
 

 

 סילבוס קורס ניהול גיוון והכללה בחברות וארגונים 
 9מחזור 

 כללי
החברות העסקיות המובילות בישראל כבר מכירות בחשיבות ובצורך העסקי שבגיוון והכללה בתעסוקה. כיצד פורטים צורך זה 

 ארגונית? אילו כלים ניהוליים קיימים? מה חברות ישראליות עושות בתחום? ומה עושים בזמן קורונה?לאסטרטגיה 
זיות של לסוגיות מרכ המשתתפות.ים, הוא היחיד מסוגו בישראל. במסגרתו, ייחשפו 2000הקורס, אשר פותח ומועבר בשיתוף עם ציונות 

 אל, מודלים וכלים להטמעת הגיוון ובניית תפיסת תפקיד.גיוון והכללה, דרך היכרות עם אוכלוסיות הגיוון בישר

 קהל היעד
 ות.יםמשאבי אנוש, מנהל ות.יםרי ההעסקה: סמנכ"לים.ות, מנהלאתג עם המתמודדות.יםמן המגזר העסקי,  .יםלמנהלותמיועד קורס ה

 .הדרכה ועוד מנהלות.ים, מקצועיות.ים מנהלות.יםתפעול,  מנהלות.יםאחריות חברתית, 
 

 תכנית המפגשים
 תכנים מרכזיים תאריך ושעה מפגש

1 6/1/21  היכרות 
 דמוגרפיה תעסוקתית בישראלה 
 עקרונות בבניית תכנית עבודה לגיוון והכללה 

2 13/1/21   בנושא גיוון והכללה בישראלחקיקה 
 דנה לתפיסת תפקיד מנהל.ת גיוון והכללהס 

3 20/1/21  היכרות עם מינהל תעסוקת אוכלוסיות 
 כלי מיפוי למצב הגיוון בארגון 
 מדידה של גיוון והכללה 
 היכרות עם החברה הערבית 

4 27/1/21  הטיות בלתי מודעות 
 ראיונות רב תרבותיים 

5 3/2/21  כלים לניתוח פרקטיקות מדירות ומכלילות 
 גישת ה-POV להתאמת פרקטיקות ארגוניות 
  1 היכרות –חברה חרדיתX1 

6 10/2/21  כשירות תרבותית 
 אתגרי תעסוקה בחברה החרדית 

7 17/2/21  סוגיות בהעסקת עובדים עם מוגבלות 
 ניהול רב דורי 

8 24/2/21  היכרות עם סוגיות ייחודיות בהעסקת ישראלים יוצאי אתיופיה 
  מעורבות חברתית, מנטורינגכלים של קידום תכניות גיוון והכללה דרך 

9 3/3/21   קידום תכניות גיוון והכללה דרך רכש מגוון(diverse supply chain) ו- ERG 
  להט"ביםתעסוקת  –יש במה להתגאות 

 הצגת תכניות עבודה  –מפגש מסכם  7/4/21 10
 

 דגשים לתכנית
, מלבד המפגש המסכם שיתקיים חודש לאחר סיום 09:00-12:30השעות מרץ, בין -הקורס יתקיים בכל יום ד', בחודשים ינואר ─

 .09:00-13:00הקורס, ויהיה בין 
מפגשים בהקורס יועבר במתכונת מקוונת. היה וישתנו ההנחיות בדבר קיום מפגשים קבוצתיים, ייתכן וחלק מהתכנים יועברו  ─

 פרונטליים, אשר יתקיימו במרכז הארץ.
 נים. סילבוס סופי יועבר בסמוך לתחילת הקורס.שינויים בחלק מהתכ ייתכנו ─
הקורס יקבלו חומרי  ות.יהקורס מורכב משילוב של הרצאות, סדנאות, למידת עמיתים ודיונים בסוגיות אקטואליות. משתתפ ─

 וו את הקורס, וכן ידרשו למפגש אישי עם גורם מוסמך בתחום.העשרה )סרטונים, חומרי קריאה קצרים, פודקאסטים(, אשר יל
 ₪ 2000עלות: 

 l.org.ilnoa@diversityisrae,  6130072-052נועה  https://forms.gle/8XUsoMWGQgk8LjnB8 לפרטים והרשמה: 

https://forms.gle/8XUsoMWGQgk8LjnB8

