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 4102-4102ארגונים ותעסוקה 

 מרצה: ד"ר ריטה מנו

 

 (2429021)על פי תאום מראש בטל:   15.30 – 14.30ב'    שעות קבלה: יום

 

 :מטרת הקורס

ארגוניות. במסגרת הקורס יוצגו תיאוריות ומודלים חברתיות ולהקנות ידע בסיסי בגישות ובמושגים המתייחסים לניתוח תופעות 

 לוגיה והפסיכולוגיה שמטרתן להמחיש את הקשר בין הפרט החברה והארגון בעולם העבודה והתיסוקה. בתחום הכלכלה הסוציו

ארגוניות, סביבות -אשר באמצעותם ניתן להבין דינמיקות פניםבמסגרת הקורס יוצגו סרטים נבחרים ויוזמנו מרצים אורחים שר 

 .ומגזרים ארגוניים, התפתחות ושינוי  של ארגונים

 

 :רסדרישות הקו

הצגת חומר בכיתה בנושא המעניים את התלמיד בתחום של עבודה וארגון מתןך המציאות הישראלית. בעבודה יוצגו סוגיות א. 

מסביב הנושא הנבחר: למה זה מעניין, מה החשיבות מהן ההשלכות )דוגמא: אבטלה, העסקת עובדים זרים, הפרטה, מתן קביעות 

 מהציון %.1  21.2.1.21ות. בתאריך דק 6בעבודה ועוד(. אורך ההצגה בכיתה 

 מהציון הסופי. %.8 -בשטח  ם נושא על בסיס קריאת חומר תאורתי ובדיקת יישובכתה מצגת עבודה סופית מבוססת על  הגשת ב. 

 נתן לעבו בזוגות או שלוש

  ו( )העדרות מעל ארבעה פעמים תמנע השלמת הקורס אפילו אם כל השלבים של המטלות הושלמהשתתפות חובה 

  .בכל השלבים יש להגיש למורה את החומר בעבודה מודפסת וב  קובץ 

  (  1.21לשנת  2..1פריטים בין שנת  1-8עורך העבודה הסופית כולל כל השלבים ו רשימה ביבליוגרפית )בין 
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 הנחיות לכתיבת עבודה 

 
  .לפעמים בהצגה בכנסים יש להימנע משימוש בלשון פנייה לקוראים כמקובל        (1)

  לאחר כותרת המאמר (EMAIL) יש לציין את שמות החוקרים, המוסד ומידע נוסף        (2) 
 .בעמוד הראשון וממורכז               
ג(. סיכום/דיון )ד( )  מבוא, )ב(. חלק עיקרי / )א(. הקדמה ל פי היחידות העיקריות הבאותחלוקת העבודה ע יש להקפיד על        (3) 

 .מקורות
             .כפי שמקובל בכתב עט "חברה ורווחה APA למקורות צריך להשתמש בשיטת ציטוט של        (4)
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  (העבודה )ולא כהערות שוליים מקורות יש לצרף בסוף        (5)
     times new roman 12 יש להקפיד על רווח כפול בפונט        (6)
   .קבילה בכתבי עת אין לעצב מסמך באמצעות מסגרת או כל דרך אחרת אשר אינה        (7)
   UNDERLINE) קו תחתון משניות ע"י ;(BOLD) יש להדגיש כותרות עיקריות ע"י        (8)
  ITALICS וכותרות אחרות באמצעות            
  לוחות או דיאגרמות לגוף העבודה יש לצרף        (9)
   ס"מ ושוליים ימיניים ושמאלים 2.54 יש להקפיד על שוליים עליונים ותחתונים ב      (10)

 

 

 :מטרת הקורס

להקנות ידע בסיסי בגישות ובמושגים המתייחסים לניתוח תופעות ארגוניות. במסגרת הקורס יוצגו תיאוריות ומודלים אשר 

  .ארגוניות, סביבות ומגזרים ארגוניים, התפתחות ושינוי  של ארגונים-באמצעותם ניתן להבין דינמיקות פנים

 

  :דרישות הקורס

על התלמידים להגיע מהציון הסופי. %.1 -בשטח  ם נושא על בסיס קריאת חומר תאורתי ובדיקת יישובכתה מצגת  א. הגשת 

 גוני ונושא לאחר בדיקת בשטח ונכונות הארגון לשתף פעולה עם ראיון לאבחון אר  .2.1.2..1בתאריך 

קריאה  שישה פריטי (, המבוססת על החומר הנלמד בהרצאות ו%.8אבחון ארגוני )תחום של עבודה ושוק העבודה עבודה ב  ב.

 .מתוך רשימת נושאים פי בחירהעל נוספים בנושאים 

              ג. השתתפות חובה ופעילה בכתה  

 

 :וגרפיה בסיסיתביבלי

 

 חובת קריאה 

 (.2..1מנו, ר )אקדמון חנות  -  הוצאת פרדס, להנהיג או לנהל? עקרונות הניהול וההצלחה בארגונים שלא למטרות רווח

 אוניברסיטת חיפה 

 

 

 ( ארגונים: 2226סמואל, יצחק .)ביתן-הוצאת אוניברסיטת חיפה / זמורה . מהדורה שניה.מאפיינים, מבנים, תהליכים. 
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 סרטים

  נושא השיעור

  מבוא 

מאפיינים, סוגים, ומיונים של 

 ארגונים

 סרט:

 דקות VCV  03   2500ניהול שאלות יסוד

 סרט: חלוקת עבודה ומבנה הארגון.

Managing people VCV 4167  

חלוקת עבודה והגדרות של 

 הצלחה .

Frontiers of excellence  

VCV 6683 45  דקות 

 סרט  למטרות רווח  ארגונים שלא

 דקות  v.3   VCV -03 2500עסקים ואחריות חברתית  

   פגישות אישיות לקראת מצגות 

 התפתחותו של ארגון.
 

  סרט 

 דקות VCV 5543 V1  - 54הקמת ארגון 

 


