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 האנושי בארגוני שירות לזקניםמשאב היבטים תיאורטיים ומעשיים בניהול ה

01א  287.4710 
 , סמס' א'ב"פשנה"ל תש

 
 ד"ר יהודית ראובנימרצה: 

 2, קומה פקולטה למדעי הרווחה והבריאות, בנין ה219חדר 
 yreuveni@research.haifa.ac.il: קשרליצירת 

 בתיאום מראש, 12:00-13:00יום ד', שעת קבלה: 
 

 
              בארגונים  המשאב האנושיהיבטים תיאורטיים ומעשיים הקשורים לניהול בחון ולדון בל הקורסמטרת 

באופן  להביןמתוך גישה המניחה כי היכולת  ,ניהולית בשלות לפתח מטרהבזאת  .המעניקים שירותים לזקנים

 , את ההבנה לפעולות ניהול וליישםעמיתים, מנהלים וכפיפים, וגם  ,את צרכי הזקנים מקבלי השירותמעמיק 

 ביצירת שירות מיטבי. תהיא מרכזי

 

שונים מועסק בארגונים המעניקים שירותים לזקנים.                ומאפיינים רקעים -מגוון רחב של עובדים בעלי  :כלליתיאור 

(, ואישית )מוטיבציה, שחיקה(, הן רק חלק דת ,נסיון(, תרבותית )מוצא ,התמחותשונות מקצועית )השכלה, 

אילו תהליכים משפיעים . כיצד מנהלים עובדים בתנאים מורכבים אלה? כיצד מניעים אותם? ממאפיינים אלה

ואישית  כיצד ניתן להביא  למיקסום יכולותיהם לטובת יעילות ארגוניתעליהם, ועל אילו תהליכים משפיעים הם? 

 ניהוליים אתגריםקראת ל המשתתפים את ומכין יים,פרקטמדגיש היבטים  הקורס?  טיפול בזקןבו שירותב

  שירותים לזקנים. מעניקיםארגונים הב

 

. ייתכן שנושאים מסוימים ידרשו יותר משיעור נושאיםהחלוקה ליחידות לימוד מושתת על בסיס מבנה הקורס: 

כן ייתכנו הבדלים בין סדר הופעת הנושאים -אחד, ולחילופין ייתכן שבמסגרת שיעור אחד, יידונו מספר נושאים. כמו

 בסילבוס לבין הסדר בו יילמדו בכיתה.

 

 .ולמידת עמיתיםבסיס צפיה בסרטים, -דיון עלהקורס ישלב למידה תיאורטית, ניתוח תיאורי מקרה,  :דרכי הוראה

יכירו הסטודנטים גישות תיאורטיות שונות לניהול עובדים בארגונים המעניקים שירותים לזקנים,  בסיום הקורס

 בארגונים אלה. ותויהיו מסוגלים לנתח וליישם תובנות מושכלות בהתמודדות עם סיטואציות מציאותי

 

 דרישות הקורס:

 . בשיעורים ובדיוניםהשתתפות פעילה נוכחות ו (1

, ופיתוח פרספקטיבה בהתאם להנחיות שתימסרנה משיעור לשיעור ספרות מחקריתקריאה של  (2

יד צריך להכיר לפחות רשימת הקריאה מופיעה בהמשך. כל תלמ .דיסציפלינרית-ואינטר ביקורתית

 מהנושאים.כל אחד מאמר אחד ב

                                                                                    . , ועמידה במבחן מסכםעדהגשת מטלות במו (3

 במודל, וגם יוסברו בשיעור. באתר הקורס  יופיעו ,הסברים על התרגילים, אופן הגשתם ומשמעותם
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  נושאי הקורס והביבליוגרפיה: **
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