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 רקע

 מיומנויות ניהול תוך שימוש בכלים דיגיטליים לניהול מרחוק

מנהלים נדרשים כיום להפעיל מיומנויות מורכבות של ניהול מרחוק, קיום ישיבות עולם הניהול של ימינו השתנה ללא הכר, 

צוות ופגישות עבודה בזום. עם זאת, על אף כמות השינויים הגדולה שכל מנהל צריך לחוות בימינו ישנם עדיין אוסף של 

 פתרונות יעילים המאפשרים למנהל להשיג את יעדיו ולרתום את חברי הצוות למשימה.

ס ייחודי זה יילמדו המנהלים כיצד למנף בעוצמה טקטיקות של ניהול, נטוורקינג, הנעה, וארגון, גם בניהול מרחוק בקור

ותוך שימוש בסיטואציות מעשיות הלקוחות מחיי ראשי צוותים ומנהלים בשטח. הקורס משלב בין אסטרטגיות ניהוליות 

ום יום של המשתתפים, תוך הפיכת הלמידה למעשית מתקדמות ומוכחות לבין דוגמאות מעשיות הלקוחות מחיי הי

 ורלוונטית.

בקורס יודגמו טקטיקות לשימוש בכלים דיגיטליים לניהול מרחוק, תוך לימוד מכלול האמצעים העומדים לרשותנו במסגרת 

 כלים אלו והדרכים לשמור על קשב של האנשים, גם כאשר הם נמצאים במסגרת הביתית שלהם.

ק למשתתפים הבנה מעמיקה של מיומנויות ניהול ויילמדו נושאי מפתח הנוגעים לשיפור יכולת במסגרת הקורס תוענ

התקשורת הבינאישית, עבודה בצוות, טיפוח מוטיבציה והנעת עובדים, בניית תדמית ניהולית, ניהול מצבי, אסרטיביות 

 גנוני מדידה תגמול והערכה ועוד.בניהול, כיבוע עובדים, מתן משוב אפקטיבי, ניהול זמן, יצירתיות בניהול, מנ

כחלק מתפיסה המעשית של הקורס יבוצעו התלמידים תרחישים מעשיים המייצגים סיטואציות אותנטיות מחיי היום יום 

בארגון. הרעיון המרכזי הנו ליצור מצב שבו כל שיעור בקורס מתורגם לפעילות המיושמת בשטח והופכת את הלמידה 

 למעשית ורלוונטית.

מטרות הקורס:בין   

  הקניית מיומנויות ניהול מרחוק לשיפור יעדי הצוות 

 טיפוח מיומנויות תקשורת בינאישית לשיפור יכולת ההשפעה והניהול גם בסביבה הדיגיטלית 

 הקניית כלים להנעת אנשי הצוות ושמירה על מורל ואווירת צוות מהנה ומגבשת 

  מול סוגים שונים של אנשי צוותהקניית כלים להתמודדות עם מצבי ניהול מגוונים 



 

 מתן כלים להפחתת קונפליקטים ארגוניים ומניעתם 

 שיפור מערכות היחסים עם הלקוחות הפנימיים והחיצוניים 

 שיפור היעילות השוטפת וניהול זמן נכון 

 כלים לפיתוח ושימור העובדים הטובים 

 שיפור יכולות הפרזנטציה והצגה אפקטיבית של יעדי ותוצאות המנהלים 

המפגשים יועברו באופן דינמי וחווייתי תוך שימוש במשחקים, הפעלות ותרגילים. בתום כל מפגש יקבלו המשתתפים 

 משימות ליישום והתנסות בחיי היומיום שלהם. בתחילת כל מפגש תעובד המשימה שניתנה במפגש הקודם.

 

 ושאי הקורסנ

 יהולי תקשורת בינאישית ונטוורקינג ככלי נ -  1יחידה מספר 

 אלו חסמים נוצרים בתקשורת בינאישית וכיצד להתגבר עליהם פרונטלית ובדיגיטל 

 ?מה צריך לקרות בכדי שחברי הצוות יהיו מוכנים להירתם ולהתאמץ בשבילנו 

 ?מהם שני השלבים הקריטיים ליצירת תקשורת בינאישית אפקטיבית ונטוורקינג איכותי 

  למצב שבו אנשים מחפשים את קרבתך ומוכנים להקשיב לךכיצד ליצור נוכחות בעלת עוצמה ולעבור 

 ?מהי התכונה החשובה ביותר לתקשורת בינאישית איכותית והאם היא מצויה אצל כל אחד מאיתנו 

  מהו הסוד שהופך  -נטוורקינג איכותיSmall Talk ל-  Big Talk ? 

  גם בזום דקות בלבד 7איך מייצרים תקשורת בינאישית איכותית תוך  –תרגיל מעשי 

 ?כיצד יוצרים מערכת יחסים הכוללת רמת מחויבות גבוהה ושותפות 

 

 ניהול ומנהיגות  – 2יחידה מספר 

 כיצד לבנות מנהיגות ולנהל צוות עובדים באופן אפקטיבי 

 מהם סגנונות הניהול השונים ומה הרלוונטיות של כל אחד מהם למצבים בשטח 

 ו ולנצל אותו בחוכמהכיצד לזהות את סגנון הניהול המאפיין אותנ 

 מהם הכישורים הנדרשים ממנהל מצליח וכיצד לניתן לטפח אותם אצל כל אחד מאיתנו 

 כיצד להשתמש נכון באינטליגנציה רגשית לניהול אפקטיבי 

 

 ניהול צוות ושיפור ביצועים - 3יחידה מספר 

 כיצד לבנות נכון את תהליך התפתחות הצוות מבלי לדלג על שלבים קריטיים 

  הדברים שגורמים להתדרדרות במוטיבציית הצוות וכיצד להימנע מהם.מהם 

 כיצד ניתן להגביר מוטיבציה של אנשי הצוות ולהשיג שיפור ביצועים 

 כיצד להשיג העצמה של צוות העובדים ולגרום להם לחוש מחויבים ונלהבים 

 כיצד להאציל סמכויות בצורה נכונה ולהימנע מקריסה 

  באופן אפקטיבי ולהשיג תוצאותכיצד להגדיר משימות 

 

 

 



 

 טכניקות מתקדמות לתקשורת בין אישית  –4יחידה מספר 

 טכניקות מתקדמות בתקשורת בינאישית אפקטיבית להנעה ופתרון קונפליקטים 

 טכניקות להקשבה פעילה, שיקוף ותשאול 

 טקטיקות לשימוש בשפת גוף בתקשורת השוטפת באופן פרונטלי ודיגיטלי 

  תקשורת בלתי מילולית ולהשתמש בה בניהול השוטףכיצד למנף 

 כיצד לקרוא את שפת הגוף של אחרים ולהשתמש בה לטיפול שוטף בצוות 

 סגנונות התקשורת השונים וכיצד לעבוד מול כל אחד מהם 

 כיצד לזהות את סגנון התקשורת המאפיין אותנו 

  מהם המאפיינים של כל סגנון תקשורת 

 ד מסגנונות התקשורתמהי הדרך לעבודה מול כל אח 

 כיצד לטפל בקונפליקטים וכיצד למנוע אותם 

 הסיבות להיווצרותם של קונפליקטים 

 כיצד לאמץ נקודת מבט להתמודדות אפקטיבית עם קונפליקטים 

 

 ניהול זמן אפקטיבי –5יחידה מספר 

 כיצד לנהל את הזמן באפקטיביות ולעמוד במטרות מוגדרות 

 סדרי העדיפויות. כיצד לבצע נכון את תהליך קביעת 

  כיצד להגדיר יעדים בצורה נכונה המובילה לתוצאות בשטח 

 כיצד לתכנן באפקטיביות ולהעריך נכון את חלונות הזמן 

 כיצד מזהים גנבי זמן בקרב העובדים ואיך מטפלים בהם באפקטיביות 

 טליותכיצד לנהל באפקטיביות את ישיבות הצוות ולמנוע בזבוז זמן בישיבות פרונטליות ודיגי 

  איך להיערך בצורה נכונה לקיום ישיבות צוות בזום 

  כיצד להשתמש בישיבות הצוות להרמת המורל וליצירת מוטיבציה 

 .כיצד להבטיח שתוצרי הישיבה יבוצעו בפועל ולא יתמוססו 

 

 השימוש במשוב ככלי להנעה והשגת מטרות  – 6יחידה מספר 

  ובצורה דיגיטליתכיצד להיערך לקיום משוב בצורה פרונטלית 

  כיצד למנף את המשוב ככלי לפיתוח העובד ולחזק פעילויות רצויות 

 מהו המבנה הנכון של שיחת משוב וכיצד להשתמש בו להשגת התוצאה הרצויה 

 כיצד לתקשר ביעילות במהלך המשוב ולהוביל את העובד להבנות והסכמות 

 נגדויות מיותרותמהם כללי המפתח במתן משוב וכיצד להפעיל אותם למניעת הת 

 כיצד להשתמש באפקט העצמה על מנת ליצור גידול בתפוקת העובדים 

 כיצד לטפל בהתנגדויות במהלך המשוב ולהימנע מכניסה למבוי סתום 



 

 השימוש בפרזנטציה אפקטיבית ככלי לניהול והשפעה – 7יחידה מספר 

 כיצד להיערך בצורה מוצלחת למצגת המועברת בזום 

  שמבטיח ביטחון עצמי ועוצמה בכל מצגתמהו כלל הברזל 

  מהם ששת הכללים למצגת מוצלחת פרונטלית ודיגיטלית 

 כיצד לבצע הכנה נכונה של חומרי המצגת 

 כיצד להיערך נכון לסוג הקהל בפניו עומדים להציג את המצגת 

 בעיות אפשריות במהלך המצגת וההתמודדות עמן 

  אמנות השליטה בשפת גוף ואינטונציה במצגת 

 יפול בשאלות קשות והפרעותט 

 

 פיתוח חשיבה יצירתית ככלי ניהולי –8יחידה מספר 

  מהם הגורמים המניעים חשיבה יצירתית 

  כיצד לעודד חשיבה יצירתית בסביבת הזום 

  כלים שימושיים לסיעור מוחות בסביבה הדיגיטלית 

 איך מבצעים בצורה נכונה סיעור מוחות צוותי 

  איך להימנע מקיבעון מחשבתי באמצעות מודל ששת הכובעים 

  כיצד למצוא פתרונות יצירתיים לבעיות השוטפות. –פתרון בעיות 

  מהן הדרכים לעידוד היצירתיות, העלאת רעיונות ופתרון בעיות 

 

 


