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מטרות הקורס
מטרות הקורס הן להקנות ידע ,הבנה וכלים לניתוח מערכות ארגוניות הבאות להתמודד ולשפר תופעות
ברמת היחיד ,הקבוצה והארגון כגון ,גמישות ,יעילות ,תרבות ארגונית ,ניהול יכולות ,התנהגות לא
הולמת ,צמצומים והיעדרויות 4הקורס יעסוק בגורמים השונים המעצבים את ה"התנהגות הארגונית"
כמו גם באפשרויות לניהול ההתנהגות בארגון 4מטרות אלו יושגו דרך בחינת הגורמים הפועלים
בסביבה ,במערכות ניהול המשאב האנושי ויחסי העבודה והתעסוקה במסגרת הארגון ,כמו גם יצירת
מודעות ותובנה בבחינת תהליכי היצור או השירות בארגונים שונים על-מנת לגבש מדיניות ניהולית
מתאימה4

מבנה הקורס
הקורס מורכב מהרצאות בהן יוצגו היבטים תיאורטיים ויישומיים באמצעות אירועים ,חקר אירוע,
הצגות סטודנט ,סרטים וסימולציות 4השיעור בנוי ,בעיקר ,על דיונים בכיתה ולכן נדרשת השתתפות
פעילה והכרת החומר לפני השיעור 4הקורס מתוכנן ליצור סביבה לימודית אקטיבית 4על מנת לאפשר
סביבה לימודית אקטיבית ,הסטודנטים יהיו אחראים להוביל ולהנחות דיון קבוצתי במהלך השיעורים4
התוצאה היא ציפייה שסטודנטים ישתתפו השתתפות פעילה ומועילה להשגת מטרות הקורס4

דרישות הקורס


השתתפות פעילה ועניינית בהרצאות4



קריאת ספרות החובה הניתנת בשיעור וכהכנה לכל שיעור4



הגשת תרגילים:
o

אירוע מחיי העבודה – הגשה  21ינואר 0220

o

תרגילי כיתה4

o

תרגילי בית  -מספר תרגילי הבית לא יעלה על 42
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תרגיל מסכם –  0.פברואר 0220


סיכום מאמר או פרק בספר
o

ע"פ הגרלה בין הסטודנטים עד לתאריך  11פבר 0220
סיכום מאמר

o

הסיכום יכלול לפחות את הנקודות הבאות (ראה פירוט "טכני" בהמשך):

o
o
o
o
o
o
o

הצגת הנושא (ניתן להוסיף ממקורות נוספים)  +בעיה/שאלת המחקר;
רקע תיאורטי;
נתונים רלוונטיים הקשורים בבעיה/שאלה;
שיטת המחקר וממצאים רלוונטיים;
דיון וסיכום – מעבר לרשום במאמר (עמדתכם בנושא  +דוגמא קונקרטית);
רשימת מקורות;
נספחים (במידת הצורך)4

o

סיכום פרק בספר
נקודות מרכזיות בהתאם לתתי הנושאים בפרק4



אי הגשה בזמן של תרגיל ו/או מצגת ו/או עבודה תוביל לציון 42



הקבוצות יקבעו בתיאום עם המרצה4

ציון סופי
תרגילים – 26%
סיכום מאמר – 26%
תרגיל מסכם – 02%
השתתפות פעילה ומועילה למטרות הקורס – 46%
שינויים עשויים לחול ולכן אין באמור לעיל התחייבות שנספיק את כל החומר הרשום ו/או שלא
יערכו שינויים4
תרגילים שלא נספיק לעשות ,הניקוד יעבור לציון התרגיל המסכם4
חל איסור להקליט את השיעור בכל דרך שהיא4
שימוש בטלפונים ניידים במהלך השיעור אסור ויוביל להורדה בציון4
העברת חומר הקורס לבעלי עניין אחרים אסורה בהחלט4
למען הסר כל ספק סטודנט/ית שלא יעמוד/תעמוד בדרישות הקורס לא יקבל/תקבל ציון סופי
בקורס4
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לוח זמנים
שבוע
2

יום
 21ינו' 0220

0

 21ינו' 0220

נושא
מבוא :היבטים עכשוויים
בניהול ארגונים
תרבות ארגונית

1

 02ינו' 0220

מוטיבאציה

.

 00ינו' 0220

אמון וניהול על-פי ערכים

6

 21פבר' 0220

התנהגות (לא) הולמת

2

 22פבר' 0220

היעדרויות ,עזיבה וצמצומים

0

 20פבר' 0220

מודל ניהול יכולות

0

 0.פבר' 0220

תרגיל מסכם

תרגיל/חקר אירוע
תרגיל ציפיות
תרגיל בית (תרבות ארגונית) – ניתוח כיתתי
תרגיל כיתה – מה אנשים רוצים ממקום עבודתם
הגשה  -אירוע מחיי העבודה
ניתוח כיתתי :מה אנשים רוצים ממקום עבודתם
אמון במוסדות ציבוריים (למלא בבית)
ניתוח כיתתי  -אמון במוסדות ציבוריים
משחקThe Value of Value :
Wakefield
תרגיל " -נוכח-נפקד" (למלא בבית)
ניתוח ארגון/יחידה
ניתוח כיתתי " -נוכח-נפקד"
תרגיל ערך מוסף
"בריחת מוחות" מארגונים ציבוריים
בהצלחה
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סיכום מאמר  -דרישות

סיכום המאמר/פרק בספר יוגש על-ידי כל סטודנט/ית בנפרד4
אורך הסיכום לא יעלה על  6עמודים4
רווח כפול ,פונט  ,David 20רווחים בהתאם לברירת המחדל של 4WORD
עמוד פתיחה הכולל את שם המאמר ושם המחבר/ת ,כיתה ,תאריך (לא נספר כחלק מ 6
עמודים)4
שימוש במקורות אקדמיים  -עמוד הכולל את רשימת המקורות בהם עשיתם שימוש (לא נספר)
– ראה הנחיות לכתיבה אקדמית4
הסיכום יכלול לפחות את הפרקים הבאים

o
o
o
o
o
o
o

מבוא – הצגת הנושא  +בעיה/שאלת המחקר
רקע תיאורטי
נתונים רלוונטיים הקשורים בבעיה/שאלה
שיטת המחקר וממצאים רלוונטיים
דיון וסיכום – מעבר לרשום במאמר (עמדתכם בנושא  +דוגמא קונקרטית)4
רשימת מקורות
נספחים (במידת הצורך)

בהצלחה
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הנחיות לכתיבת מקורות
Citations to references in the essay should be as follows:
Deery and Plowman (1998) argue that industrial relations ...
or
Recent developments (e.g., employment contracts) in industrial relations (Deery &
Plowman, 1998) ...

When there are more than two authors, the first citation should be
Schuler, Dowling, Smart and Huber (1998) argue that HRM ...
Subsequent citations should be: Schuler et al. (1998) assert that HRM ...
or
The importance of HRM (Schuler, Dowling, Smart & Huber, 1998) ...
Subsequent citations should be: The five activities of HRM (Schuler et al., 1998) ...

When there are two or more citations within the same parentheses, the order is
alphabetized:
The recruitment and retention of employees is fundamental to organisations
(Deery & Plowman, 1998; Gahan, 1992; Jones, 1990; Smith, 1989).
ציטוטים

When quoting always provide page numbers, e.g.,
"It is assumed that both workers and management share a common objective" (Deery &
Plowman, 1998, p. 5).
or
Deery and Plowman (1998) "assumed that both workers and management share a
common objective" (p. 5).
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