
"ייצור ידע"



 של אפקטיביותומומחה למורכבותחוקר

.ארגונים

 העוסקת ברשתות , "ייצור ידע"שותף בחברת

והבעלים והעורך הראשי של אתר ; מורכבות

.  הידע בשם זה

ראש החטיבה למשאבי אנוש במכללה , לשעבר

.האקדמית אחווה

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



050-4442127: או בתיאום טלפוני;

אחרי השיעור בטכנולוגיות  1230' או ביום ו

.א"במש

 בווטצאפאו;

או במייל :yehezkeally@gmail.com.

אל תתביישו לנדנד, אם פספסתי ולא עניתי!

mailto:yehezkeally@gmail.com




יכולים לפנות  ... 

דיקנאטבלסיוע 

!הסטודנטים

!!!מומלץ



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


:הנוכחי, השני

מתמקד בקבוצות  
ובמבנים הארגוניים

: הקודם, הראשון

התמקד בפרטים



להבין את תחום  

,ההתנהגות הארגונית

רמת  תוך מתן דגש על 

ועל האופן שבו  , הארגון

,  הם משפיע על מרכיביו

.  ועל סביבתו



 (  מיקרו)אם בקורס הקודם

פה נעסוק  , התמקדנו ברמת הפרט

אך )אשר מיצגים , במספר נושאים

את המחקר של ( לא ממצים

ההתנהגות הארגונית ברמת 

.הקבוצה והארגון

 יחסי  הדגש בקורס הינו על הבנת

בין תופעות והחלטות  הגומלין 

כגון  )ארגוניתהמתקבלות ברמה ה

,  החלטות הנוגעות למבנה הארגון

לבין תפקודו  ( 'וכיובלסביבתו 

.  פרטוהתנהגותו של ה



לאזה 

!!קל





ארגוניתסביבהארגוני ומבנה.

 ותוצאות בלתי צפויותאי ודאות;

מערכות מורכבותארגונים כ;

 בארגוניםמאבק עוצמה -ועוצמה;

רשתהארגון כ;

קבוצות;

מנהיגות וניהול;

תרבות ארגונית;

תקשורת ארגונית;

שינוי;

בולשיט עסקי וניהול שטויות;



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  

במודול





אני נוהג 

כמדיניות  

להיענות  

לבקשות של 

קוראים  

להרחיב 

בתחומים 

שחסרים  

!להם



נוכחות;

  מבחן אמריקאי

.מהציון100%











,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

אלא במסגרת , אין לתקן ציונים2.

בכל מקרה אחר , ערעורים על בחינות

.ס"תיקון ציון דורש אישור ראש בי







"ייצור ידע"


