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 .קבלת החלטותקורס: 

 'ב, סמסטר תשפ"גשנה"ל 

 286.4433מס' קורס: 

 .שעת קבלה: לפי תיאום מראש

 סמסטר ב, יום חמישי.

  zwiner@staff.haifa.ac.ilדוא"ל:  ,ד"ר צביקה וינרמרצה:     

 

 שם הקורס: קבלת החלטות

ארגונים בכלל ובניהול ארגונים בתחום הבריאות קבלת החלטות הינה חלק חשוב בניהול 

בפרט. מטרת הקורס הינה להקנות את הרקע התיאורטי והמעשי של תהליך קבלת 

ההחלטות, בדגש על דוגמאות מתחום הבריאות. חלק חשוב בקורס יוקדש לקבלת 

החלטות בסביבה ודאית וסביבה לא ודאית וכן לנושא ההטיות הקוגנטיביות. בנוסף יינתנו 

הכלים הטכניים לביצוע קבלת החלטות יעיל כמו שימוש בתורת המשחקים ובעצי 

החלטה. נקודות נוספות לדיון תהיינה: הפסיכולוגיה של קבלת ההחלטות בתחום 

הרפואה, תרבות וקבלת החלטות, שיפוט וקבלת החלטות במדיניות ציבורית ומשבר 

 הקורונה ואי הליניאריות.  

 דרישות הקורס:

 לפחות על המטלה הסופית 60יון של בהרצאות. קבלת צ 80% נוכחות של

אי במקרה שתתקיים הוראה בזום, הסטודנטים נדרשים לפתוח מצלמות בשיעורים. 

קושי בפתיחת מצלמה, יש  . במקרים פרטניים שלפתיחת מצלמה תחשב כהיעדרות

 .לפנות למרצה הקורס מראש לפני השיעור לקבלת אישור או עזרה

 

 שיטת ההוראה:

הקורס יועבר על ידי הרצאות פרונטאליות תוך שילוב הסטודנטים בדיונים אשר יערכו 

.בכיתה. מומלץ לקרוא את קריאות החובה לפני כל שיעור  

 

ודות נק 15מטלה סופית. סטודנט יכול לצבור עד ההערכה תתבצע על סמך  הערכה:

 תוספת לניקוד העבודה עבור נוכחות והשתתפות פעילה בהרצאות.
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 ,יקר/ה סטודנט/ית
 את/ה ושבגינה לימודיך, על להשפיע שעשויה רפואית מוגבלות/בעיה או למידה לקות לך יש אם •

 למידה: ולקויות נגישות למדור הסטודנטים לדיקנאט פנה/י אנא להתאמות זקוק/ה
 .8249265-04 -טל' ,LDA@univ.haifa.ac.il -דוא"ל

 ליה"ל: לפנות יש קשב הפרעת ו/או למידה לקות בגין והתאמות לאבחון •
 4902282-04 -טל' ,mhait@univ.haifa.ac.il -דוא"ל

 אליי פנה/י אנא בקורס להנגשה זקוק/ה ואת/ה מהאוניברסיטה התאמות מכתב ברשותך יש אם •
 הקורס. לתחילת בסמוך במייל או הקבלה בשעות

 

 

 :תכנית השיעורים

 רשות -מקורות קריאה חובה -מקורות קריאה נושא ההרצאה שיעור מספר

בחירה מבוא,  1

רציונלית בסביבה 

 .ודאית

 .2פרק  -6מקור  .1פרק  -6מקור 

 .שיפוט אינטואיטיבי 2

 

 121עמודים  -2מקור 

 .252עד 

  

, 7, 5פרקים  -1מקור 

8  . 

 . 13פרק  -6מקור 

שיפוט, קבלת  3

החלטות, ומדיניות 

 .ציבורית

 . 30פרק  -11מקור 

 

 232עמודים  -1מקור 

 .243עד 

 .10מקור 

4 

 

הפסיכולוגיה של 

קבלת החלטות 

 בתחום הרפואה.

 . 29פרק  -11מקור 

 

 61עמודים  -2מקור 

 .76עד 

 .9מקור 

  .3פרק  -1מקור  תורת הערך. 5

שימוש בעצי החלטות  6

 ככלי לקבלת החלטות.

שימוש בתורת 

המשחקים ככלי 

 לקבלת החלטות.

 .ניתוח רגישות

 

 .4פרק  -11מקור 

 

 

 

 .24פרק  -11מקור 

 

 .6פרק  -4מקור 
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קבלת החלטות בתנאי  7

  .אי ודאות

 45עמודים  -1מקור 

 .63עד 

 

עמודים  -11מקור 

 .418עד  399

 .6-ו 5פרקים  -6מקור 

 .13מקור 

 

8 

 

 

 

קבלת החלטות 

 בקבוצה.

-ו 11פרקים  -6מקור 

12 . 

 

 .23פרק  -11מקור 

9 

 

עדכון קבלת 
ההחלטות עם הגעת 

מידע חדש, עם 
מתחום דוגמאות 
 הבריאות.

  . 8פרק  -6מקור 

ערך המידע בתהליך  10

קבלת ההחלטות, עם 

דוגמאות מתחום 

 הבריאות.  

  .9פרק  -6מקור 

שיפוט ביחס לעבר  11

ולעתיד: ממד הזמן 

והטיית שיפוט 

 בדיעבד.

 . 10פרק  -6מקור 

 

 .21פרק  -11מקור 

תרבות וקבלת  12

 החלטות. 

ניתוח המקרה של 

 גוגל.

 .25פרק  -11מקור 

 

 .11פרק  -5מקור 

קבלת החלטות  13

מחסומים -בארגונים

ארגונים לקבלת 

החלטה נכונה, 

היתרונות והחסרונות 

של קבלת החלטות 

 בקבוצה, שיטת דלפי.

 .16פרק  -7מקור 

 

 .11פרק  -5מקור 

 .9פרק  -8מקור 

 .12מקור 

 .14מקור 

משבר הקורונה ואי  14

 הליניאריות בחיים. 

 .16פרק  -7מקור 

 

-ו 10פרקים  -3מקור 

11 . 
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