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 מטרות הקורס
לניתוח  ה מערכתית של ניהול ארגונים. הקורס יקנה ידע וכליםיהקורס נועד להקנות למשתתפים ראי

שינוי בהם. לצד ההבנה והעבודה המערכתית, הקורס ניהול  הבנת תהליךלמיקות בארגונים ואדינ
 יקנה ידע וכלים לאימון וייעוץ אישי למנהלים.

והן בייעוץ אישי למנהלים  ,הסטודנטים יתנסו הן בעבודת ניתוח מערכת ארגונית ,במהלך הקורס
 לגיבוש הזהות הניהולית.

 
 מבנה הקורס

ומיים באמצעות דוגמאות וסימולציות. הקורס מורכב מהרצאות בהן יוצגו היבטים תיאורטיים וייש
ולכן נדרשת השתתפות פעילה והכרת החומר לפני  ,חלק ניכר מן ההרצאות יתבסס על דיונים

 השיעור.
 

 דרישות הקורס
 מציון הקורס. 30% - קריאת חומרים והשתתפות פעילה בהרצאות •
מועד ורס, מציון הק 30% - עבודה בקבוצות לניתוח ארגון על בסיס הגישות שנלמדו בכיתה •

 .26.6.20: הגשה
 .17.7.20: מועד הגשהמציון הקורס,  20% - עבודה בזוגות לגיבוש הזהות הניהולית •
מציון  20% - משפחה על פי המודל שנלמד בכיתה-עבודה אישית לעיצוב ממשק עבודה •

 .30.7.20: מועד הגשההקורס, 
 

 בכםלתשומת ל
עשויים לחול, ולכן אין באמור לעיל התחייבות שנספיק את כל החומר הרשום ו/או שינויים  •

 שלא ייערכו שינויים. 
ושבגינה  רפואית שעשויה להשפיע על לימודיךאם יש לך לקות למידה או מוגבלות/בעיה  •

 אנא פנה/י לדיקנאט הסטודנטים למדור נגישות ולקויות למידה: ,את/ה זקוק/ה להתאמות
 .8249265-04טל: , niv.haifa.ac.ilLDA@u :ל"דוא

 חל איסור להקליט את השיעור בכל דרך שהיא. •
   העברת חומר הקורס לבעלי עניין אחרים אסורה בהחלט.  •
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 תרגיל קריאה לקראת השיעור נושא ההרצאה #
 התפתחות התפיסה הארגונית. 1-3

 מיקת ארגון:אניתוח דינ
 הגישה המערכתית -
 הגישה המבנית -
 הגישה האסטרטגית -
 של טייצ' שלושת צירי הארגון -

ווצלביק, וויקלנד, ופיש 
-1(פרקים  . שינוי. (1979)

8.( 
Cummings & Worley 
(2009). 
Tichy (1982).  

עבודה בקבוצות לניתוח 
ארגון על בסיס הגישות 

 שנלמדו בכיתה

  5,9,10) פרקים 2008לוי ( ניהול שינוי 4
Ford et al.(2008). 

 

) וייעוץ אישי coachingאימון ( 5-6
 :למנהלים

 המנהיג כעוגן ערכי -
  גיבוש זהות המנהל -
 אימון על פי ערכים -

Garti & Dolan (2019). 
 ).2020דולן, לנדאו וגרתי (

עבודה בזוגות לגיבוש 
 הזהות הניהולית

  .Pfeffer & Sutton (2006) קבלת החלטות 7
עבודה אישית לעיצוב   משפחה-ממשק עבודה 8

משפחה -ממשק עבודה
על פי המודל שנלמד 

 בכיתה 
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