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 Shnaidh@biu.ac.il – פרופ' חיים שנידרמן  מרצה:

 yaronmachlin@gmail.com - מר ירון מכלין  מתרגל:

 

 מטרת הקורס: 

 

 של שיטות וכלי ניהול מתקדמים ויישומם בעבודת המנהלים בארגון הכרה תיאורטית ומעשית 

 

 הקורס:  ומבנה תוכן 

 

בניהול  העומדים לרשותם של מנהלים הכרות וידע בסיסי בהפעלת שיטות וכלי ניהול מתקדמים הקניית  •

 ארגונים  

 לות. הידע מוקנה באמצעות הרצאות, ניתוח ותרגול כלים ושיטות, עיון בספרות ופתרון והגשת מט •

 במתכונת משולבת פרונטאלי/מתוקשב. נו יהקורס ה  •

 .המבחן והמטלות ציון הקורס מבוסס על  •

 כלהלן:  במועדים שנקבעו לכך)אלא אם תינתן הנחיה אחרת( במערכת הזום מפגשים  4מתקיימים  •

o   8:00-10:00שעה  2/7  -' הו יום 

o  8:00-10:00שעה  23/7 -' הויום 

o 8:00-10:00שעה  13/8 -יום ה' ה 

o 8:00-10:00שעה  27/8 -יום ה' ה 

הפעילות הינה באמצעות אתר האינטרנט של הקורס  הכולל חומרי לימוד וכלים להגשת המטלות  יתר  •

 והאינטראקציה בין הסטודנטים לבין המרצה/מתרגל. 

על הסטודנטים לעיין בחומר המפורסם באתר לקראת כל  מודולים.  כל מודול נפתח בזמן מסוים,   3בקורס  •

 .מפגש

http://lemida.biu.ac.il/
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בשלושת המפגשים הראשונים   הנוכחות -דרך מערכת הזום יתקיימו בימים ובשעות שנקבעו   המפגשים •

  חובה

 לרשותכם באתר הקורס.   יעמדוכל חומרי הלימוד והשיעורים המוקלטים  •

 מטלות להגשה.  9מטלות ובסה"כ בקורס  3נושאים, בכל מודול   2-4בכל מפגש ילמד מודול, בכל מודול   •

לאתר  פותרים את המטלות ומעלים אותם   הסטודנטים באופן אישיאתר מטלות, בפורסמו כל מפגש יבתום  •

 .  הקורס

לא ניתן יהיה להגיש   –יום לפני המפגש העוקב כפי שיפורסם בעמוד הקורס  -מטלהמועד אחרון להגשת כל   •

 עבודות מעבר למועדים המפורסמים לכך.

 
 
 כנית הוראה מפורטת: ת 
 

    1מודול 

   :נושאי הלימוד

 . 4.0חדשנות , טכנולוגיות מתקדמות ותעשייה  •

    גישה ארגונית מערכתית •

 ABC/VEDמודל ו  (ABC ,80/20טכניקות של פילוח וסיווג בניהול משאבי הארגון )גישת פרטו,  •

 . Industry 4.0ניתוח מאמר בנושא  •

 חובות הסטודנט/ית

 לקראת המפגש הפרונטאלי  1לקרוא את חומר הלימוד של מודול  •

 ת במפגש ולמידת חומר המפגש. נוכחו •

( תתפרסמנה באתר 3, מטלה 2, מטלה 1מטלה  )הנחיות לביצוע המטלות  –מטלות  3לפתור   •

 . הראשוןהקורס לאחר המפגש 

 7/22  3-1להגשת מטלות   מועד הגשה אחרון •

 

    2מודול 

 : נושאי הלימוד

   TOWS -ו  SWOT   -מודלים של תכנון אסטרטגי   •

   ניהול מערכות שירות •

 לים תומכים בקבלת החלטות  כ •

 
 חובות הסטודנט/ית

 לקראת המפגש הפרונטאלי  2לקרוא את חומר הלימוד של מודול  •

 נוכחות במפגש ולמידת חומר המפגש.  •

( תתפרסמנה באתר 6, מטלה 5, מטלה 4מטלה  )הנחיות לביצוע המטלות  –מטלות  3לפתור   •

 הקורס לאחר המפגש השני. 

 12/8 6-4מועד אחרון להגשת המטלות  •
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    3מודול 

 : נושאי הלימוד

 בהצטיידות   מודל שיווי משקל כלכלי •

   מודל עלות שעת עבודה •

 מודל תכנון דיפרנציאלי  •

 

 חובות הסטודנט/ית

 לקראת המפגש הפרונטאלי  3לקרוא את חומר הלימוד של מודול  •

 למידת חומר המפגש. ונוכחות במפגש   •

( תתפרסמנה באתר 9, מטלה 8, מטלה 7מטלה  )הנחיות לביצוע המטלות  –מטלות  3לפתור   •

 .השלישיהקורס לאחר המפגש 

   26/8 9-7מועד אחרון להגשת המטלות  •

 

 : ומבנה הציון חובות הקורס

 
 . 30%משקלן בציון   –בהתאם למועדים  הגשה אישית – 1-9מטלות הגשת  •

 70% -פרונטאלימבחן מסכם  •

 לפחות במטלות וגם במבחן 60%ציון ציון סף למעבר הקורס  •
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