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 מרצה: פרופסור ריטה מנו

 סמינר : רישות ושידול)לובינג( של ארגונים ללא מטרות רווח 

 

  1300-1330ה'    שעות קבלה: יום

 .ritamano@research.haifa.acאו במייל  8249134על פי תאום מראש בטל: *

 

 מטרת הסמינריון 

דפוסי ניהול רשתות מהווים תופעה ארגונית הולכת וגוברת בארגונים שלמטרות ושלא למטרות רווח. הספרות 

גום משאבים והגברת היעילות. נחקור על אמתייחסת בהרחבה על השפעות הסביבה ביצירת רשתות כאלה לצורך 

בהתאם לתוכנית גוניים ומאפייני המשתתפים ברשות.   בסיס נתונים קיימים את הקשר בין רישות לבין ביצועיים אר

SDG  מטרה נוספת בקורס להבהיר נושאים הקשורים לשויון בקבלת החלטות בין עובדים למנהלים בארגון וקידום

שיתופי כות הבנת מצב המשבר באופן שיקדם את תחושת הרווחה והבטחון בקרב העבודים החוששים מפני השל

 ומניעה מפטורים.     על תעסוקה שלהםהפעולה 

 דרישות הקורסן. 

 השתתפות חובה בהרצאות . 1

 עריכת מחקר שטח  . 2

 2016-2022מאמרים באנגלית  3סקירה ביבליוגרפית  -הגשת הצעת מחקר  . 3

-2016מאמרים באנגלית  10  -ארגונים( + סיכום סקירה ביבליוגרפית כ 3דווח על תוצאות שטח על בסיס  . 4

2022 

 רסון עד סוף סמסטר יהצגת עבודה  בשלביה הסופיים הכוללים סקירה ספרותית + ניתוחי שכיחויות ומתאמי פ . 5

 הגשת עבודת הסמינריון תעשה באופן אישי כאשר החלק המטודולוגי יהיה משותף לכל חברי קבוצת המחקר . 6

 

 סטודנטים יקרים,
  

 השפיע על לימודיכם,אם יש לכם לקות למידה או מוגבלות/בעיה רפואית שעשויה ל
 ושבגינה אתם זקוקים להתאמות אנא פנן לדיקנאט הסטודנטים למדור נגישות ולקויות למידה:

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

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

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

  
סטודנטים שיש ברשותם מכתב התאמות מהאוניברסיטה וזקוקים להנגשה בקורס מוזמנים 

 .סמוך לתחילת הקורסלפנות אליי בשעות הקבלה או במייל ב
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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 

  98249265-Phone number: 04 niv.haifa.ac.ilLDA@u mail:-e 

  

Students that have accommodation letters and need academic adjustments are 

invited 

as early in the semester as  to approach me in the acceptance hours or by email

.possible 
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