
"ייצור ידע"



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


משיח-אונגרשרית  ר פנחס יחזקאלי"ד

בסמסטר בבסמסטר א



 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



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 



שרית היא  

שותפתי העסקית  

גם בחיים שמחוץ 

כך , לאקדמיה

שהקשר בינינו  

,  חזק ויומיומי

ולמרות שהמוביל  

מתחלף כל  

תרגישו  , סמסטר

, את שנינו לידכם

! כל השנה



  כי הוא מאפשר לכם

לגעת בעבודה  

...אקדמית אמיתית

 פרי  , עבודת גמרלהכין

;ידכם

ולהגןאותהלהציג

חבריכם  מולעליה

.ומולנו







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


"ייצור ידע"



:אני לרשותכם כל העת בנייד
ובמיילבווטצאפוגם 050-4442127



משותפת היא כלי אפקטיבי  ווטצאפקבוצת 
!אשמח–ואם תרצו שאהיה חלק ממנה ; ונדרש



אוכל לפתוח , פייסבוקאם אתם מעדיפים 
!או להצטרף לקבוצה שלכם; לכולנו קבוצה



"ייצור ידע"



  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 כ.

הרשת הארגונית:שפה חדשה של ניהול  :

,  קליקות, פ"שת, צווארי בקבוק, עוצמה

.קשרים נדרשים, חסמים

היכולת לייצר : ראיה שונה של אתגרים

שיתופי פעולה נכונים







–להבין 

הלכה  

-למעשה 

הרשת את 

הארגונית  

ואת  

שימושיה  

השונים



לא זה 

!!קל





מבנה

ידעתהליך



 מהירשת?

הארגון כרשתמבנה;

בארגון כרשתידעחלוקת ה;

ארגוניים כרשתתהליכים.

.ככל שנספיק, ועוד



"ייצור ידע"



תוכלו להגיש את שתי 

המטלות בצמד
...או לחוד



עבודת 
הגמר

עבודת סיום  
סמסטר א

25%
50:מינימליציון

75%
50:מינימליציון



הגשת העבודות בצמד או לבד;

מבנה עבודת הגמר;

הרכב הציון;

הרגשת הרפרט בסוף סמסטר א;'

ציון המינימום לעבודות;

אופן שקלול הציון בין העבודות;

מועד הגשת עבודת הגמר;

וכדומה.



 שאלת מחקרלהגדיר , לכתיבהנושאלבחור  ,

להכין סיכומים וכמובן  , מקורות אקדמייםלחפש 

.  לעמוד בכל כללי הכתיבה האקדמית

והכללים  , הדרישותכאשר, זאת

מחייבים עבודה עקבית ודיוק  , הנוקשיםהאקדמיים

.בהגדרות



עבודה 
סימינריונית

רפרט
אסמסטר 

: עבודת יחיד

'עמ5-4

:  עבודה זוגית

'עמ10-8

: עבודת יחיד

'עמ15-10

:  עבודה זוגית

'עמ30-25



עבודה 
סמינריונית

רפרט
אסמסטר 

: עבודת יחיד

פריטים2

4: עבודה זוגית

פריטים

: עבודת יחיד

פריטים10

:  עבודה זוגית

פריטים20



 תתבצע על ידיכם
מתוך החומר  

הנלמד בסמסטר 
.הראשון

 מי שיתקשה
למצוא נושא 

נציע לו , מתאים
.כזה



נוכל להתאים  
עבודה 

שתשרת גם  
את הארגון  

!שלכם



תוכלו להעמיק בחומר ולחפש  1/1-עד ה
נושא שמושך אתכם לסמינר ולרפרט





 מועד
הגשת 
עבודת  
:  האמצע
השיעור  
האחרון  

של 
סמסטר  

'א

  מועד הגשת

עבודת  

ניתן  :הגמר

להגיש את  

העבודה  

הסמינריונית  

3עד 

חודשים  

מיום תום  

.  הקורס



 הרפרט  את הסמינריון וגם התלמידים יציגו גם את עבודת

.התלמידים ולמרציםליתר 

 כחלק מציוני העבודותההצגות תשוקללנה.
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עם  , באתר שלינמצא החשוב ביותר בקורס הדף 

מהמודולהפניה 



  בתחתית הדף פרוסים
נושאי הקורס לפי ימי 

.  לימוד

 לחיצה על כל נושא
תכניס אתכם לדף 

עם הרצאה  , הנושא
ומצגת  , מוקלטת
.רלוונטית



אני נוהג כמדיניות  

להיענות לבקשות  

של קוראים  

להרחיב בתחומים  

!שחסרים להם



הכנסתי הכל למצגות  .
צריך מאמרים  לא , בלמידה

.ולא ספרים
  לחומרי ספרות תזדקקו רק

.לצורך הכנת העבודות
 אני מבין שקשה לשבת מול

.  הזום כל היום
הקלטתי את  לכן

.  ההרצאות בסרטונים
תוכלו להתחיל כבר עכשיו 

ולהתקדם בזמנכם 
.החופשי



 (  יום שישי)מידי יום לימוד

זום לפתור  אקיים מפגש 

.0830-ב: בעיות

 מפגש הזום החובה היחידי

'  הוא המפגש הראשון ביום ב

אם לא , אחר כך. 0830

תיכנסו אבין שאתם בסדר 

ואוכל לפתור בעיות  

.למתקשים



  אתם יכולים
להתארגן  

קבוצות ב
אם . למידה

תרצו מפגשי  
–זום קבוצתיים 

,  בכל יום. בכיף
. בתיאום מראש

!נצלו את זה



 (:  אפשר גם באישי)ובווטצאפבטלפון
050-4442127;

במייל  :
yehezkeally@gmail.com

  אתם יכולים להתארגן בקבוצות
אם תרצו מפגשי זום  . למידה

בתיאום  , בכל יום. בכיף–קבוצתיים 
!נצלו את זה. מראש



משיח-אונגרשרית  ר פנחס יחזקאלי"ד
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