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 אקלים ותרבות שירות
 ד(חכל הכתוב מכוון לנשים וגברים כא) 

 
 גיל לוריא פרופ'מרצה: ה
 בתקופת הקורונה בתיאום מראש בזום  09:00 –  10:00א' עות הקבלה: יום ש

 8288663, טלפון  226חדר   2בנין רווחה ובריאות, קומה 
            
 4שש"ס: 

 דרישות קדם: אין
 
 הקורס: ויעדי תטרומ
 

בקורס זה נתמקד בשני משתנים ארגוניים: תרבות ארגונית ואקלים ארגוני. נעסוק במקורות מטרת הקורס: 

 .התיאורטיים של חקר תרבות ובהשפעות אקלים ותרבות שירות על  רמת השירות בארגון

 המושגים הבסיסיים בתחום האקלים והתרבות הארגונית.יעדי הקורס: הכרת 

 .אוריות ארגוניות המקשרות בין משתנים ארגוניים )כגון תרבות( ותוצאות ארגוניות )כגון רמת שרות(למידת תי

 .שימוש בתיאוריות ומושגים אלו בתחום שרותי אנושדיון והעמקה ב

 
 
 בנה הקורס:מ
 
בהתאם למגבלות הקורונה בתקופה בה יערך  ביצוע תרגילים בכיתה ובבית והצגתם.קורס כולל הרצאות, ה
קורס ייתכן והקורס יועבר בזום בהרצאות סינכרוניות ואסינכרוניות והפעלות. חשיבות רבה במקרה זה ה

 קורס ובביצוע מטלות באופן סדיר.להשתתפות פעילה ב
 

תמונות  –*הסטודנטים נדרשים לפתוח מצלמות בשיעורים סינכרוניים. במקרה שהשיעור יוקלט 
 כהעדרות. הגלריה לא יוקלטו. אי פתיחת מצלמה תחשב

 
 
 

 הקורס: דרישות
 

 .(מהציון 65%)מסכמת לקורס עבודה 

 מהציון(. 20%) או בסרטון בהתאם למגבלות הקורונה הצגה קצרה בכיתה

תלוי במגבלות משרד הבריאות( בקורס וביצוע  -השתתפות פעילה בפעילויות המקוונות )או פנים אל פנים

 מהציון( 15%)המטלות בין השיעורים 

 ה וקריאת חומר ביבליוגרפיה חובה.נוכחות מלא
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 לכל נושא בסוגריים מספר המפנה למספר בחומר הקריאה שרלוונטי לשיעור ושאי הקורס:נ
 

מספר  נושא  השיעור

 שיעור 

 

 1 מבוא

 2 (2מפגש בין תרבויות ) (1) חקר אנתרופולוגימתרבות לאומית ו

 3 (3-4תרבות ארגונית )

 4 (6)בארגונים  ( ערכים5ארטיפקטים וסמלים )

 5 (9( תרבות בטיחות )8( תרבות שרות )7שירות בארגונים )

 6 (12( אקלים איכות )11( אקלים שרות  )10)  אקלים ארגוני

 7 (14)  הכללה( אקלים 13אקלים אתיות  )

 8 בניית שאלון אקלים

 9 (  15מנהיגות ואקלים  )

 10 (16-17קבוצות לכידות ואקלים  )

שינוי אקלים  (18)ם ורמות ניתוח בחקר אקלים  חוזק אקלי

 (19)ותרבות  

11 

 12 סיכום

 

 סטודנטים יקרים:

 אם יש לכם לקות למידה או מוגבלות/בעיה רפואית שעשויה להשפיע על לימודיכם, 

 לדיקנאט הסטודנטים למדור נגישות ולקויות למידה: ובגינה אתם זקוקים להתאמות אנא פנוש

 04-8249265טל:  LDA@univ.haifa.ac.ilדוא"ל 

 

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

 04-8249022טל:  mhait@univ.haifa.ac.ilדוא"ל  

 

סטודנטים שיש ברשותם מכתב התאמות מהאוניברסיטה וזקוקים להנגשה בקורס מוזמנים לפנות אליי בשעות 
 ורס.הקבלה או במייל בסמוך לתחילת הק
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