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 מטרות הקורס

למרכיב אינטגרלי חיוני בפעילותו של כל ארגון. קורס בעשרות השנים האחרונות ניהוליות הפכו מערכות מידע 

זה יציג מושגי יסוד, תיאוריות, מודלים ומקרי בחן של סביבות מערכות המידע הניהוליות. נדון במאפיינים של 

ניהול המידע והידע בסביבה של עומס מידע, ריבוי משימות והפרעות; בממשקי משתמש ובאופן שבו הטמעתם 

הארגון; בחדשנות ואימוץ חידושים ובתהליכי תקשורת המאפיינים ארגונים עתירי ידע משפיעה על עבודת 

 בעידן הדיגיטלי. 

 מבנה הקורס

בתחום. לפני המפגש יעלו ן יוצגו היבטים תיאורטיים ויישומיים מפגשי הרצאות שבועיים בההקורס מורכב מ

אודות על דיונים (. המפגשים יתבססו הסטודנטים תגובת קריאה קצרה לפריט קריאה )לפי שאלה כללית מנחה

התקופה יעבדו הסטודנטים על רפרט  במהלךולכן נדרשת השתתפות פעילה. פרטי הקריאה ויישומם במקרי בחן 

של מערכת מידע ניהולי. מקרה הבחן יכול לשמש את הסטודנטים גם לצורך העבודה המסכמת המציג מקרה בחן 

 בקורס. התחומים הנידוניםאו יותר מאחד בהקשר ל

 והרכב הציון דרישות הקורס

 הקורס לאתר המועלים החומרים של ולימוד קריאה, בשעורים פעילה והשתתפות נוכחות. 

 10% -בפורום הכיתתי  ה שבועיתתגוב 

  )אלקטרונית(.מועד שיתואם מראש והגשת המצגת הצגה בכיתה ב) 20% -רפרט )הצגת מקרה בחן 

 70% - עבודה מסכמת 
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 מבוא  10/07/2018 1
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 . ומערכות מידע
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 ממשקי משתמש 24/07/2018 3

 שיקולים פונקציונליים ועיצוביים בתכנון מערכות מידע

 ידע ומערכות מידע 31/07/2018 4
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