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החברות העסקיות המובילות בישראל כבר מכירות בחשיבות ובצורך העסקי שבגיוון תעסוקתי . 
כיצד מקדמים את הגיוון לאסטרטגיה ארגונית? 

אילו כלים ניהוליים קיימים? ומה חברות ישראליות עושות בתחום?
תשובות לסוגיות אלה מציע הפורום הישראלי לגיוון בקורס מנהלי גיוון בתעסוקה, הקורס היחיד בישראל המכשיר מנהלי גיוון. 

הקורס, המיועד לחברות מכל גודל, מכשיר מנהלים לנהל באופן מקצועי ומעמיק את נושא התעסוקה המגוונת במטרה לייצר ערך ורווח לארגון

 מטרות הקורס
 הגדרת תפיסת תפקיד מנהל הגיוון בתעסוקה: מרכיבים ומשימות

 מתן כלים וידע ליישום תפקיד מנהל הגיוון
 הכרות עם גופים מקדמי תעסוקה מגוונת 

 מתוך נושאי הקורס
 כדאיות העסקה מגוונת - תועלות, יתרונות וערכים אישיים וארגוניים

 מודלים ומגמות בהעסקה מגוונת בארץ ובעולם
 תפקיד מנהל גיוון בעסקים - כלים ניהוליים בניהול והטמעה של תעסוקה 

מגוונת. תהליך ניהול והובלת שינוי בארגון, טיפול בחסמים והתנגדויות
 כלים מעשיים בשילוב תעסוקתי, על רצף התהליך התעסוקתי הארגוני: 

איתור, מיון, גיוס, קליטה, שימור וקידום
 גופים מקדמי תעסוקה מגוונת ותמיכת מגזר ממשלתי - מפת ארגוניי 

מגזר שלישי תעסוקתי וכלים ממשלתיים בתחום 
 מאפיינים תרבותיים - תעסוקתיים של אוכלוסיות מגוונות

 היבטים משפטיים ורגולטורים בהעסקה מגוונת

 תנאי קבלה 
ראיון מקדים

 קהל היעד
הקורס מיועד למנהלים מן המגזר העסקי, המתמודדים 
משאבי  מנהלי  סמנכ"לים,  ההעסקה:  אתגרי  עם 
אנוש, מנהלי אחריות חברתית ,מנהלי תפעול, מנהלים 

מקצועיים, יועצים משפטיים,  מנהלי הדרכה ועוד...

 מבנה הקורס
 הקורס משלב בין ידע תיאורטי לכלים מעשיים, 

תוך יצירת קבוצת עמיתים לומדת
 הקורס בוחן את הציר הפרטני – מזוית הראייה 
של העובד המגוון, והן את הציר הארגוני – ניהול 
והטמעת גיוון ומועבר באמצעות הרצאות, סדנאות, 

  )case study( סימולציות וניתוחי מקרה
 הקורס "יוצא אל השטח" – ימי הלמידה יתארחו 
בחברות מובילות המיישמות תפיסות שונות של 
ניהול הגיוון וכן בארגוני תשתית תומכי תעסוקה. 
המשתתפים ייפגשו עם המנהלים העוסקים בגיוון 
מעשיים  וכלים  גופים  תשתיות,  ויכירו  בשטח 

לניהול הגיוון בארגון
 



 מתי ואיך
היקף הקורס 32 שעות אקדמאיות במסגרת ארבעה ימים מרוכזים, פעם בשבוע לאורך ארבעה שבועות.

מועד פתיחת המחזור השישי: יום ב', 02.01.2017. 
הלמידה נעשית בשטח- מתארחים בארגונים עסקיים מובילים ובארגוני תשתית לתעסוקה )מרכז הארץ(.

במהלך השנה שלאחר הקורס יתקיימו שלושה מפגשי בוגרים להמשך התפתחות ולמידת עמיתים.
מחיר הקורס 3,000 ש"ח. 

הקורס נגיש לאנשים עם מוגבלות 
 

מועדי הקורס: 02.01.2017  09.01.2017  16.01.2017  23.01.2017
כל המפגשים יערכו בשעות  9:00 - 16:00

אם אתם רואים עצמכם מועמדים ראויים לקורס, פנו עוד היום והבטיחו מקומכם.
פרטים והרשמה:

|  tal@diversityisrael.org.il  | www.diversityisrael.org.il  :טל ילון, מנהלת הפורום

 הפורום הישראלי לגיוון בתעסוקה 
הינו שותפות של ארגונים חברתיים, עסקיים ומגזר ציבורי, שחברו יחדיו כדי לקדם תעסוקה מגוונת בקרב המגזר העסקי. הפורום הינו זירת שיח 
מרכזית לנושא התעסוקה המגוונת והוא נותן כלים וידע מקצועיים בנושא. הפורום מביא את הידע הקיים בעולם בתחום ומתאים אותו למציאות 

הישראלית המיוחדת. 

בין בוגרי הקורס

0503-360066


