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 2023 ארגונים וניהולם
 

 286.4455קורס מס':           

 2023, גתשפ"סמסטר ב',           

           

 צפריר שי פרופ'המרצה: 
 stzafrir@univ.haifa.ac.ilאימייל: 

  15:45 – 12:15שעות הרצאה: יום ה' 
 9129, חדר 9קומה רבין חדר: בנין  11:00 – 12:00שעות הקבלה: יום ה' 

 
 מטרות הקורס

תופעות ברמת הבאות להתמודד ולשפר ת ות ארגוניומערכלהקנות ידע, הבנה וכלים לניתוח מטרות הקורס הן 

, צמצומים הולמתהתנהגות לא , תרבות ארגונית, ניהול יכולות, כגון, גמישות, יעילות היחיד, הקבוצה והארגון

והקשר בינה לבין הסביבה הקורס יעסוק בגורמים השונים המעצבים את ה"התנהגות הארגונית" . והיעדרויות

ומערכת ניהול משאבי אנוש בארגון. מטרות אלו יושגו דרך בחינת הגורמים הפועלים במערכות ניהול משאבי אנוש 

ותובנה בבחינת תהליכי היצור או השירות בארגונים שונים יצירת מודעות  כמו גם ויחסי העבודה במסגרת הארגון

לבסוף, הכרת הצד היישומי של מערכת ניהול משאבי אנוש והקשר בינה  .מנת לגבש מדיניות ניהולית מתאימה-על

  לבין העובד והמנהל.

 מבנה הקורס

ר אירוע, הצגות סטודנט, הקורס מורכב מהרצאות בהן יוצגו היבטים תיאורטיים ויישומיים באמצעות אירועים, חק

סרטים וסימולציות. השיעור בנוי, בעיקר, על דיונים בכיתה ולכן נדרשת השתתפות פעילה והכרת החומר לפני 

הקורס מתוכנן ליצור סביבה לימודית אקטיבית. על מנת לאפשר סביבה לימודית אקטיבית, הסטודנטים  השיעור.

הלך השיעורים. התוצאה היא ציפייה שסטודנטים ישתתפו יהיו אחראים להוביל ולהנחות דיון קבוצתי במ

 השתתפות פעילה ומועילה להשגת מטרות הקורס.

 קורסדרישות ה

 .השתתפות פעילה ועניינית בהרצאות 

  כהכנה לכל שיעור.וקריאת ספרות החובה הניתנת בשיעור 

 הגשת תרגילים: 

o תרגילי כיתה 

o  6מספר תרגילי הבית לא יעלה על. 

  "כולל פרק תיאורטי ודיון אמיתי מחיי העבודה באחד מנושאי הקורסכתיבת "אירוע 

o שנישיעור  :הגשה בתאריך 
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 ע"פ הגרלה בין הסטודנטים. – מאמר סיכום 

o  18.5.2023 –מועד הגשה 

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

o המחקר; הצגת הנושא )ניתן להוסיף ממקורות נוספים( + בעיה/שאלת 
o ;רקע תיאורטי 
o ;נתונים רלוונטיים הקשורים בבעיה/שאלה 
o ;שיטת המחקר וממצאים רלוונטיים 
o  מעבר לרשום במאמר )עמדתכם בנושא + דוגמא קונקרטית(; –דיון וסיכום 
o .)נספחים )במידת הצורך 
o ( 4כתיבת שתי שאלות אמריקאיות .)תשובות אפשריות וסימון התשובה הנכונה 

 כל הפרקים מספר הבסיס(פרק מספר  סיכום( 

o  18.5.2023 -מועד הגשה 
o .נקודות מרכזיות בהתאם לתתי הנושאים בפרק 
o ( 4כתיבת שתי שאלות אמריקאיות .)תשובות שונות וסימון התשובה הנכונה 

   שיעור אחרון בסמסטר –תרגיל מסכם 

  0תוביל לציון  עבודהאי הגשה בזמן של תרגיל ו/או מצגת ו/או. 

  .תכהיעדרואי פתיחת מצלמה תחשב הסטודנטים נדרשים לפתוח מצלמות בשיעורים. 

  בתיאום עם המרצה תיקבענההקבוצות. 

 ציון סופי

 10% –אירוע מחיי העבודה 

 10% –תרגילים 

 10% –סיכום מאמר 

 70% – תרגיל מסכם 

 5% – קורסהשתתפות פעילה ומועילה למטרות ה

 נויים עשויים לחול, ולכן אין באמור לעיל התחייבות שנספיק את כל החומר הרשום ו/או שלא ייערכו שינויים. יש 

 רגילים שלא נספיק לעשות, הניקוד יעבור לציון התרגיל המסכם.ת 

 וכחות חובה.נ 

 ל איסור להקליט את השיעור בכל דרך שהיא.ח 

 ל להורדה בציון.ימוש בטלפונים ניידים במהלך השיעור אסור ויוביש 

 עברת חומר הקורס לבעלי עניין אחרים אסורה בהחלט. ה 

 ת הקורס לא יקבל/תקבל ציון סופי בקורס.ושדריבסטודנט/ית שלא יעמוד/תעמוד  ,מען הסר כל ספקל 
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 סטודנט יקר, 

אם יש לך לקות למידה או מוגבלות/בעיה רפואית שעשויה להשפיע על לימודיך, ושבגינה את/ה זקוק/ה 

 התאמות אנא פנה/י לדיקנאט הסטודנטים למדור נגישות ולקויות למידה:ל

 04-8249265טל:  LDA@univ.haifa.ac.ilדואל 

 לאבחון והתאמות בגין לקות למידה ו/או הפרעת קשב יש לפנות ליה"ל:

 04-8249022טל:  mhait@univ.haifa.ac.ilדואל  

זקוק/ה להנגשה בקורס אנא פנה/י אליי בשעות הקבלה אם יש ברשותך מכתב התאמות מהאוניברסיטה ואת/ה 

 או במייל בסמוך לתחילת הקורס.
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 לוח זמנים

 תרגיל/חקר אירוע נושא יום שבוע

 םמבוא: היבטים עכשוויי 2023 מרץ 02 1

 בניהול ארגונים

 תרגיל ציפיות –תרגיל כיתה 

 מה אנשים רוצים ממקום עבודתם –תרגיל כיתה 

 םהיבטים עכשוויי מבוא: 2023מרץ  09 2

 בניהול משאבי אנוש

 הגשת אירוע מחיי העבודה

 : מה אנשים רוצים ממקום עבודתםניתוח כיתתי מוטיבציה 2023מרץ  16 3

 תרבות ארגונית –תרגיל בית 

 סיכום פרק/מאמר )הגשה מודפסת + קובץ( גיוס מיון ועבודה מהבית 2023מרץ  23 4

 

תרבות ואסטרטגיה  2023מרץ  30 5

 ארגונית

 : תרבות ארגוניתניתוח כיתתי

 

 תרגיל מיון מנהל  -ניתוח כיתתי  ניהול ביצועים  6

 

 ערך מוסף   -תרגיל כיתה  מתוקשב  -קבוצה וצוות  2023אפריל  13 6

 אמון במוסדות ציבוריים )למלא בבית(

 נפקד" )למלא בבית(-פרזנטיזם "נוכח (2הערכת עובדים ) 2023אפריל  20 7

 אמון במוסדות ציבוריים -ניתוח כיתתי  פי ערכים-אמון וניהול על 2023אפריל  27 8

 The Value of Valueמשחק: 

  התנהגות )לא( הולמת 2023 מאי 04 9

היעדרויות, עזיבה  2023מאי  11 10

 וצמצומים

 נפקד-"נוכח -ניתוח כיתתי 

 

 מודפסת + קובץ(סיכום פרק/מאמר )הגשה  משפחה -עבודה  2023מאי  18 11

 

 "בריחת מוחות" מארגונים ציבוריים מודל ניהול יכולות 2023יוני  01 12

 

  תרגיל מסכם 2023יוני  08 13

  בהצלחה לכולם 2022יוני  15 14

    

 בהצלחה
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 אירוע מחיי העבודה

 תרגיל יחיד.

 עמודים 2אורך התרגיל לא יעלה על 

  WORD, רווחים בהתאם לברירת המחדל של David 12רווח כפול, פונט 

 עמודים(. 2ל את שם המאמר ושם המחבר/ת, כיתה, תאריך )לא נספר כחלק מ עמוד פתיחה הכול

o .העבודה תעסוק בכל אחד מהנושאים הנדונים בקורס ומשיקים להם 

o :העבודה תכלול 

 תרחיש/נתונים/עובדות 
 שאלה/בעייה ארגונית 
 מה נעשה / מה לא נעשה 
 דיון ופתרון מוצע 
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GUIDELINES FOR INDIVIDUAL PAPER 

Failure to follow these instructions will result in essays being returned to the student for rewriting in 

an acceptable format. Also, plagiarism will not be tolerated in any form, and will result in automatic 

failure.   

 

 

Citing References 

 

6. 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) ... 

 

7. 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) ... 

 

8. When there are two or more citations within the same parentheses, the order 

 is alphabetized, e.g., 

 The recruitment and retention of employees is fundamental to organisations  



 

 

 Abba Khoushy Ave. Mount Carmel, Haifa 3498838 199|      3498838הר הכרמל, חיפה  199שד' אבא חושי 

  972-4-800000  |        i@univ.haifa.ac.il  |        https://hw.haifa.ac.il  

  

 (Deery & Plowman, 1998; Gahan, 1992; Jones, 1990; Smith, 1989). 

 

Quotes 

 

9. 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). 

 

Secondary Sources 

 

10. When you do not have access to the original material that has been cited in another's work, 

the citation is: 

Hyman and Fryer (1975, cited in Deery & Plowman, 1998) argue that rather than there being 

symmetry in the distribution of power ...      

 

In the References only the actual work read is included e.g., in the above example Deery and 

Plowman would be included and Hyman and Fryer (1975) would be excluded from the 

References. 
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 (בתחילת השיעור הראשון ימסרו לסטודנטיםקורס מתוקשב הרי כללי התנהלות במידה ויתקיים ) כללי התנהגות

 

הקריאה כל חומר הלימוד כולל שקפים )כוללים את הנושאים העיקריים הנלמדים בכיתה( וחומר  –חומר לימוד 

  .קיימים באתר הקורס. הרישום של ההרצאה במהלך השיעור ישמש כהשלמה של החומר הנדרש

 

בהתאם לתקנון הנוכחות בכיתה הינה חובה ויתקיים רישום בנושא. כל היעדרות תפחית אוטומטית  –נוכחות 

  .מהציון היחסי הניתן לנוכחות

 חלה ותלווה באישור אך ורק היעדרות הנובעת משירות מילואים, הריון או מ

  ות.א תיחשב במניין ההיעדרוימתאים ל

 

על היעדרויות או איחורים צפויים מראש על התלמיד להודיע בכתב למרכזת התכנית ומרצה  –הודעה מראש 

 .הקורס

 

יש להימנע מאיחורים ככל האפשר או יציאה מהשיעור טרם סיומו. אין לצאת   -יציאה וכניסה במהלך השיעור 

יעור לטובת סידורים כלשהם כולל סידורים הקשורים בעבודה. בכל מקרה יש לעשות כל מאמץ במהלך הש

שכניסה לשיעור ויציאה ממנו לא תפריע למהלך השיעור. איחורים שיטתיים או יציאות שיטתיות ירשמו ויגררו 

 .הפחתה בציון הנוכחות

 

לות, השתתפות שכזאת חייבת להתקיים הקורס מעודד השתתפות פעילה בשיעור והעלאת שא –השתתפות פעילה 

בהנחיית המרצה. לטובת שטף השיעור והעברתו באופן תקין, יש להימנע משיח והפרעות במהלך השיעור. שיח 

 .רצוף או הפרעה יגררו הפסקת השיעור

השימוש במחשבים אישיים מותר לטובת צרכי השיעור בלבד. אין לגלוש באתרים  –שימוש במחשבים אישיים 

 .קשורים לשיעור ואין להשתמש בדואר אלקטרוני במהלך השיעור שאינם

הטלפון הסלולארי יהיה כבוי במהלך כל זמן השיעור ולא יעשה בו שימוש לטובת  –שימוש בטלפונים סלולאריים 

  .תקשורת קולית או כתובה במהלך השיעור

 .(stzafrir@univ.haifa.ac.il) כל פניה תתבצע בכתב לכתובת הדוא"ל של המרצה -פנייה בבקשות מיוחדות  


