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 מטרת הקורס

 

יום של -ערך פעילות היוםשינויים בארגונים מתרחשים כל הזמן. מה הסיבות לשינוי? מה הביטויים של שינוי? איך הם משפיעים על מ

הארגון? האם יש השלכות שליליות לשינוי בארגון? כיצד מתבצע השינוי? מה חשיבות של מבנה הארגון? איך יחסי מנהל ועובדי מעוצבים 

ים המהלך ואחרי השינוי? מהם סוגי המבנה הארגוני שמשפרים יכולת התמודדות עם שינוי? האם שינוי ארגוני משפיע על יחסים פוליטי

לקורס מטרה נוספת בהתאם להנחיות של תכנית   בארגון? מהם המודלים המאפשרים החדרת שינוי בארגון והפחתת התנגדות לשינוי?    

SDG בהתאם לתכני הקורס תלמידים יחשפו לסוגיות של תחומים מיקרו ומאקרו בניהול הארגון המודרני המתבטאים בידע והבנת מרכיבי .

ת של ארגונים המשפיעים על עובדי הארגון ויחסים בין רמות ניהול שונות בתהליך קבלת החלטות ושינוי בארגונים המבנה והסביבה הפנימי

 מורכבים.   

    

 

 

 דרישות הקורס

 פגישות(  3)תתאפשר היעדרות על בסיס אשור מוסמך עד ל   השתתפות חובה בהרצאות . 1

 2014-2023מאמרים באנגלית  8ית  הצגת מצגת בכיתה בנושא נבחר ומאושר על בסיס ביבליוגרפ . 2

 

 ביבליוגרפיה בסיסית

 ( ארגונים: מאפיינים, מבנים, תהליכים. מהדורה שניה.1996סמואל, יצחק .) ביתן-הוצאת אוניברסיטת חיפה / זמורה 
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 * ייתכנו שינויים בסעיפים הנ"ל והודעות על כך יימסרו בע"פ במהלך הסמסטר

 

 סטודנטים יקרים,

  

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

 ושבגינה אתם זקוקים להתאמות אנא פנן לדיקנאט הסטודנטים למדור נגישות ולקויות למידה:

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

  

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

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

  

טים שיש ברשותם מכתב התאמות מהאוניברסיטה וזקוקים להנגשה בקורס מוזמנים לפנות אליי בשעות הקבלה או במייל סטודנ

 .סמוך לתחילת הקורסב
 

If you have a disability that may affect your studies and for which you may require accommodations, 

please contact the Accessibility and Learning Disabilities Department at the Dean of Students office 

e-mail: LDA@univ.haifa.ac.il Phone number: 04-98249265   

  

Students that have accommodation letters and need academic adjustments are invited 

mailto:LDA@univ.haifa.ac.il
mailto:mhait@univ.haifa.ac.il
mailto:LDA@univ.haifa.ac.il
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to approach me in the acceptance hours or by email as early in the semester as possible. 
 


