
"ייצור ידע"



לית ושותפה בחברת  "מנכ

".ייצור ידע"

 לניתוח רשתות  מומחית

.  הלכה למעשה, ארגוניות

מאחוריה כשלוש מאות  
,  בארץ–אבחונים רשתיים 

.באירופה ובארצות הברית

מנהלת הידע של  , לשעבר
. TECIחברת 



 כי הוא מאפשר לכם

לגעת בעבודה אקדמית  

.אמיתית

פרי  , להכין עבודת גמר

;ידכם

  להציג אותה ולהגן עליה

.מול חבריכם ומולנו



משיח-שרית אונגר ר פנחס יחזקאלי"ד

סמסטר בסמסטר א



פיני הוא שותף  

עסקי גם בחיים 

,  שמחוץ לאקדמיה

כך שהקשר בינינו  

,  חזק ויומיומי

ולמרות שהמוביל  
,  מתחלף

תרגישו את שנינו  

!  כל השנה, לידכם



אונגרשרית משיח : פייסבוק

לינקדין :Sarit Unger-Mashiah

המייל שלי:saritm81@gmail.com.

054-6598011: טלפון.

אל  , אם לא קיבלתם תשובה

!תהססו לנדנד וללחוץ

mailto:saritm81@gmail.com




באתר הדף החשוב ביותר בקורס נמצא , כזכור

עם הפניה מהמודול, ייצור ידע



  בתחתית הדף פרוסים
נושאי הקורס לפי ימי  

.  לימוד

  בימים שיש בהם
לחיצה על כל  , הרצאה

נושא תכניס אתכם לדף  
עם הרצאה , הנושא

ומצגת  , מוקלטת
.רלוונטית



הווצאפנמשיך לתקשר דרך קבוצת 
המשותפת



שלנוהפייסבוקולשתף בדף 
!מאמרים רלוונטיים



בימים שבהם אתן , לבקשתכם

!  08:30-נתחיל ב, הרצאה

ככה יהיה זמן לקפה וארוחת     

!בוקר

 אבל בימים שאתם מציגים הזמן

!08:00-חשוב ונתחיל ב







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
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 בתחום מחקר על
,  פרטיםהשפעתם של 

,  קבוצות ומבנה ארגוני
,  על התנהגות הארגונים

מרכיביהם וסביבתם  
.המשימתית

ידעבמטרה ליישם , זאת
זה לשם הפיכת הארגונים  

.יותרפרודוקטיבייםל





"ייצור ידע"



רשתראיית הארגון והתהליכים כ.

הרשת הארגונית:שפה חדשה של ניהול :

,  קליקות, פ"שת, צווארי בקבוק, עוצמה

.עבודה וחסרים, היררכיה: קשרים, חסמים

היכולת לייצר  : ראיה שונה של אתגרים

.שיתופי פעולה נכונים





הלכה למעשה –להבין 

הרשת הארגוניתאת 

ואת שימושיה השונים



לא  זה 

!!קל





מבנה

ידעתהליך



 מהירשת?

הארגון כרשתמבנה;

בארגון כרשתידעחלוקת ה;

ארגוניים כרשתתהליכים.

...ועוד



"ייצור ידע"



אתם רשאים להגיש את שתי 

המטלות בצמד
...או לחוד



עבודת  
הגמר

עבודת סיום  
סמסטר א

25%
50: ציון מינימלי

75%
50: ציון מינימלי



 נתתם דגש לאיכות  לאבסמסטר הקודם

.ההצגה

גם נלמד לבנות מצגת טובה , בסמסטר הזה

...ולהציג נכון וגם נתרגל זאת



 בצמד או לבדהגשת העבודות;

מבנה עבודת הגמר;

ציוןהרכב ה;

הגשת הרפרט בסוף סמסטר א;'

לעבודותמינימוםציון ה;

אופן שקלול הציון בין העבודות;

הגשת עבודת הגמרמועד;

וכדומה.



 לחפש , שאלת מחקרלהגדיר , לכתיבהנושאלבחור

להכין סיכומים וכמובן לעמוד בכל  , מקורות אקדמיים

.  כללי הכתיבה האקדמית

נוקשיםוהכללים האקדמיים, הדרישותכאשר, זאת  ,

.מחייבים עבודה עקבית ודיוק בהגדרות



עבודה 
סמינריונית

רפרט
סמסטר א

'עמ5-4: עבודת יחיד

'עמ10-8: עבודה זוגית
'עמ15-10: עבודת יחיד

'עמ30-25: עבודה זוגית



עבודה 
סמינריונית

רפרט
סמסטר א

פריטים2: עבודת יחיד

פריטים4: עבודה זוגית

פריטים10: עבודת יחיד

פריטים20: עבודה זוגית





  מתבצעת על ידיכם

מתוך החומר שנלמד 

.סמסטר הראשוןב

 מי שעדיין מתקשה

,  למצוא נושא מתאים

.נציע לו כזה



נוכל להתאים  

עבודה שתשרת 

גם את הארגון  

!שלכם



:הסמסטר הזה הוא כולו הצגות תלמידים







אתם מוזמנים  . אין ציון על החלק הזה

להעלות בו לבטים ולהתלבט ביחד עם  

.החברים ואיתי

בהם . מומלץ מאוד להיות בשיעורים הללו

אתם תוכלו ללמוד מבעיות ומשגיאות של 

!אחרים ולהסיק מסקנות



אחרי  מתקיםאבל הוא ; אין ציון על החלק הזה
ההרצאות איך בונים מצגת טובה ואיך מציגים  

.נכון

אתם מוזמנים להעלות לבטים ולהתלבט  , גם פה
.ביחד עם החברים ואיתי

בהם  . מומלץ מאוד להיות בשיעורים הללו
אתם תוכלו ללמוד מבעיות ומשגיאות של אחרים  

!ולהסיק מסקנות



אתם לא אמורים לסיים אלא להציג מה  , וגם פה

.  עשיתם עד כה ואיך אתם ממשיכים

 אתם יכולים לנצל את ההצגה כדי לבקש מחבריכם

מה המשמעויות והמסקנות שנכון , וממני משוב

...להעלות לדיון



משיח-שרית אונגר ר פנחס יחזקאלי"ד
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