
 
 

 
 

 
 ניהול ומנהיגות הדור הבא

 תיאור הקורס

 האם אתם מרוצים מעבודת הצוות בארגון שלכם:

 ם מרחוק?ייש שיתוף פעולה מעולה בין חברי הצוות, גם כשעובד

 הצוות מחויב למשימות ומסיים את העבודה עד הסוף?

 ללקוח?המתאימים ביותר פתרונות המרגישים מעורבות של חברי הצוות בפיתוח 

 בול בשבילך. הזה הוא , הקורס הללואם יש לך התלבטות לגבי התשובות לשאלות 

להקנות למשתתפים בסיס הוא מטרתו של קורס ״ניהול ומנהיגות הדור הבא״ 

העובדים, מעורבות ורמת שיתופי הפעולה בין את אורטי וכלים מעשים שישפרו ית

מחויבות במשימה, גם כאשר עובדים מרחוק או מקרוב. בקורס נלמד דרכים מגוונות 

כדי למקסם את  ,למנף ולהביא למצוי מרבי את יכולות הצוות כפרטים וכמכלול

 התוצאות העסקיות של הארגון. 

 

 מה ייחודי בקורס זה?
ראש צוות לכל לכל מנהל או  שיםאשר נדרקורס זה משלב מגוון מיומנויות וכישורים 

במקום עבודתו גם כאשר עובדים מרחוק. השתתפות בקורס זה יכולה לסייע 

לעזור להבין את כדי שלנו,  עידןלמנהלים לפתח תפיסה ניהולית חדשה ועדכנית ל

״, להעשיר את ארגז הכלים םהמילניוצוותי ״דור את הדרכים היעילות לנהל 

 שיפור עבודת הצוות בארגון. צורך בטכניקות פשוטות ויעילות ל

 יעדהקהל 
, המקצועית בתחילת דרכםנמצאים קורס זה מיועד למנהלים מנוסים או כאלה ש

ראשי צוותים, מנהלי פרויקטים, מנהלי פיתוח וכל מי שמנהל צוותי עבודה כחלק 

 מתפקידו. 



 
 

 
 

 מתודולוגית הלמידה
 הלמידה תשלב חומר תיאורטי לצד כלים יישומיים.

ישולבו משחקי סימולציה, ניתוחי אירועים, צפייה בסרטים וניתוחם, דיונים  בקורס

 ותרגילי התנסות

 

 מניהול למנהיגות

 האבולוציה הניהולית: מניהול למנהיגות ○

 ואיך להנהיג אותו? םהמילניומה שונה בדור  ○

 ?ZOOMפרזנטציה איכותית ומקדמת העברת מסרים והשפעה גם ב ○

 

 מרחוקעקרונות חשובים לעבודה 

 איך לגרום למצלמה לאהוב אותנו?  ○

 ZOOMשימוש מתקדם ב  ○

 הנחיית מפגש יעיל ○

 .ת אחריותוקמה עושים עם ההחלטות? תיעוד, משימות, חל ○

 

 פיתוח צוות יעיל ומעורב

 מודל לפיתוח צוות  ○

 במשימה ובפרויקט העובדיםמעורבות  ○

 אחרת.  הנעת העובדים ○

 ZOOMכלים טכנולוגיים להגברת מעורבות המשתתפים במפגש  ○

 בצוות שפוגעות בעבודת צוות יעילה תדיס פונקציו 5 ○

 

 האצלת סמכויות

 מהן החוזקות שלי? זיהוי ותובנות ○

 רמות של האצלת סמכויות 7  ○



 
 

 
 

 

 מו׳׳מ או שיתוף פעולה?

 ים חדשניותדרכ -מעלות  360הערכת עובדים  ○

 משוב אפקטיבי  ○

 דרך למידה משותפת, ניתוח הצלחות ומכשוליםהעצמת צוות  ○

 ה?קאיך למנוע שחי ○

 

 

 


