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 (הרצאה) סוג הקורס:

 שש" 2 : היקף שעות                        ב :   סמסטר                   פתש":  שנת לימודים

 יימסר דואר אלקטרוני:

 בתיאום מראש 18-19יום ג' קבלה: -שעות

  .(Moodle)  באמצעות מערכת "למידה" אתר הקורס באינטרנט: 
 * הסבר יינתן בתחילת הקורס!

 

 :)מטרות על / מטרות ספציפיות( מטרות הקורסא. 
הניהול, ובתהליך הניהול של ארגון מדע קורס זה נועד להקנות ידע ביסודות התיאורטיים והמעשיים של 

 .כמנהל או כממלא תפקידים ניהולייםכמערכת כוללת. ידע שיטתי ומקיף חשוב להמשך דרכו של הלומד, 

רגונים וכן בניהול הובלת שינויים בא, תפקידי מנהלי מוצר, הקורס עוסק בהרחבה גם בניהול של פרויקטים

 חברות הזנק וחדשנות.

 

  :תוכן הקורסב. 
הכרה והבנה מקיפה של גישות שונות בניהול בהיבטים הקורס "יסודות הניהול" מקנה לסטודנטים 

אישיים; הכרת התיאוריה והמחקר השיטתי -היסטוריים, חברתיים, פונקציונאליים, פוליטיים, ופסיכולוגיים

יכולת ניתוח והבנה של מצבי ניהול ואירועים. איתור והכרת מגמות עכשוויות בעולם כבסיס לניהול; פיתוח 

הקורס מרחיב גם בנושאים . העסקי והארגוני ובחינת משמעויותיהם לתיאוריה ופרקטיקה של הניהול

 ניהוליים מודרניים כמו ניהול פרויקטים, ניהול מוצר, הובלת שינויים וחברות הזנק.

 

 (רצאה ודיון בכתהה) מהלך השיעורים:
 

  תכנית הוראה:    
 
 

מס' 

 השיעור

  קריאה נדרשת נושא השיעור

 הערות

 .17-30 ,1בר חיים א פרק  מבוא לניהול: מדע, תיאוריה ופרקטיקה 1
 

 .89-97 ,2בר חיים א פרק  התפתחות החשיבה הניהולית וגישות לניהול 2
 

 ,2בר חיים א פרק  הסביבה הניהולית וניתוחה 3

98-116. 

 

  ,12בר חיים ג פרק  תהליכי קבלת החלטות בארגונים 4

242-268. 

 

 .המשך מהשיעור הקודם מדידה, תכנון ואסטרטגיה 5
 

 ,4סמואל  ב פרק  מבנים ארגוניים, היררכיה, סמכות ומנהיגות 6

73-106. 
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 ,6בר חיים ב פרק  תקשורת ארגונית 7

149-159. 

 

 .המשך מהשיעור הקודם ניהול והתנהגות ארגונית 8
 

 ,8בר חיים ב פרק  מוטיבציה -הנעת עובדים  9

193-238. 

 

 ,5פרק ב סמואל  שת"פ, בקרה ושליטה –פיתוח עבודת צוות  10

107-132. 

 

 ים:מאמר כלי עזר מודרניים לניהול 11

Kimer & Concalves 

)2006(. 

Yacoub & Ammar 

(2002). 

 

הניהול של סטיב ג'ובס שיטות  -גישות ייחודיות  12

(Apple( ושל אלון מוסק )Tesla) 

 מאמר:
Perkins  & Murmann, 

(2018). 

 

 .Tidd et al. (2005) ch ניהול חדשנות בארגונים 13

1, 1-59 

 

 .15-43  1פרק  גלוברזון ניהול פרויקטים 14
 

 Lawley & Schure part ניהול מוצר ומנהלי מוצרים 15

1, 1-59. 

 

 :מאמר (startupוהקמת חברת הזנק ) ייזום 16
Eisenmann, T. R., Ries, 

E., & Dillard, S. (2012). 

 

 

 

  :דרישות קדםג. 

 אין
 

 :חובות הקורס. ד
 

 עמידה בבחינת סיכום
 

 

 :מרכיבי הציון הסופיה. 
 

 מהציון 100%בחינת סיכום שהיא   
 

    

 .60: בקורס ציון עובר
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 תוכן ההרצאות, המצגות והדיונים בכיתה. חומר מחייב למבחנים:
 

 

  :שם הקורס באנגלית ז.
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Management Fundamentals - Extended 


