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 "3100129" "ניהול קריירה בעידן הטכנולוגיתוכנית לימודים לקורס "

Managing your Career in the Digital Age 

 

 תש"פ  :ת לימודיםשנ

 :היקף הקורס

 3 :שעות הרצאה שבועיות

 09:00-10:00ימי שלישי  :שעות תרגול שבועיות

 3 :נקודות זכות

 

  :ההוראהפרטי סגל 

 פרופ' מל רוזנברג שם המרצה:

 dr.mel.rosenberg@gmail.com דואר אלקטרוני:

 10:00-11:00ימי שלישי  שעת קבלה:יום ו

 

  שם עוזר ההוראה/מתרגל:

 דואר אלקטרוני:

 : שעת קבלהויום 

 

  :דרישות קדם

 ידע באנגלית, רצון עז להצליח, נכונות להשתתף בכל השעורים  

 

 :מטרות הקורס

 World Economic Forum (WEF)-העולם הטכנולוגי והמקצועי משתנה בקצב מסחרר. ה
 הנדרשים בעתיד. הם כוללים תכונות אישיות רבות: יצירתיות, TOP TEN SKILLS -את ה 2016-פרסם ב

תיאום עם אנשים וניהולם, חכמה רגשית, ויכולת לשרת אחרים. בקורס נתבונן בעולם המשתנה ובעצמינו 
ונשאל את השאלה: כיצד להצליח בגדול בעולם המחר? מה ניתן ללמוד מהצלחתן של אחרים אלו תכונות 

 חסרים לנו? על אלה מכשולים חייבים להתגבר. בהתאם לכך מטרות הקורס הן:
 תחומיים, הכוללים:-הסטודנטים מגוון גישות להבנת המונח "הצלחה", מהיבטים רב להציג בפני .1
: אבולוציה, תכונות פיזיות )יופי, כושר וכו'(, סימטריה, אטרקטיביות, בריאות וחולי, ביולוגיה .א

 אינטליגנציה מולדת, מגדר, יכולות מיוחדות ועוד.
משפחתית, השפעה סביבתית, מערכת : דת, מצב חברתי, אתיקה, גידול וחינוך, תרבות תרבות .ב

 ערכים, תקשורת, קשרים חברתיים, מרדנות.
 : התנהגות, הנעה, פחד, תשוקה, ריכוז, נכונות לעבוד קשה, סקרנות.פסיכולוגיה .ג
 : אילן יוחסין, גיאוגרפיה, עושר.רקע משפחתי .ד
 : ידע, רקע אקדמי, מערכות חינוך מסורתיות מול חדשניות.חינוך .ה
 יכולות מולדות מול נרכשות, גמישות מחשבתית. :כשרון ויצירתיות .ו
 : תזמון, הבשלת תנאים מתאימים.מזל .ז

. לעודד את הסטודנטים להתבונן בחיים שלהם עצמם ושל הסביבה, לחקור, להסיק מסקנות, לאתגר 2
 את עצמם, ולשקול את האפשרויות להתפתח ולהתגבר על מכשולים בדרך לקריירה מזהירה.

mailto:dr.mel.rosenberg@gmail.com
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אורח, הן חיות והן מוקלטות, של דמויות בולטות בהצלחתן בקריירה, בעלות רקע -בקורס ישולבו הרצאות
 אקדמי, עסקי ועוד. ההרצאות כוללות שיחות כנות עם הסטודנטים על סודות ההצלחה מההיבט האישי.

הקורס הידודי )אינטראקטיבי(, ילווה בתוכן מרושת )אונליין(, ישלב פעילות ברשתות חברתיות 

ינוכיות שיאפשרו שיתוף מרבי של הסטודנטים ביצירת תכניו ובגיבוש תובנות אישיות וטכנולוגיות ח

 וקבוצתיות על מהות ההצלחה והדרכים להשגתה.

 

 :תקציר הקורס

Managing your Career in the Digital Age 

 
How are we going to navigate our future in an era where most of the professions that we know 

of are going to disappear in the coming decade. What skills do we have to acquire?  
In this course we address the personal factors that determine whether we can successfully 

compete in an increasingly complicated world. We discuss different ways of looking at success, 

how it is impacted by our biology, upbringing and background, what skills should we excel at 

in order to compete, including the secrets of creative thinking, presentations and storytelling. 

More importantly we will look at ourselves and undertake to study one at least one aspect of 

our personality/experience that can be modified to better enable us to compete and succeed. 

The course emphasizes creativity, personal skills and motivation for change. We invite speakers 

who have led disruption on a national and global scale, or are successfully coping and dealing 

with severe hardship.  Attendance and participation in class exercises is mandatory.  
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 :חלוקה שבועית –הלימודים  תוכנית

 )התוכנית כפופה לשינויים( 

שבוע 
 מקור קריאה נושאי  ההרצאה מס'

1 
 –מבוא על נושא ה"הצלחה" 

הגדרות התחום בהתאם 
 לאסכולות שונות, הנחות יסוד.  

, כלכלן David Rosenbergראיון עם  –הצלחה כלכלית 
 שף.-ראשי של קבוצת גלוסקין

QS9_AZsEf8-https://www.youtube.com/watch?v= 

2 
כיצד שופטים הצלחה? האם 
המונח השתנה עם ההתפתחות 

 החברתית וההיסטורית?

 Yechielראיון עם הרב  –הצלחה בתרומה לקהילה 
Eckstein לידידות"., ז"ל, מייסד ונשיא "הקרן 

https://www.youtube.com/watch?v=62MQr7RcDjA 
, Steve Jobsראיונות עם  –הצלחה בתחום החדשנות 

 מייסד "תפוח".
https://www.youtube.com/watch?v=KuNQgln6TL0 

-http://news.stanford.edu/news/2005/june15/jobs
061505.html 

e.com/watch?v=VHWUCX6osgMhttps://www.youtub 

3 
השפעות ביולוגיות, השפעות 
תרבותיות, חברתיות, קהילתיות 

 וסביבתיות

ראיון עם ליאור מנור, אמן  –הצלחה בתחום הבידור 
חושים. 

https://www.youtube.com/watch?v=HGopZ_aWPiw 

השפעות פסיכולוגיות, השפעת  4
 מערכת התמיכה המשפחתית

 -ראיון עם אלון כהן, מפתח ה –טק -הצלחה בתחום ההיי
Voice over IP. 

ראיון עם רוני רוס, יו"ר  –הצלחה בתחום היזמות  השפעות החינוך 5
 ומייסדת חברת "פנורמה".

6 STOTYTELLING  ראיון עם פרופ' אבישי  –הצלחה בתחום האקדמי
 גוריון.-ברוורמן, לשעבר נשיא אוניברסיטת בן

 יצירתיות 7

ראיון עם יהודה אטלס, סופר  –הצלחה בתחום הספרות 
 ילדים.

 ראיון עם ארי פולמן, קולנוען. –הצלחה בתחום הקולנוע 

ראיון עם חנוך פיבן, אמן  –הצלחה בתחום האמנות 
 ומאייר.

 השפעת הזדמנויות מקריות 8

 .Profהרצאה של  –הצלחה בתחום ההשראה הציבורית 
Randy Pausch ."אוניברסיטת "קרנגי מלון ,

https://www.youtube.com/watch?v=ji5_MqicxSo 

http://psycnet.apa.org/journals/apl/89/3/428 

 ועתיד טכנולוגיה בעבר, הווה 9
הצלחה בתחום המנהיגות התקשורתית והפרסום 

. Oprah Winfreyראיון עם  –הציבורי 
-To-Secret-http://www.oprah.com/oprahshow/Oprahs

Video-Success  

 TBD מרצה אורח מספר את סיפור חייו 10

11 NETWORKING AND 
INTERVIEWING  

-tips-ten-https://www.ourboox.com/books/mels
meeting/-first-successful-a-for 

12 SUCCESSFUL 
PRESENTATIONS 

-tips-ten-https://www.ourboox.com/books/mels
presentations/-oral-on 

https://www.youtube.com/watch?v=-QS9_AZsEf8
https://www.youtube.com/watch?v=62MQr7RcDjA
https://www.youtube.com/watch?v=KuNQgln6TL0
http://news.stanford.edu/news/2005/june15/jobs-061505.html
http://news.stanford.edu/news/2005/june15/jobs-061505.html
https://www.youtube.com/watch?v=VHWUCX6osgM
https://www.youtube.com/watch?v=HGopZ_aWPiw
https://www.youtube.com/watch?v=ji5_MqicxSo
http://www.oprah.com/oprahshow/Oprahs-Secret-To-Success-Video
http://www.oprah.com/oprahshow/Oprahs-Secret-To-Success-Video
https://www.ourboox.com/books/mels-ten-tips-for-a-successful-first-meeting/
https://www.ourboox.com/books/mels-ten-tips-for-a-successful-first-meeting/
https://www.ourboox.com/books/mels-ten-tips-on-oral-presentations/
https://www.ourboox.com/books/mels-ten-tips-on-oral-presentations/
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  הגשות קבוצה ראשונה 13

  הגשות קבוצה שנייה וסיכום 14

 

  :חובות הקורס ומפתח לקביעת הציון הסופי

 :מהשיעורים לכל הפחות 80%-השתתפות חובה פעילה ב חובת נוכחות 

 בנוסףו: 

השתתפות פעילה קריאה וצפייה בחומר הנלמד בכיתה והחומר הנלווה, כולל חומר אינטרנטי,  .א

 מציון הקורס 50% – בשיעורים, ביצוע שיעורי בית

-)הגשה אישית(, בדרך כלל ניתוח אנליטי של שינוי אישי בדרך להצלחה הגשת פרויקט סופי  .ב

 מציון הקורס 50%

 

 :מפתח לקביעת הציון הסופי בקורס 

 פרויקט סוג המטלה
 סופי

השתתפות פעילה ומילוי מטלות במהלך הקורס, כולל 
תרגילים בכיתה ובבית, השתתפות בשיעור, נוכחות, 

 והחומר הנלווהקריאה וצפייה בחומר הנלמד בכיתה 

אחוז הציון 
מסך הציון 

 הסופי
50% 

 

50% 

 
 

 
 


