
"ייצור ידע"



 ראש החטיבה למשאבי אנוש במכללה

.האקדמית אחווה

 של אפקטיביותומומחה למורכבותחוקר

.ארגונים

 העוסקת ברשתות , "ייצור ידע"שותף בחברת

והבעלים והעורך הראשי של אתר ; מורכבות

.  הידע בשם זה

ל ונשיא חברת "מנכ, יזם משותף, לשעבר

TECI.

ראש המרכז למחקר אסטרטגי  , לשעבר

,  ל"צה, ולמדיניות של המכללה לביטחון לאומי

.ומנהל הידע שלה

ניצב משנה בגמלאות.

 (.1993)פרס שר המשטרה למחקר ולפיתוח



אנא פנו אלי בכל נושא שמטריד אתכם  
:בנוגע למכללה בכלל ולחטיבה בפרט

פנחס יחזקאלי: ולינקדיןפייסבוק.

המייל שלי  :
yehezkeally@gmail.com.

050-4442127: 'טל.

אל תהססו לנדנד  , אם לא קיבלתם תשובה
!וללחוץ

mailto:yehezkeally@gmail.com






משמש כראש החטיבה לתרבות עממית  רוטמןר דודו "ד

.ולפולקלור בתכנית הרב תחומית שלנו

 הוא היועץ האקדמי של הסטודנטים והסטודנטיות של

.  התכנית

  תפקידו לסייע לסטודנטים ולסגל בכל בעיה הקשורה

במעבר בין  , בעמידה בתנאי מעבר אקדמיים משנה לשנה

ובכל היבט אקדמי אחר שהסטודנטים  , חטיבות בתכנית

.נדרשים לו באופן ייחודי

הוא מזמין סטודנטים שמעוניינים בכך לפנות אליו לייעוץ   ,

!או בעל פה, dudurotm@gmail.com: ל"בדוא

mailto:dudurotm@gmail.com




באיכות )עובדים חדשים גיוס
;...(הנדרשת ובמהירות

הכשרות מקצועיות)עובדים פיתוח  ,
;(ועוד, מסלולי קידום

הגברת  )עובדים לאורך זמן שימורו
(.יצירת גאוות יחידה, נאמנות

זה פוטנציאל אדיר למעמד  , לכאורה
.מקצועי גבוה

המציאות הייתה עד לפני מספר , אבל
...פחותשנים ורודה הרבה 



  זהו מאמר שהתפרסם על

סמנכלהאמונד' קיתידי 

,  Fast Company' חב

וחולל סערה בעולם  

.הניהול

קונן בו על מצבה  האמונד

מחלקת משאבי  של 

...בארגוניםהאנוש



 הטובים והמבריקים

פונים למשאבי אינם

.אנוש

 אנשי משאבי האנוש

פרוצדורה  מתעסקים ב

.במקום במהות

סגורל "חדר המנכ, לכן

בפניהם בכל מה שנוגע  

לענייני המהות של 

!החברה



 צריךשניהול המשאב האנושי,

לתרום  , בראש ובראשונה

להשגת המטרות העסקיות של 

החברה ולשיפור כושר התחרות  

. שלה

אך  ; טריוואלי, לכאורה, זה נשמע

מנהל משאבי  , בארגונים רבים

מחובר לאסטרטגית  אינוהאנוש 

עסוק בפעילות  אינוהארגון ו

!שממקסמת את התועלת שלו



  בחמש השנים האחרונות עבר
מהפך  תחום משאבי האנוש 

:דרמטי

שרחוק משולחן , מתחום זניח
לקבלת  , מקבלי ההחלטות

אחריות על הפרודוקטיביות 
.הארגונית

 הסיבה העיקרית היא נושא
,  החשיבה המערכתית

והתפתחות תחום ניתוח  
.הרשתות הארגוניות



שתפקידו ליצור  ... 
במשאב אופטימיזציה

כוח  : החשוב ביותר בארגון
!האדם שלו

, הוא הפך מתומך לחימה

!ללוחם חוד



 המרכיבים הפרטיםאיך פועלים

?אותו

 הקבוצותאיך פועלות–

–הפורמליות והלא פורמליות 

?בתוכו

אורגן שלםאיך הוא פועל כ?

 איך פועלת האינטראקציה שלו

הסביבה המשימתית  עם 

?שבתוכה הוא מתפקד



:השני

מתמקד בקבוצות  
ובמבנים הארגוניים

:  הנוכחי, הראשון

מתמקד בפרטים



 תחום מחקר שחוקר את
,  פרטיםהשפעתם של 

,  קבוצות ומבנה ארגוני
, על התנהגות הארגונים

מרכיביהם וסביבתם 
.המשימתית

ידעבמטרה ליישם , זאת
זה לשם הפיכת הארגונים  

יותרפרודוקטיבייםל



להבין את תחום  

,ההתנהגות הארגונית

רמת  תוך מתן דגש על 

ועל האופן שבו  , העובדים

,  הם משפיעים על הארגון

מרכיביו וסביבתו  

המשימתית  



אשר  , נעסוק במספר נושאים

את ( אך לא ממצים)מיצגים 

המחקר של התנהגות ארגונית  

. ברמת הפרט

  הדגש הוא על האופן בו

,  מניעיו, תפיסת הפרט

עמדותיו ויחסיו עם הזולת  

מעצבים את התנהגותו  

.ותפקודו בארגון



לא זה 

!!קל





 מהיהתנהגות ארגונית?

 של תחום ההתנהגות הארגוניתהיסטוריתהתפתחות  ,

;ותיאוריות רווחות

חברתיתתפיסה;

ארגונית, קבוצתית, אישית: למידה;

 מחויבות ארגוניתושביעות רצון;

מוטיבציה;

הבדלים בין אישיים;

ככל שנספיק, ועוד.



בצאתו זוכרשתלמיד , מחקרים מלמדים

...ממה שנלמד בו7%רק משיעור 



המצגות שאיתן , לכן

כל מה . מפורטותאעבוד 

כבר שתראו על הלוח 

.כתוב

  את זמן הלמידה תוכלו

להעשרה  להקדיש 

!  ולהרחבה



חומרי הקורס  

באתר ירוכזו 

שלי

והפניות לכל  

דבר ועניין  

תרוכזנה  

במודל





אני נוהג כמדיניות  

להיענות לבקשות  

של קוראים  

להרחיב בתחומים  

!שחסרים להם



נוכחות;

 עם  )מבחן אמריקאי

חזרה ביום האחרון  

100%: )של הקורס

(.מהציון





,בנוסף

,את רוב החומר שיידרש לכםמצגותדחסתי ב

הוא יעמוד , כך שאם תזדקקו לו פעם

!לרשותכם





רק דרך ערעורים על ציון בחינה יש לקבל 1.

ורק בזמן החשיפה  מערכת הערעורים

.האינטרנטית

.י מדור בחינות"ציוני בחינות מוקלדים ע2.

אלא במסגרת ערעורים על  , אין לתקן ציונים3.

בכל מקרה אחר תיקון ציון דורש  , בחינות

.ס"אישור ראש בי







"ייצור ידע"


