
 

 

 סילבוס קורס ניהול גיוון והכללה בחברות וארגונים 

 10מחזור 
 

 כללי
טמון בהעסקה מגוונת ומכלילה. כיצד פורטים צורך זה  החברות העסקיות המובילות בישראל כבר מכירות בחשיבות ובצורך העסקי אשר  

 איך השפיעה הקורונה על ההעסקה המגוונת?  ישראליות עושות בתחום?לאסטרטגיה ארגונית? אילו כלים ניהוליים קיימים? מה חברות  

לסוגיות מרכזיות    , הוא היחיד מסוגו בישראל. במסגרתו, ייחשפו המשתתפות.ים2000עם ציונות  הקורס, אשר פותח ומועבר בשיתוף  

 ובניית תפיסת התפקיד.  והכללה יווןגמודלים וכלים להטמעת יוון בישראל, גשל גיוון והכללה, דרך היכרות עם אוכלוסיות ה

 הקורס מועבר יחד עם טובי המומחים בתחום הגיוון וההכללה ומנהלות.י גיוון וותיקים מחברות מובילות 

 קהל היעד 
צוות ניהול  סמנכ"לים.ות,  ם מן המגזר העסקי והחברתי, המתמודדות ומתמודדים עם אתגרי העסקה:  ומנהליהקורס מיועד למנהלות  

 תפעול, הדרכה, ניהול מקצועי ועוד. משאבי אנוש, אחריות חברתית, 

 

 תכנית המפגשים 
 

 מרכזייםתכנים  תאריך ושעה  מפגש 

 היכרות  - 10/11/21 1

 והשפעתה על הכלכלה  וקתית בישראלהדמוגרפיה התעס -

 חקיקה בנושא גיוון והכללה בישראל -

 מנהל.ת גיוון והכללהתפיסת תפקיד  -

 משרד הכלכלה היכרות עם מינהל תעסוקת אכולוסיות   - 17/11/21 2

 בארגונים  גיוון והכללה תמדיד למידה והתנסות בכלים ל -

 להט"ב תעסוקת  -יש במה להתגאות -

 הערבית אתגרי תעסוקה בחברה  - 24/11/21 3

 תרבותיים - ראיונות רב -

 פרקטיקות מדירות ומכלילות  -

 סוגיות בהעסקת אנשים עם מוגבלות  - 1/12/21 4

 גבלות להעסקת אנשים עם מו   4X4מודל  -

 סדנת הטיות בלתי מודעות  -

 אתגרי תעסוקה בחברה החרדית  - 8/12/21 5

 כשירות תרבותית בארגונים  -

 להתאמת פרקטיקות ארגוניות  POV-גישת ה -

 ה סוגיות בהעסקת ישראלים יוצאי אתיופי  - 15/12/21 6

 קידום תוכניות גיוון והכללה דרך כלים של מעורבות חברתית ומנטורינג -

 ERGרכש מגוון ו , גיוון במוצרים -

 מבוגריםעסקת מודלים ואתגרים בה - 22/12/21 7

 הצגת תוכנית עבודה  -

 ומשוב  סיכום -

 

 דגשים לתוכנית 
 9:00-14:30בין השעות   דצמבר-נובמברהקורס יתקיים בימי ד', בחודשים  -

 מפגשים פרונטאליים ומקוונים בהתאם להנחיות והגבלות משרד הבריאות הקורס יועבר במתכונת היברידית המשלב  -

 . סילבוס סופי יועבר בסמוך לקורס ייתכנו שינוי בחלק מהתכנים -

חומרי העשרה  הקורס מורכב משילוב של הרצאות, סדנאות, למידת עמיתים ודיונים בסוגיות אקטואליות. משתתפי.ות הקורס יקבלו  -

 אשר ילוו את הקורס. 

 ₪    2,000עלות: 

 ki@diversityisrael.org.ilmal,  7629820-058מלכי  https://bit.ly/2Y23B8gלפרטים והרשמה: 

https://bit.ly/2Y23B8g

