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 רקע

ויחד עם האנשים עימם ובהם הגעה לתוצאות באמצעות , מנהלים בעידן המודרני ניצבים בפני אתגרים רבים

 (Leadership) "מנהיגות"התפיסות וכלים מתחום קורס זה נועד להפגיש את הלומדים בו עם הם עובדים. 

 . (Employee motivation)ן התחום העוסק ב"הנעת עובדים" ומ

, נבדלים להישגים ומגיעים, שונה באופן משימות עם מתמודדים ביכולתם הדומים אדם בני כי העובדה

 נעסוק הקורס במהלך. הפרט התנהגות בהסבר הפסיכולגיים המשתנים של חשיבותם את מדגישה

 גורמיםאת הו, מתנהגים שהם כפי להתנהג עובדים המניעים משתניםהחותרות להבין את ה בתיאוריות

יש בהן תפיסות התיאורטיות והאפליקציות האמפיריות ה .העבודה בסביבת עובדים להניע ניתן באמצעותם

יוכל  באמצעות אלו. למשאב אנושי מיומן בעל רמות מוטיבציה גבוהותלניהול מקצועי ובעקבותיו כדי להוביל 

. יחידתו בהווה ובעתידהשיג את יעדי הרחיב את מגוון מיומנויותיו וללהמשתתף בקורס  המנהל   

 מטרות הקורס

הנעת עובדים בעולם הנהגה ווכלים מעשיים לסגרת תיאורטית מאנשים עוסקים בניהול הקורס מיועד לספק ל

 העבודה באמצעות: 

 עבודתם את לבצע פרטים המניעים יםגורממנהיגות ובביסוד העוסקים  מושגי עם כרותיה .1

 קלאסיות ועדכניות  תיאוריותמנקודת ראותן של התבוננות על תחומי ה"מנהיגות" ו"הנעת עובדים"  .2

 העיסקית הארגונית במציאות השונות התיאוריות של היישומיות ההשלכות בחינת .3

 שיטת הלימוד

, ניתוח אירועים מן השדה מלווים ריםהקורס יכלול הרצאות פרונטליות מלוות בדיונים, קריאה של מאמ

(case studies) ,ודיונים במערכת המתוקשבת. ניתוח סצינות נבחרות מסרטיםו תרגילים 

 דרישות הקורס

והיא תכלול  בסוף הקורסהבחינה תתקיים . בחינה בכתב ידיהסטודנטים יפגינו עמידה בדרישות הקורס על 

  ר המלווה.את חומר הלימוד ומאמרים נבחרחים מתוך החומ
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