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, אזרחים, לקוחות, מימדי מורכב המתייחס ליכולת ולנכונות של עובדים-הע מה ה א מ שג רב  :תאור  קורס
פיתוח  קידום . קבוצות ו הי ות לתפק  ב ופ  אפקטי י ועצמ י ולמיד  בה ה  מגשי ים את מ רותיהם

. ועמותותמוסדות צ בוריים , תהליכים התורמים להעצמה מקבלים חשיבות רבה בפעילות של ארגונים עסקיים
, והחברה, הארגון, בקורס נדון במודלים עיוניים וסוגיות יישומיות וניהוליות הקשורים להעצמה ברמת הפרט

ומערכות , נכונות לאמץ חידושים, תפישות עצמיות, אמונות, נבחן מיומנויות, בין  שאר. ובהשלכותיהם
נתייחס גם , בנוסף. ליכי  עצמהואז חים  מש יעים על  מות ותה, לקוחות, מוטיבציוניות של עובדים

למשל מבחינת היבטים טכנולוגיים והמידה בה טכנולוגיה , למאפייני הסביבה בה נדרשים אנשים לתפקד
צרכים  מגמות , נורמות חברתיות ומדיניות ציבורית, מבנה ארגוני ותהליכי ניהול, מאפשר  לפר  חופ  פעולה

  . ועוד, שיטות התערבות בתחום, יםחסמי  וגורמי  בולמ, בחינוך לקוחות והדרכתם
  

דרך , ות/התלמידיםהק רס פועל  קבוצת ל יד  גמישה ומבוס  על ה תתפות  עילה של כל : דרישותצ פיות ו
תהליכי הוראה ולמידה כדי ל פשר  . ועוד, הצגות  ישיות, ראיונות עם עובדים ולקוחות, דיונים בכתה, קריאה
בקורסאפקטיביים , ורסקריאה מראש לפי תכנית הק, נוכחות חובה בשיעורים: בות עיק יותחוצ פיות ולהלן ,  
פ מים ב3 שליחת  גובות  חומרי  קריאה הגשת  ל העבוד ת  מועד , )באתרהנחיות והגשה (סמסטר מ לך ה 

  . בכתהוהצגות והשתתפות בדיונים , לפי הנחיות המורה

שיעורים3היע רות מעל על  •   . הסופי  כל שי ור  הוחסרבציון '  נק5ירדו , מכל  יבה,  

 ) לזוג('  נק5או ) אם  וצג  בד('  נק6מזכה בבונוס של ) בתיאו  ע  המורה (**הצגת מאמר רשות  •
מוצגים חומרי הלימודבאתר  קורס •  . הקורס נוסף המהווים חלק בלתי נפרד של מידעהנחיות ו ו, 

  

עיקריותמטלות   )יתכנו שינויים בהתאם להתקדמות הקורס( :   
  ) הגשה  ישית(   7.12.2014:  הגשה  ) ספרות/ניתוח+ ראיו  עובד ( 1עבודה   15%  
  )הגשה  ישית (  11.1.2015:  הגשה  )    ספרות/ניתוח+ ראיו  לקוח ( 2עבודה   20%  
עד בצוות אפשר(   9.3.2015:  הגשה  )   העצמת  קוחות: עבוד  סיום (3ה עבוד  50%   תלמידים3   (.  
ל בי ה:רההער ת המו  15%     .הצגת עבודות בכתה + השתתפ ת פעילה+ קריאה ג ת תגוב ת ל 
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