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 כ"ט/טבת/תשפ"ב 
                                                                                                                                                                                      02/01/2022 

 מס' משתלמים: 
 השתלמות בנושא משאבי אנוש בעידן של תמורות                 יסמין בועזאחראי/ת קבוצה:

 מורים במגמת ניהול עסקי קהל יעד :
 27/2-1/3תאריכים: 

 ייתכנו שנויים 
 28/2 שני יום 27/2 ראשון  יום

 
 1/3 שלישי יום

עד  פנוי חדרים והחזרת מפתחות • בוקר  -ארוחת  קבלת חדרים  •
 8:00השעה 

 תיקים בקבלה אחסון  •
 
 

 הגעה והתארגנות  10:00
 

8:30-10:30 
 )סורוקה?(   סיור באחריות פיקוח

10:00-8:30   
הטמעת תרבות ארגונית  -שרון רביב

  בעבודה מרחוק/ היברידית

  הפסקה 
   פתיחה: - :0011

מנהלת   -מאיה לוגסי בן חמו ד"ר 
 ההתפתחות המקצועית, בית יציב

 
11:15-12:30 

 פיקוח יחידת 

10:45-12:30  
 

סגנונות ניהול בעבודה   -ד"ר אילנה ויבל 
גמישה )אתגרי ניהוליים בעבודה  

 מרחוק( 

12:00-10:30  
 

שינויים ומגמות בעולם  -שרון רביב
 עבודה משתנה

 צהרים -ארוחת   צהרים  -ארוחת   - 12:30 צהרים  -ארוחת   - 12:30
17:00-14:30 

 עו"ד אבי הררי 
מערכות הגיוס לעידן התאמות 

 החדש 
 
 

17:00-14:30  
שינויים ארגוניים   -ד"ר אילנה ויבל 
 והדרכת עובדים  

 )מגמות הדרכה חדשות( 
 

 
 

  הפסקת קפה ועוגה בחדר האוכל הפסקת קפה ועוגה בחדר האוכל
19:00-17:30  

 
זכויות עבודה בעידן  -עו"ד אבי הררי

משתנה והשפעתם על רווחת  
 ומוטיבציה של עובדים

 
 

19:00-17:30  
מודל העסקה בעידן   -ד"ר אילנה ויבל 

ומחוברות  , שימור עובדים משתנה 
 עובדים

 
 
 
 
 

 

  ערב  -ארוחת  ערב  -ארוחת 
20:00-21:30 

 
 באחריות בית יציב -פעילות ערב

 

20:00-22:00  
 בניית כלי מחקר - חיחידת פיקו
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 ולתשלום.קישור לרישום 

 

https://plando.co.il/self_services/embed_group_register?ak=61c2443285e149237c9c2e35bc565d9b&group=6

8928 

 

https://plando.co.il/self_services/embed_group_register?ak=61c2443285e149237c9c2e35bc565d9b&group=68928
https://plando.co.il/self_services/embed_group_register?ak=61c2443285e149237c9c2e35bc565d9b&group=68928

