
 
 התמחות בניהול אסטרטגי של משאבי אנוש

 

 בית הספר לניהול  
 

Haifa School of Management  
 

  : Mount Carmel,  Haifa  31905 , Israel,   Phone: 04-8249193טל'   31905הר הכרמל, חיפה 

                 http://management.haifa.ac.il    :דוא"ל E-mail: mba@gsb.haifa.ac.il     פקס Fax:  04- 8249194 : 
 

 
 

 

 הדרכה ופיתוח מנהלים - למידה ארגונית שם הקורס:

  209.6207מספר הקורס: 

 טוביה מלמדד"ר שם המרצה: 

 21:00עד  18:00', גשעות הלימוד: ימי 

 מראשבתיאום שעות קבלה: 

 UK.com-TMelamed@ClearWater דואר אלקטרוני:

 

 

 למידה ארגוניתקורס: 

 2019 אוגוסט -יולי 

 
 :מטרות הקורס

הקורס עוסק בהיבט האסטרטגי של פיתוח המשאב האנושי של ארגונים, כדי לאפשר הן צמיחה והן הבטחת 
האחד הוא רמת  :קוטביים-כני הקורס עוצבו לאורך שני ממדים דוהעסקי של ארגונים. תההמשכיות והרצף 

ההתערבות הארגונית בוחנת את השקפת הארגון ותפיסתו את  ארגונית לעומת פסיכולוגית. -בות ההתער
ניהול תהליכי הלמידה, כפי שהם באים לידי ביטוי באינטראקציה בין תרבות למידה ארגונית ומגוון המתודולוגיות 

מקצועי. מהצד הקוטבי של ממד זה, -שמפעילים ארגונים, כדי לפתח ולטפח מנהיגות, כושר ניהולי וידע טכני
 יסה הפרטנית של המנהל בארגון. התפניתנת 

נקודת המבט  ייעוצית.-אקדמית לעומת יישומית-תתיאורטי -פרספקטיבת הלמידה  הממד השני הוא
התיאורטית מתמקדת בבחינה של נושאי המנהיגות והניהול ובהיבטים הקשורים לפיתוחם. הממד היישומי 

רגוני. הסטודנטים ייחשפו לעקרונות היסוד ייעוץ אמבחינה פרקטית ומגישה של מביט על פיתוח ניהול ומנהיגות 
של פיתוח מנהיגות, ויבחנו תשובות לשאלות החיוניות של איך לבחור, לחנך ולאמן מנהיגים ברמה קבוצתית, 

עוצי יאפשר יי-שומייתפעולית ואסטרטגית. למרות שהלמידה תתבצע במסגרת הרצאות ודיונים, ההיבט הי
כפי שהן מיושמות  ,חשפו לתוכניות פיתוח מנהיגות וניהול מהשטחיהסטודנטים י למידה ברמה של חוויה אישית.

עוץ הארגוני, וכן יחוו תוכניות אלו הן כמשתתפים בתוכנית פיתוח מנהיגות וניהול והן כמנחים של יבתעשיית הי
 תוכניות פיתוח.

 :הגישה בקורס

 -כל חומרי הקורס מצויים במערכת ה ותרגול. , דיונים פתוחיםמצגותשל השיעורים מבוססים על שילוב 
Moodle.  ם לשם קבלת עדכונים בדוא"ל יהשיעור. אנא עדכנו את פרטיכם האישי לפניהתכנים יועלו לאתר
 כתיבה אליו. צורךוכן ל ,מהמרצה

 :מבנה הציון

 או קבוצתית עבודה אישית 100%

 לסך הכ 100%
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 עבודה:

 .לאתרם יוצגו בכיתה ויועלו יהמסמכים הרלוונטי
 

 :נושאי הקורס

  נושא Case Study קריאה

17:  Pair pages 18–32 DePuy CMW (UK) – 
Medical equipment 

Managing complexity: The 
case of team re-structure 

  מורכבות ולמידה ארגונית
התמודדות עם מורכבות... חשיבה 

 אסטרטגית... כשלים אסטרטגים

1 

6, 7, 8, 18 (chapter 3, 41–78) Greencore (Ireland) – 
Convenience food 

Personality profiling and 
business realities 

 הבדלים בין אישיים ולמידה ארגונית
הערכת עובדים... כלי הערכה... מודלים 

של אישיות... השלכות להתפתחות 
ולמידה ארגונית... זיהוי, ניהול ופיתוח 

 כשרונות

2 

1 & 4 Henry Boot (UK) – 
Construction 

Selection 

 היבט ארגוני ואישי –ניהול כשרונות 
מערכות ארגוניות לניהול כשרונות... ניהול 

 עצמי כמותג

3 

2 & 3 Mölnlycke (Sweden) – 
Health Care 

Executive coaching 

 Executive – אימון מנהלים
Coaching 

אימון סגנונות  –מודלים של אימון מנהלים 
 שונים ... כלים לאימון אישי

4 

9, 11, 12 (chapter 6, 101-133), 
18 (chapter 6, 157-188), 19, 20, 
21(Skim read) 

Warner Bros. (UK) – Films 
and Entertainment 

Development centre 

 ניהול ומנהיגות
פיתוח וצמיחה אישית לעומת מניעת 

 התדרדרות מנהיגותית

5 

10, 14 (chapter 16) Align Technolgy (Holland, 
US, APAC) 

Top team development 

 והדרכת מנהליםפיתוח 
 פיתוח ובניית צוות

6 

18 (chapter 7,189–232); 15 
(chapters 5 & 6, 83–113) 

WoodGrain Furniture (UK) 
– Bespoke Furniture  

Competing with the big 
boys? 

 אבחון ארגוני
מבנה ארגוני... חזון... מפתח ניתוח 

 אסטרטגי... מפתח טכנולוגי

7 

5, 14  Standard Chartered Bank 
(Global – focus on Nigeria) 
– Financial Services 

Tragic to Magic: Applying 
'Cycle of Service' globally 

 שינוי ארגוני
 למידה ארגונית... שינוי מעצב

8 
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