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 זנ" 8 ,ב'׳ + אסמסטר  , 2022-2021 בתשפ״

 קורס משלב התנסות – מעורבות ויוזמה חברתית בארגונים
 

 עינת לביאד"ר 

elavee@univ.haifa.ac.il 

 

ת ויוזמה בוהקשר של מעורלהקנות לסטודנטים ידע תיאורטי ומעשי בהיא הקורס  ו שלמטרת :תיאור הקורס

זיים בהקשר של מספר היבטים תיאורטיים מרכהיבטים: לימוד  ארבעהלב ארגונים. הקורס משת בחברתי

פיתוח כישורים אישי לקראת השתלבות  התמחות מעשית בארגונים, ,חברתית יוזמה חברתיתמעורבות ו

לו הם כלים וסדנאות הכשרה ממוקדות לקראת כניסה לעולם העבודה. א אופטימלית בשוק העבודה,

בהבנת קורס יעסוק ה  העבודה. ת בעולםיה ותורמלהשתלבות פורישירותי אנוש י לימודי גרהכרחיים לבו

ארגונים כפועלים בקונטקסט רחב יותר של שינויים מוסדיים רבים, בזיהוי היררכיות חברתיות בארגונים 

 ותבין תיאוריה להתנסלוב ש. השי, יזמות וחדשנות בארגוניםשל ארגוניםאתיקה ואחריות ומשמעותן, 

של ארגונים כמו גם הקניית היכולת לפתח שיטות  ה וניתוחכלים להבנמעשית נרחבת מאפשר רכישת 

  התערבות להובלת שינוי בארגונים בהקשר של מעורבות ויוזמה חברתית.

 

 מבנה הקורס:

ת פרונטליות המועברות המועברים על ידי המרצה, סדנאו 1הקורס מורכב משיעורים תיאורטיים פרונטליים

פיתוח כישורים ומיומנויות הממוקדות ב מתרגלת/המרצה די מנחים מקצועיים, פגישות אישיות עםי על

 זאת במקביל להתנסות המעשית בארגון. .עולם העבודהב

 נ"ז. 8הקורס הינו שנתי, ומקנה 

 

  :דרישות הקורס והרכב הציון

וביצוע תרגילים  כמו גם הגעה סדירה לפגישות האישיות ,חובה במפגשי הקורס והסדנאותפעילה השתתפות 

 . כחלק מרכישת המיומנויות

 

  בהתאם למודל המיומנויות. השנהרגילים לאורך תהגשת 

 .הגשת עבודה מסכמת סמסטר א׳ 

                                                      
תאפשר לקיים את . במקרה שלא יבכיתהפנים, -אל-נה לשיעור המתקיים פנים״ הכוונכתב ״פרונטלי בכל מקום בו 1

לפתוח מצלמות בשיעורים. במקרה  ות/נדרשים ות/ודנטיםהסטזה,  ם מקוונים. במקרההשיעור בכיתה, יתקיימו שיעורי
כהיעדרות,  שבמה תחצלאי פתיחת מ ישנה חובת נוכחות, תמונות הגלריה לא יוקלטו. בשיעורים בהם -שהשיעור יוקלט

סטודנטיות/ים אשר אינן/ם יכולות/ים להגיע לשיעורים הפרונטליים מטעמי היעדר תו שות לרריגים. באישורים ח אלא
 נה הקלטות שמע של השיעורים.ירוק, תועמד

mailto:elavee@univ.haifa.ac.il
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 )'( חלק תיאורטי: עבודה המשלבת 1תוגש בשלושה חלקים:  .עבודה סופית )הגשה בסוף סמסטר ב

( 3; תוצרי תהליך ההתערבותמעשית של ( הצגת 2ם ההתנסות בשטח; חומרים תיאורטיים ביחד ע

 יות לארגון.הגשת נייר עמדה/מדינ

 ועמידה  רגון וטיב הפעילות בארגון: השתתפות פעילה בארגון; נוכחות קבועה ותקינהפות באתתהש

. טיב הפעילות מוערך על פי חוות דעת המנחה בארגון, במספר השעות הנקבע על ידי הדיקאנט

 מתייחס להשקעה, רצינות, יוזמה, אחריות וכדומה.ו

 ן לחודש.פעילות תקינים בכל ראשו וחי שעותהגשת דיו 

 הערכת הארגון. 40%-אקדמית על ידי מרצת הקורס, והערכה  60%הציון הסופי מורכב על ידי 

 

 

 תכנית המפגשים

 מבוא

 I pro היכרות עם מודל המיומנויות

 

 ארגונים, יחידים והיכרות עם שוק העבודה: 1 נושא

: ארגונים כאורגניזמים. עמ' 3הוצאת האוניברסיטה הפתוחה. פרק  דימויים של ארגון.(. 2010גארת, מ. )

41-74. 

 .9-36: תרבות וארגון. עמ' 1ת. תל אביב: הוצאת חרגול. פרק (. מהנדסים תרבו2000קונדה, ג. )

 

 : אחריות חברתית תאגידית2נושא 

עיצוב מושג האחריות החברתית של תאגידים. בתוך: הרצוג, פרטי ולחץ ציבורי: על (. שוק 2007שמיר, ר. )

 ם, זהויות. ת, מרחביורכים(: דורוח. ואח' )ע

Carroll, A. B., & Shabana, K. M. (2010). The business case for corporate social responsibility: 

A review of concepts, research and practice. International journal of management 

reviews, 12(1), 85-105. 

Orlitzky, M., Siegel, D. S., & Waldman, D. A. (2011). Strategic corporate social responsibility 

and environmental sustainability. Business & society, 50(1), 6-27. 

 

 

 : אי שוויון בארגונים3נושא 

Acker, J. (2006). Inequality regimes: Gender, class, and race in organizations. Gender & 

society, 20(4), 441-464. 

Arifeen, S. R., & Gatrell, C. (2019). A blind spot in organization studies: Gender with ethnicity, 

nationality and religion. In Women, Business and Leadership. Edward Elgar Publishing. 
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Clark, M. A., Rudolph, C. W., Zhdanova, L., Michel, J. S., & Baltes, B. B. (2017). 

Organizational support factors and work–family outcomes: exploring gender 

differences. Journal of Family Issues, 38(11), 1520-1545. 

Holvino, E. (2010). Intersections: The simultaneity of race, gender and class in organization 

studies. Gender, Work & Organization, 17(3), 248-277. 

Wynn, A. T., & Correll, S. J. (2018). Combating gender bias in modern workplaces. 

In Handbook of the Sociology of Gender (pp. 509-521). Springer, Cham. 

 

 

 םשינוי בארגוני הנעתיזמות ו: 4נושא 

Rodell, J. B., Breitsohl, H., Schröder, M., & Keating, D. J. (2016). Employee volunteering: A 

review and framework for future research. Journal of management, 42(1), 55-84. 

Wynn, A. T., & Correll, S. J. (2018). Combating gender bias in modern workplaces. 

In Handbook of the Sociology of Gender (pp. 509-521). Springer, Cham. 

: היגיון של שינוי: ארגונים 8הפתוחה. פרק  ניברסיטההוצאת האו דימויים של ארגון.(. 2010גארת, מ. )

 .237-286כזרימה וכטרנספורמציה. עמ' 

: הפן המכוער: ארגונים 9ק הוצאת האוניברסיטה הפתוחה. פר של ארגון. דימויים(. 2010גארת, מ. )

 .287-330ליטה. עמ' כמכשירים של ש

, 16, אנליזה ארגונית. עסקית בארגון אסטרטגיה(. מודל לתכנון שינוי מערכתי לשם הטמעת 2012) גבאי, ג.

90-100 . 

 

 העצמת עובדים מעורבות חברתית ו: 5נושא 

Biron, M., & Bamberger, P. A. (2011). More than lip service: linking the intensity of 

empowerment initiatives to individual well-being and performance. The International 

Journal of Human Resource Management, 22(02), 258-278. 

Bolino, M. C., Klotz, A. C., Turnley, W. H., & Harvey, J. (2013). Exploring the dark side of 

organizational citizenship behavior. Journal of Organizational Behavior, 34(4), 542-

559. 

Chiang, C. F., & Hsieh, T. S. (2012). The impacts of perceived organizational support and 

psychological empowerment on job performance: The mediating effects of 

organizational citizenship behavior. International journal of hospitality 

management, 31(1), 180-190. 
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 ,ות/יקרים ות/סטודנטים
  

 ,ן/לימודיכם על להשפיע שעשויה רפואית מוגבלות/בעיה או למידה לקות ן/לכם יש אם
 :למידה ולקויות נגישות למדור הסטודנטים לדיקנאט ופנ אנא להתאמות ות/זקוקים ן/אתם ושבגינה

 5824926-04 טל: lLDA@univ.haifa.ac.i דוא"ל
  

 :ליה"ל לפנות יש קשב הפרעת ו/או למידה לקות בגין והתאמות לאבחון
 2824902-04 טל: lmhait@univ.haifa.ac.i  דוא"ל

  
 ות/םמוזמני בקורס להנגשה ות/וזקוקים מהאוניברסיטה התאמות מכתב ן/ברשותם שיש ות/סטודנטים

 .הקורס לתחילת סמוךב במייל או הקבלה בשעות אליי לפנות
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