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ם לקרות קונפליקטים יכולי, אנשים שונים בין הרצונות, הערכים והיעדים שלקונפליקט הוא חוסר הלימה 

קונפליקט נוטה להסתיים  המקרים ברובסים במקום העבודה. ישיות ומערכות יחסים אמערכות יחב

, מאחר וכל צד בקונפליקט מנסה להצדיק רבים אם הוא לא מנוהל נכון ו ליים מצד כל המעברגשות שלי

ד איך , נלמםנפליקטילניהול קו נויות קורס זה נלמד את המיומתיו. בבעמדו ולשכנע את הצד השני 

תוך הצוות שלנו, נלמד איך אנחנו כמנהלים בו  בארגון חדשנות ו נוע ליצירתיות שמש כמקונפליקט יכול ל

 הצלחה.ו  צמיחה, העצמהתחושת קונפליקט למצב של מובילים את העובדים מ

 
 

 חשוב לדעת!
 

 : היקף השעות

 שעות אקדמיות 40

 

 : קהל יעד ודרישות קבלה

ים לרכוש ניף, עובדים המעוניאופן ישיר או עקימנהלים בכירים ומנהלי צוותים המנהלים עובדים ב

 אפקטיבי ליקטיםפבניהול קונמיומנויות בינאישיות 

 
  :סגל המרצים

סגל מרצים ומומחי הדרכה, מהמובילים בתחומם, בעלי ניסיון מעשי רב ביישום והדרכת  iNTלמכללת 

 טק הישראלית והעולמית-נושאי הלימוד בתעשיית ההיי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 כמנטורהמנהל  –  קונפליקטיםניהול 
 ניהול קונפליקטיםמיומנויות ל
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 תכנית לימודים
 

 ליקט?קונפמהו  – 1פרק  •

o  על פי תומאס וקילמן  ת הקונפליקטיסותפ ההגדר 

o  צרים סכסוכים ממה נו 

o הקשר בין סגנונות תקשורת לניהול הקונפליקט 

 

 הול קונפליקטעקרונות של ני – 2פרק  •

o האדיב, המשתף פעולה(נע, הפשרן הנמ ,)התחרותיט פליקבקונהאופי של כל צד בנת ה , 

o או שיחות משותפות שיחות אישיות 

o  ג ושאילת שאלות דיאלו 

o קטפלימנהל הקונכ  ניטרליות 

 

 קונפליקטים בניהולסגנונות  – 3פרק  •

o ולכפמודל האינטרס ה 

o  לסיטואציההתאמה , גמישות ו מרחב בחירהיצירת  –הטייס האוטומטי 

o  מודלWIN- WIN   

o שונים לניהול קונפליקטיםכללי מפתח לשימוש בסגנונות ה 

o שלי אבחון הסגנון האישי 

 

 פתרון הקונפליקטול שיח לניה – 4ק פר  •

o  דים ואינטרסים של כל הצדעמדות  –הכנה לשיחה 

o נוכחיםעיתוי מיקום, –בית מיטמה לשיחה ור פטפלבחירת ה , 

o יחה ומזעור השפעתםבשוד את הקשיים הצפויים ללמ 

 

 גישור מיומנויות  – 5 קפר  •

o  עם תפיסת הגישור היכרות  –תהליך הגישור 

o  ניטרליות בגישור 

o הגעה להסכמהה הדדית ו , הבנשורת טובהקהמאפשר תשיח  –שיח גישורי נהל כיצד ל 
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  אפקטיבי קונפליקט לניהול בינאישיתתקשורת  – 6פרק  •

o ג?מנטורינמהו  – נטור המנהל כמ 

o  אנשים ולא משימותניהול  בין מנהל למנטור?מה ההבדל 

o צמיחה מאידך חד ו מהרגיש שייך מהצדדים ללכל אחד  אפשר שת – ת תוכנית אישיתייבנ 

o ארגוני כחלק מהאסטרטגיה הכוללתקביעת היעד ה 

o ת חשיבה מנצח 

 

 וניותת איממיומנויו  – 7רק פ •

o בה אפקטיביתהקש 

o העצמה וחוזקות העובד 

o  מעצימה אישית ותורמת לפיתוח הצוותשאילת שאלות כמיומנות 

o  ל בהתנגדויותטיפו 

o  התפקיד לעובד התאמת 
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