משרד החינוך
המינהל לחינוך טכנולוגי
הפיקוח על הוראת ניהול עסקי ,הנדסת תעשייה וניהול,
מנהיגות ויזמות בסביבה העסקית
האוניברסיטה הפתוחה

המחלקה לחינוך ולפסיכול

פיתוח מקצועי בניהול עסקי
משאבי אנוש -מגמות חדשות בעולם העבודה המשתנה
 30שעות
מספר קורס56030 :
מס'
מפגש

תאריך

1

– 9.3.2022
יום ד'

2

– 23.3.2022
יום ד'

3

– 30.3.2022
יום ד'

מקוון 18:30 -עד 20:45
נושאי הלימוד

• מאפייני עולם העבודה המשתנה
• מחקרים ומגמות
• דור ה Y-ודור הZ-
• מיומנויות נדרשות בשוק העבודה
המשתנה (מיומנויות מידע
ולמידה ,מיומנויות תקשורת
ושיתוף ,חשיבה גבוהה

שם
המנחה

אופן
ההוראה

מס'
שעות
אקדמיות

חמוטל כהן

מקוון

3

וביקורתית ויכולות ניתוח ,יכולת
שיווק והצגה עצמית,
פרואקטיביות)
• מודלים חדשים להעסקת עובדים
בעולם העבודה:
• עבודה היברדית
• עבודה מהבית
• נווד דיגיטלי
• מיומנויות נדרשות במודל העבודה

חמוטל כהן

מקוון

3

החדש (ניהול זמן ,ניהול עצמי ,איזון
בית עבודה)
• זמישות ()Agility
• גיוס עובדים בעולם העבודה החדש
• כלים לגיוס עובדים
• מיתוג מועמד
• מיומנויות פרזנטציה והצגה עצמית

חמוטל כהן

מקוון

היחידה לקידום עובדי הוראה ,האוניברסיטה הפתוחה ,דרך האוניברסיטה  ,1רעננה.
טל' openu.ac.il/Teachers ,teachers@openu.ac.il ,09-7781512
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מס'
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האוניברסיטה הפתוחה
נושאי הלימוד
תאריך

4

– 6.4.2022
יום ד'

5

26.4.2022
יום ג'

6

– 11.5.2022
יום ד'

• מיתוג מעסיק
• חווית עובד

המחלקה לחינוך ולפסיכול

שם
המנחה

אופן
ההוראה

מס'
שעות
אקדמיות

חמוטל כהן

מקוון

3

• יצירתיות ,יזמות ושיתופי פעולה בעולם משאבי
האנוש
חמוטל כהן
• מחוברות עובדים בעידן משתנה
• מה חשוב לעובדים במקום העבודה?
• כלים לחיזוק מחוברות העובדים
חמוטל כהן
• פיתוח מקצועי וניהול קריירה –
החשיבות לעובד ולארגון
• מ"סולם קריירה" ל"מפת דרכים
תעסוקתית"
• אחריות הארגון לפיתוח המקצועי

מקוון

3

מקוון

3

של העובדים
• אחריות העובד לניהול הקריירה
• פיתוח מקצועי ופריון
7

– 18.5.2022
יום ד'

• מיומנויות ניהול בעולם משתנה
• ניהול מרחוק
• מגמות חדשות בהערכת עובדים

חמוטל כהן

מקוון

3

8

– 25.5.2022
יום ד'

• סגנונות תקשורת – תקשורת אפקטיבית

חמוטל כהן

מקוון

3

9

– 1.6.2022
יום ד'

• עיצוב דמות הבוגר של המגמה
• כתיבת משימות ליישום המיומנויות
בתכנית הלימודים
• בניית מערך שיעור להקניית
המיומנויות

חמוטל כהן

א-סינכרוני

3

היחידה לקידום עובדי הוראה ,האוניברסיטה הפתוחה ,דרך האוניברסיטה  ,1רעננה.
טל' openu.ac.il/Teachers ,teachers@openu.ac.il ,09-7781512
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10

האוניברסיטה הפתוחה
נושאי הלימוד
תאריך

– 8.6.2022
יום ד'

• דמות הבוגר – הצגת עבודות ודיון
• משימות ליישום המיומנויות

המחלקה לחינוך ולפסיכול

שם
המנחה

אופן
ההוראה

מס'
שעות
אקדמיות

חמוטל כהן

מקוון

3

בתכנית הלימודים – הצגה ודיון

מורה המעוניין להירשם לרשימת ההמתנה להשתלמות עליו להירשם
בקישור הבא :לחץ כאן
רישום לרשימת המתנה לא מהווה אישור השתתפות בהשתלמות
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