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 2022 במרץ 09
 תכנית לימודים מפורטת.
 נשים מובילות נשים

 
 שעות 50  -קורס שינוי ארגוני 

 
 23.5.22תאריך סיום:                      28.3.22תאריך פתיחה:

 
מספר 
 השעות

שעות 
 ימודהל

שם 
 המרצה 

מס'  תאריך פירוט נושאי הלימוד
 מפגש

נשים בעולם העבודה: מספרים ועובדות, הבדלים בין  מרגי עוזר 8:00-15:45 8
מגדרים, תקרת הזכוכית, העדפה מתקנת, שינוי במעמד 

האישה ויצירת הזדמנויות בעולם העבודה, ורשתות 
 חברתיות.

28.3.22 1. 

נשי: חוזקות, חולשות, הזדמנויות ואיומים בארגון  SWOT מרגי עוזר 8:00-15:00 7
מה עומד בדרכנו להצלחה? חסמי  ובעולם העבודה.

 הצלחה: חרדת הכישלון, הנוחות וחסמים נוספים 

 מיומנויות ודרכים להתמודד עם חרדת הכישלון .

4.4.22 2. 

7 
 
 

8:00-15:00 
 
 

 מרגי עוזר
 

ת עבודה "איך הגדרת חזון אישי, הצבת מטרות ובניית תכני
בניית תכנית אישית של כל  להתקדם ומה נדרש?"

 משתתפת, תכנית לצמיחה

25.4.22 3. 
 
 

7 8:00-15:00 
 

 מרגי עוזר
 

אומנות השיווק העצמי: מיתוסים שיפור תדמית אישית: 
 והדרך להתמודד איתם

שפת הגוף: תפקידה והשפעתה בעולם העבודה ובחיים 
 בכלל.

 מסרים באופן אפקטיבימיומנויות וכלים להעברת 
 אימון בהצגה עצמית

 

2.5.22 4. 

 הדס חגי 8:00-15:00 7
 
 

 בעולם האישי והעסקי כלכלית ועצמאות התנהגות

 

9.5.22 5. 

7 8:00-15:00 
 

 מרגי עוזר
 טמ"ס

מחצית מהקבוצה תתאמן על שיווק  -טלוויזיה במעגל סגור
עצמי/ התמודדות במכרז מול טלוויזיה, נקרין את ה 

 מים, ניתן משובים ונלמד מהתהליך.צילו
 

16.5.22 
 

6. 

7 8:00-15:00 
 

מחצית מהקבוצה תתאמן על שיווק  -טלוויזיה במעגל סגור טמ"ס
עצמי/ התמודדות במכרז מול טלוויזיה, נקרין את ה 

 צילומים, ניתן משובים ונלמד מהתהליך.

23.5.22 7. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 שעות 40    -ניהול  ופתרון קונפליקטים

 

 11.7.22סיום:                          30.5.22   תאריך פתיחה:

 

מספר 
 השעות

שעות 
 הלימוד

שם 
 המרצה 

מס'  תאריך פירוט נושאי הלימוד
מפג

 ש
זיהוי סגנונות שונים של אנשים, והדרך לתקשר  מרגי עוזר 8:00-15:00 7

 עימם באופן המיטבי.
ני כעס, טכניקות ליצירת "כימיה" תקשורתית .זיהוי סימ

סגירות, חוסר שיתוף פעולה וחוסר שביעות רצון אצל 
 הסובבים אותנו.

 
מנהלות על  4-5שיחה עם  -"זה הסיפור שלי"

 ההתמודדות בדרך לניהול, האתגרים וה"טיפים"

30.5.22 1. 

אהבה עצמית, מודעות ודימוי עצמי והשפעתם על הקידום  מרגי עוזר 8:00-15:00 7
 בעולם העבודה.

איך "נחשפים למכרזים", מה קורה במכרז? מה  -מכרזים
 קורה מ"אחורי הקלעים"?

שיחה עם קובי אשכנזי, המשנה ליו"ר ארגון העובדים 
 וחבר בוועדת המכרזים.

 
מהו קונפליקט? מהם הגורמים לקונפליקטים? סוגי 

  קונפליקט
 עבודת צוות מקדמת עבודה ללא קונפליקטים

6.6.22 2. 

 נפרד בלתי חלק הם קונפליקטים -קונפליקטים ניהול רגי עוזרמ 8:00-15:00 7
 להזדמנויות אותם ולהפוך אותם לנהל נכון איך, מחיינו
 ?למחסומים במקום

 אנו האם...ואני עבודה, בית -הכובעים שלושת קונפליקט
 ואולי? המחירים מהם? החיים מעגלי בכל להצליח יכולות

 " נהדרת להיות תמיד חייבת לא אני"

13.6.22 3. 

 מרכיבי תקשורת בינאישית מילולית אפקטיבית. מרגי עוזר 8:00-15:00 7
פיתוח מיומנויות התקשורת הבינאישית: הקשבה, קבלה 

 ופתיחות.
מיומנויות תקשורת הנדרשות להתמודדות יעילה עם 

 מנהלים, כפיפים ועמיתים.

27.6.22 4. 

 התנהלות אישית ומקצועית מרגי עוזר 8:00-15:00 7
 

4.7.22 5. 

5 
 
 
 
 

 מרגי עוזר 8:00-13:00
 
 
 

 סיכום הקורס, פרידה

שיחת סיכום עם רמי בן גל יו"ר ארגון העובדים 

 ובהשתתפות: ענבר וחיה

11.7.22 6. 

 

 

 


