
 
 
 
 
 
 
 

 Syllabus - תכנית הקורס

 

 כיצד ליישם גישה אנושית בניהול אנשים. הוא קורס שמביא מודל עבודה עם כלים, ניהולנתינה ב

   ות הישיר אותם הם מנהלים.מתאים במיוחד לקשר עם מנהלים והצוהוא 

 

מחקרים מראים כי העידן של היום, ובעיקר הדור הצעיר שהולך ומהווה את עיקר האנשים 

 בארגונים, מבקשים חווית עבודה אחרת.

בר לתגמול חומרי הוגן עבור זמן החיים שלהם, הם מבקשים לחוות מקום עבודה שמתייחס מע

 נטי. ס להם באופן אותהם ומתייחכבני אדם, שרואה את הצרכים של אליהם

 שלב בקריירה ובהתפתחות שלהם., כמו עוד קצוב לפרק זמןתפקיד מסתכלים על כיום אנשים 

עוזרים להם לבנות את מסלול מקומות עבודה שויוצרים חיבור ונאמנות לולכן הם מעריכים 

 עידן חדש, מבקש גישה ניהולית חדשה.האישית שלהם. התפתחות הקריירה ו

 

העדיפויות של  יחשוב שמנהלים ישירים יפנימו את שינויעדכני ולכן הניהול בן זמננו חייב להיות 

ם בקרב שרון העצום שקיייעובדים ויעניקו להם התייחסות אנושית ובתמורה יקבלו את הכ

 ונכונות לעשות מאמץ להצלחת התפקיד והארגון. האנשים שלהם ויזכו לנאמנות

 

בהקשר של ניהול אנשים. קורס נתינה בניהול נותן כאמור סט כלים עשיר כמו גם שינויי תפיסה 

 אנושית עם כלים ורבדים נוספים.בסיס להמשך פיתוח גישה  הקורס נותן

 

  



 
 
 
 
 
 
 

 הקורס מחולק לחמישה פרקים בחמישה שבועות. 

 חלוקה זו מאפשרת למידה הדרגתית לצד הפנמה ויישום של התכנים.

 

 פתיחה

 הבסיס המדעי מחקרי לשימוש בעשייה ) שה אנושית היא בסיס להצלחה בימנומדוע גי

 ען אחר בניהול ובעולם העסקי בכלל(למ

  תוצאותמול אנשים הניהולי: הקונפליקט מהו 

 גישות שונות לניהול אינטרסים בסביבת עבודה. - שלושת הטיפוסים 

 

 המודלהכרת  – שבוע ראשון

 'מהי נתינה ניהולית בשונה מנתינה 'רגילה 

 הקשר בין נתינה ניהולית ותפוקות 

 כיצד לדייק פעולות ניהוליות מול אנשים 

  מאחורי העשייה של כל מנהל.תהמנוע  –נתינה עצמית 

 כיצד לתרגל עשר דקות שקטות עם עצמנו 

 

 ליישםמתחילים  –שני  שבוע

 ארבעת ממדי הנתינה הניהולית 

  פעולות שיוצרות מוטיבציה 

 מודל נתינה עצמית לאיזון והתפתחות עצמית 

 תשלושת סוגי התייחסות הניהולי  

 

 אחר ואת עצמילראות  –שבוע שלישי 

  :שיטת ה'תצפית'לראות אחר 

  :החלפת אני באחרלראות אחר 

 מודל שיחת אימון בין מנהל לעובד 

 עקרון הפרסונליזציה 

 מהם עלהימנוכיצד  מכשולים של גישה אנושית בניהול 

 לדעת לבקש בקשות 



 
 
 
 
 
 
 

 

 העמקה  –שבוע רביעי 

  עם ששת צרכי יסוד לעבוד –לראות אחר 

 של עובד.ת ךכיצד לקיים שיחה לברור צור 

  מוטיבציהככלי לפידבק 

  להגיד לא!לדעת  –נתינה עצמית 

 התנהלות נכונה מול שלושת הטיפוסים 

 

 וסיכוםסגירה  –שבוע חמישי 

 תרגום המודל לשגרות ניהול 

 נתינה בניהול כאסטרטגיה ארוכת טווח 

 תרגיל מסכם 

 שיחת סיכום 

 

 העשרה והשראה –פרק בונוס 

 סרטים מעוררים השראה והעשרה בנושאים רלוונטים 

 שיעורים נוספים מתעדכנים כל הזמן 

 

 


