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 עבודת צוות וגיבוש צוותים

 

 12:00-16:00ד'   וםי

 מרצה: ד"ר גיא יצחקוב

 gitzchako@univ.haifa.ac.il 

  11:00– 12:00' דשעות קבלה )בתאום מראש( יום 

 הקורסתקציר 

 
 את ומשפרת יצירתיים רעיונות להעלות תהעובדים, מסייע של האישית להתפתחותם מסייעת צוות עבודה

 על להסתכל, הקייםהמצב  את לבחוןצוות מגובש מאפשר לכל אחד מחבריו . והתפוקה אישיים-הבין הכישורים

 על חדשות מבט נקודות המעליתרה מזאת, עבודה צוותית . עליו מנקודת מבט שונה ובכך לשנות אותו לטובה

קורס זה ישלב הרצאות . לפתרון המביא פעולה שיתוף איתה תוך להתמודד מתקשה עובדשה בעיה

ופעילויות כגון סדנאות אשר יקנו לסטודנטים הבנה על ההגדרה ומאפיינו של צוות ופרט,  תתיאורטיו

 חשיבותו של הגיבוש החברתי ביצירת צוות מצליח. 

 

 . חובות הסטודנטיםא

 . השתתפות בשיעורים1

 . קריאת ביבליוגרפיה2

 מסכמת )בצוות(הגשת עבודה . 3

 

 (100%עבודה מסכמת ) מבנה הציון:ב. 

 

 נושאי הקורס )נתון לשינויים( ג. 

 

 מספר שיעור נושא  השיעור קריאה

 1 קבוצות חלק א' . 7פסיכולוגיה חברתית, האוניברסיטה הפתוחה, יחידה 

 2 קבוצות חלק ב' .7פסיכולוגיה חברתית, האוניברסיטה הפתוחה, יחידה 

 3-4 יחסים בין קבוצות .8חברתית, האוניברסיטה הפתוחה, יחידה פסיכולוגיה 

Stephens, J. P., Heaphy, E., & Dutton, J. E. 

(2012). High quality connections. The Oxford 

handbook of positive organizational 

 5-6 יחסים באכות גבוהה בעבודה 

mailto:עgitzchako@univ.haifa.ac.il
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scholarship, 385-399. 

Rogers, C. R., & Roethlisberger, F. J. (1991). 

Rioden (2014).  

 7-8 הקשבה בינאישית

Itzchakov & Kluger (2017a, 2017b) 9 מעגל ההקשבה 

Riordan, & O’Brien. (2012) 11 עבודת צוות אפקטיבית 

גיבוש הצעת מחקר  

 לעבודה.

12 

פגישות קבוצתיות על  

 העבודה.

13 

 

 מבנה השיעורים ד. 

 

, 22.12.2021. 3.11.2021, 27.10.2021, 20.10.2021: פיזית בכיתהתאריכים הבאים יתקיימו המפגשים ב

29.12 . 

 

 . ZOOM-יוקדש לעבודה עצמית בצוות. יתר המפגשים יתקיימו ב 17.11המפגש בתאריך 

 

 י

 

 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.ilדוא"ל 

 

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

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

 

סטודנטים שיש ברשותם מכתב התאמות מהאוניברסיטה וזקוקים להנגשה בקורס מוזמנים לפנות אליי בשעות 

 .סמוך לתחילת הקורסהקבלה או במייל ב

 

 

 

 

 

 

 ביבליוגרפיה 

mailto:LDA@univ.haifa.ac.il
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 . 7-8פסיכולוגיה חברתית, האוניברסיטה הפתוחה, יחידות 
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