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תקופה מס'  - 3כיתת יסעור
מטרות הקורס
הידע בהת הגות ארגו ית עוסק במפגש של העובדים עם הארגון ובתהליכים הארגו יים המשפיעים על
תפקוד הארגון ויעילותו .מטרת הקורס היא להק ות ידע וכלים להב ה ול יתוח של אירועים מהמציאות
הארגו ית המורכבת של העידן ה וכחי ,ויעסוק בגורמים השו ים המעצבים את ההת הגות הארגו ית.
הסטוד טים ילמדו ל תח תופעות מורכבות הן ברמת היחיד ,והן ברמת הקבוצה והארגון כולו .ב וסף,
הסטוד טים ילמדו לעצב ול הל הת הגויות עובדים כדי לצור יעילות ארגו ית.
מב ה הקורס
הקורס הוא קורס אקטיבי המורכב מהרצאות ,בהן יוצגו היבטים תיאורטיים ויישומיים באמצעות
אירועים ,חקר אירוע ,הצגות סטוד טים )פרז טציות/רפרטים( ,סרטים וסימולציות .השיעור ב וי ,בעיקר,
על דיו ים בכיתה ,ולכן דרשת השתתפות פעילה והכרת החומר לפ י השיעור.
הסטוד טים יהיו אחראים להוביל ולה חות דיון קבוצתי במהלך השיעורים.
דרישות הקורס


וכחות חובה



השתתפות פעילה וע יי ית בהרצאות



קריאת ספרות החובה ה ית ת בשיעור וכהכ ה לכל שיעור



דיווח על קריאת מאמר או פרק בספר ודיון בכיתה  -עבודה קבוצתית )לא יותר מארבעה בצוות(



יתוח אירוע  -עבודה קבוצתית )לא יותר מארבעה בצוות(



מבחן סופי

הרכב הציון הסופי בקורס
דיווח על קריאת מאמר ודיון בכיתה 15% -
יתוח אירוע 15% -
מבחן מסכם 65% -
השתתפות פעילה ומועילה למטרות הקורס 5% -
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שי ויים עשויים לחול ולכן אין באמור לעיל התחייבות ש ספיק את כל החומר הרשום ו/או שלא
יערכו שי ויים.
תרגילים שלא ספיק לעשות ,ה יקוד יעבור לציון התרגיל המסכם.
חל איסור להקליט את השיעור בכל דרך שהיא.
שימוש בטלפו ים יידים במהלך השיעור אסור ויוביל להורדה בציון.
העברת חומר הקורס לבעלי ע יין אחרים אסורה בהחלט.
למען הסר כל ספק סטוד ט/ית שלא יעמוד/תעמוד בדרישות הקורס לא יקבל/תקבל ציון סופי
בקורס.
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