallשלבים ליצירת ארגון אג׳ילי  5 ✓

 

• HR Agiliy 

 יצירת מדדי אושר ✓

   21עקרונות של מנהיגות  ✓

 היכרות עם הפרמטרים למדידת אושר   ✓

 דרכים לפיתוח צוותים מאושרים יותר  ✓

 םלמתקדמי ZOOMעבודה מרחוק:  ✓

 

 יצירת בהירות   •

 חזון ומטרות מנוסחים בשפה פשוטה  ✓

 בהירות המשימה ✓

 בעבודה, במשימה, בהצלחות ובמכשולים  -יצירת שקיפות  ✓

 היכרות עם מגוון טכנולוגיות שתומכות בשיטות עבודה שונות ✓

 

 החוזקות והמשאבים שלי   •

 זיהוי החוזקות והמשאבים החזקים שלי ✓

 הקשר בין שחיקה ותחושת הלחץ בעבודה לבין הפעלת החוזקות  ✓

 איך לעצב את התפקיד הניהולי שלי על בסיס ההיכרות עם החוזקות והמשאבים החזקים?  ✓

 איך לפתח צוותי עבודה חזקים על בסיס החוזקות והמשאבים החזקים שלהם? ✓


