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 בית הספר למדעים 

 רב תחומי  :חוג/מחלקה

 משאבי אנוש חטיבה: 

 פ"ב תששנה"ל: 

 

 התנהגות ארגונית מאקרו  שם הקורס:

 ד"ר פנחס יחזקאלי  שם המרצה:

 נק"ז 4ש"ש;  3 היקף הקורס:

 ;  יום ושעה בתיאום מראש  ניתן גם לקבוע.  1230בשעה  , בימי ו': שעת קבלה

 ואני תמיד פנוי אליכם בווטצאפ, במייל ובטלפון

 

 התנהגות ארגונית מיקרו. דרישות קדם:

 yehezkeally@gmail.com; דוא"ל:  050-4442127טל' וואטצאפ: דרכי התקשרות: 

 

 .שיעור :סוג הקורס

 

 נושאי הקורס:

 עידן אי הוודאות; .1

 תוצאות בלתי צפויות )תב"צים(; .2

 מורכבות;ארגונים כמערכות  .3

 מבנה ארגוני וסביבה ארגונית; .4

 הארגון כרשת; .5

 עוצמה, כוח ופוליטיקה; .6

 קבוצות בארגון;  .7

 ניהול;  .8

 מנהיגות;  .9

 תרבות ארגונית; .10

 תקשורת ארגונית; .11

 שינוי בארגונים.  .12
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 מטרות הקורס: 

אופן  להבין את תחום ההתנהגות הארגונית, תוך מתן דגש על ניתוח והבנה של תהליכים ברמת העובדים, ועל ה

 שבו הם משפיעים על הארגון, מרכיביו וסביבתו המשימתית.

הקורס עוסק בסוגיות הקשורות לתהליכים בתוך הארגון ובסביבה שבה הוא פועל )'הסביבה המשימתית' שלו(.  

נעסוק סקירה של תאוריות קלאסיות ומודרניות להבנת ארגונים, אפשרויות שונות לעיצוב המבנה הפורמלי של  

 פורמאליים, יחסי ארגון וסביבתו, תרבות, ותהליכי שינוי ארגוני. -פתחות של מבנים אהארגון והת 

בהתאמה, יבחנו האתגרים הניהוליים עמם מתמודדים ארגונים כיום כתוצאה משינויים בתנאים הסביבתיים,  

 בהתפתחויות טכנולוגיות ובכוח העבודה. 

 

 מבנה הקורס:

. המצגות יתייחסו למאמרים ולחומר / בזום  פרונטלית באמצעות מצגות ודיון בכיתההקורס יתקיים בשיטת לימוד  

   שאינו נמצא במאמרים ונועד לעורר דיון ולמידה. השיעורים יתקיימו בהתאם לסדר בו הם נמצאים בסילבוס

 

 חישוב הציון בקורס ודרכי הערכה: ב משקל כל אחת מהמטלות חובות הסטודנט, 

 נוכחות חובה  •

 מהציון(. 100%בחינה ) •

 .  בלבד 60 עובר ציון •

 

מהלך לימודים על פי נושאים ומפגשים ורשימות קריאה מפורטות )בחלוקה לחובה ולרשות(, תוך ציון 

   הפרקים/עמודים הרלוונטיים מתוך חומר הקריאה:

 קראת חובה   – מקורות נושא  שיעור 

 . (23-15, עמ' 2007) רזי ויחזקאלי בה: קריאת חו עידן אי הוודאות  1

 . Wheathley (2006, pp. 3-48)  קריאת רשות: 

 . (40-23, עמ' 2013) רזי ויחזקאלי קריאת חובה:  תוצאות בלתי צפויות )תב"צים( 2

 .(116-75, עמ' 2007) רזי ויחזקאלי קריאת חובה:  ארגונים כמערכות מורכבות  3

 . (25-11, עמ' 2006) ביוקנןקריאת רשות:  

 .(132-77, עמ' 1994) חיים-ברקריאת חובה:  ארגוני וסביבה ארגוניתמבנה  4

 . (142-117, עמ' 2007) רזי ויחזקאלי קריאת חובה:  הארגון כרשת  5

 . (92-9, עמ' 2004) ברבאשי-לסלו   קריאת רשות: 

 . (2020נובמבר  16)  משיח-יחזקאלי ואונגרקריאת רשות:  

 . (2020 דצמבר 1)  משיח-ואונגריחזקאלי קריאת רשות:  

-Greenberg & Baron (2008, pp. 464קריאת חובה:  עוצמה, כוח ופוליטיקה  6

497). 

 . (54-25, עמ' 2002)  סמואלקריאת רשות: 

 . (2020 דצמבר  30) יחזקאליקריאת רשות:  
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 . (2020מרץ   29) יחזקאליקריאת רשות:  

 .(132-77, עמ' 1994) חיים-ברקריאת חובה:  מצבים ארגוניים  7

-Greenberg & Baron (2008, pp. 464קריאת חובה:   קבוצות בארגון  8

497.) 

 . (161-145, עמ' 1994) חיים-ברקריאת חובה: 

 . (2021 יוני  24) יחזקאליקריאת חובה:  ניהול  9

 . (2020 דצמבר  14) יחזקאליקריאת רשות:  

-Greenberg & Baron (2008, pp. 498קריאת חובה:   מנהיגות  10

541.) 

 (. 2020 נובמבר 4)  משיח-אונגרו יחזקאלי קריאת רשות:  

-Greenberg & Baron (2008, pp. 542קריאת חובה:   תרבות ארגונית  11

581.) 

-Greenberg & Baron (2008, pp. 330קריאת חובה:   תקשורת ארגונית  12

377.) 

-Greenberg & Baron (2008, pp. 622קריאת חובה:   שינוי בארגונים  13

660.) 

 

 ביבליוגרפיה 

 

 : קריאת חובה

 

 תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה.  התנהגות ארגונית, כרך ב'.(. 1994חיים, א'. )-בר

תל אביב:   גורם חדש בניהול.  -העולם איננו ליניארי. תורת המערכות המורכבות (.  2007רזי, ע', יחזקאלי, פ'. )

 משרד הביטחון. 

גלילות: מרכז המחקר,   תב"צים. תופעת התוצאות הבלתי צפויות והשלכותיה.(.  2013רזי, ע', יחזקאלי, פ'. )

 המכללה לביטחון לאומי, צה"ל.

Greenberg, J., & Baron, R. A. (2008). Behavior in Organizations. New Jersey: Pearson Prentice 

Hall, 9ed 

 : ת רשותקריא

. 

Wheathley, M. J. (2006). Leadership and the New Science, Discovering Order in a Cheotic World. 

San Francisco: BK - Berrett-Koehler Publishers Inc. 

 תל אביב: עם עובד.  האטום החברתי.(. 2006ביוקנן, מ'. )
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, מתוך ייצור ידע:  2021יוני   26 -אוחזר ב )כמעט( הכל על מבנה ארגוני. (. 2020אוגוסט   23יחזקאלי, פ'. )

https://did.li/lzMw5 

, מתוך ייצור ידע:  2021יוני  24  -אוחזר ב בולשיט עסקי וניהול שטויות.(. 2020דצמבר  14יחזקאלי, פ'. )

https://did.li/pzMw5 

, מתוך  2021יוני   24  -אוחזר ב הכל על ה’עוצמה’ באתר ייצור ידע.(. 2020ר דצמב 30יחזקאלי, פ'. )

https://did.li/uiB5q 

, מתוך ייצור ידע:  2021יוני  24 -אוחזר ב הכל על מאבק העוצמה באתר ‘ייצור ידע’.(. 2020מרץ   29יחזקאלי, פ'. )

https://did.li/jQXYH 

, מתוך ייצור ידע: 2021יוני  24 -אוחזר ב  ניהול.נושא לימוד:  (.  2021יוני  24יחזקאלי, פ'. )

https://did.li/hQXYH 

, מתוך  2021יוני   24 -אוחזר ב הכל על מנהיגות באתר ייצור ידע. (. 2020נובמבר  4משיח, ש'. )-יחזקאלי, פ', אונגר 

 https://did.li/XVGNfייצור ידע: 

יוני    24  -אוחזר ב ראיית העולם כרשת…. –חשיבה רשתית (. 2020נובמבר  16משיח, ש'. )-יחזקאלי, פ', אונגר 

 https://did.li/c89ql, מתוך ייצור ידע: 2021

, מתוך ייצור  2021יוני  24 -אוחזר ב  להבין את הרשת הארגונית.(. 2020דצמבר  1משיח, ש'. )-יחזקאלי, פ', אונגר 

 https://did.li/z2pCNידע: 

 תל אביב: ידיעות אחרונות.  קישורים. המדע החדש של רשתות.(. 2004ברבאשי, א'. )-לסלו

 לוד: אוניברסיטת חיפה וזמורה ביתן.  עוצמה והשפעה בארגונים. -המשחק הפוליטי  (. 2002סמואל, י'. )

 

 

 

 

י למידה ובחינות, מוזמנים ליצור  סטודנטים הזקוקים לנגישות מיוחדת בקורס זה, כגן התאמות שונות בדרכ 

 קשר עם המרצה מוקדם ככל שניתן כדי לדון באפשרויות הנגישות השונות הקיימות בקורס. 

כדי לבדוק זכאות להתאמות בדרכי היבחנות וטיפול  בנוסף, מומלץ לפנות לצוות הייעוץ בדיקן הסטודנטים 

 רגשי.

                                                            ,tmicha_limudit@achva.ac.ilיועצת המכללה : 

                                                             או  negishut@achva.ac.ilרכזת הנגישות : 

   psychology@achva.ac.ilפסיכולוגית המכללה 
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