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 רגוני וניהול הדרכה ייעוץ אשם הקורס: 

 

   A.M.   לבן -מירב הילל : המרצה

והנהלות.  י דוקטורנטית,   מנהלים  בפיתוח  המתמחה  סדנאות  ומנחת  עסקית  מאמנת  ארגונית,  ועצת 

ביי  שני  תואר  מאוניברסיטבעלת  ארגוני  וחברת    ת עוץ  אנוש  משאבי  כמנהלת  ניסיון  בעלת  אביב.  תל 

ע בארגונים  יייסקהנהלה  והעומאמ  ועצת ם.  האישי  בתחום  מכשירנת  ומאמנים.    ה סקי,  מנהלים  קורסי 

 .מתמקדת בליווי בתהליכי שינוי, צמיחה ועיצוב תרבות ארגונית

 

  , 20:30עד    16:30  בין השעות  שני   בימי  יםקימת ,  ומקוון סינכרוני(  פרונטליהיברידי ) קורס  :  היקף שעות

     (ש"ש  6שעות ) 168 סה"כ 

 5: שבועיותמספר שעות   37: ספר מפגשים מ

 וקהל רחב   כלל עובדי ההוראה :יעד  ת יילוסאוכ

 

 : ורסהק ת ומטר

וניהול   וכלים בתחום הייעוץ הארגוני  ידע  נועד להקנות למשתתפים  וניהול הדרכה  ייעוץ ארגוני  הקורס 

ית שלהם כיועצים  משתנה ורב תהפוכות וכן לגבש את תפיסת התפקיד המקצוע ההדרכה בשוק עבודה  

ו ידע  מקנה  הקורס  הנוכחי.  בבעידן  הל ונכלים  חדשאי  כגון  שונים  מתחומים  ארגונים  של  שנות  יבה 

וייעוד   חזון  ארגונית  תרבות  גמישים,  ארגוניים  מבנים  ארגונית,  פנים  ויזמות  זעירה  יזמות  בארגונים, 

קטיביות והובלת תהליכי שינוי, יצירתיות ולמידה ארגונית, תהליכי אבחון ארגוני ובניית  בארגונים, פרוא 

דגש על ייעוץ ארגוני וניהול הדרכה בכלל ועל ייעוץ ארגוני וניהול    ושםס יקורב ת.  תוכניות התערבו

ח  ליכי פיתוהתנהגות ארגונית חיובית, תה  –מיקרו  כמו כן ברמת ה  הדרכה במערכות חינוכיות בפרט.

שינויים,   עם  התמודדות  מנהיגות,  מוטיבציות,  חוזקות,  מבוסס  ניהול  בארגון,  וצוותים  פרטים  של 

 בתנאי משבר ואי וודאות ועוד.  תקשורת ארגונית 

 

 : מן הנושאים 

 ת התנהגות ארגונית חיובי •

 ת תהליכי שינוי: הובלת שינוי, ליווי השינוי והתמודדות עם התנגדויו •

 ם ה בארגוניבניית תכניות התערבות והטמע •

 ת ולה והתנהלות יומיומיחזון כבסיס לתוכנית פע •

 ע ערכים, במיומנויות וביד ניהול הדרכה ככלי לצמצום פערים בארגון: בתפיסות, ב  •

 ם שיטות וכלים לאבחון מערכות חינוכיות וארגוני •
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 י אפשרי לאפשר -מבלתי  -ניהול שינויים במערכות חינוכיות  •

 ת כיותפקידי היועץ הארגוני במערכות החינו •

 

 חובות הקורס:  

 . ועבודה מסכמת  נוכחות פעילה 80% חות לפ

 

 .  עמוד הקורס באתר עים בי מופ  סיוםהפתיחה וה מועדי 

לגמול   הקורס  הגשת  החינוך,  לצורך  את  ל יש  במשרד  כ שמור  הקורס    ד לעמו  נכנסים)  PDF  -עמוד 

היחידה  הקורס ימני  באתר  בקליק  או  בתפריט  המדפסת  ' הדפס'  בוחרים,  ובהגדרת  האפשרות ,  את  לבחור    :יש 

 פורטל. ב סילבוס המוגש פו לולצר "(PDF  -"שמירה כ

 

 


