
 

 

1 
 

   

  Interdisciplinary Studies Unit  תחומיים-היחידה ללימודים בין
  

  

 

 2018בספטמבר  12 תאריך עדכון:

 

 קונפליקטים ניהול שם הקורס: 
    27770-01   ארגוני בעת משבר

 

 זכקורס מרו סוג הקורס:

 2: היקף שעות                          ב':   סמסטר                    טתשע":   שנת לימודים

       ד"ר ישי דרורשם המרצה: 

 052-2436926 טלפון:

  ishaid20@gmail.com דואר אלקטרוני:

 :מטרות הקורס

 םיגוניאר משברים של התיאורטית המסגרת היכרות עם 

 שברמ זמןהנוצרים בהארגוניים הקונפליקטים סוגי ומאפייני  הבנת  

  משבר זמןהנוצרים ב קונפליקטיםכלים להתמודדות עם 

 :תוכן הקורס

תמודדות עם מצבי משבר הפכה בשנים האחרונות לנושא המקבל תשומת לב ניהולית רבה ה

בארגונים בכל המגזרים. זאת לנוכח הנזקים הכבדים העלולים להיגרם לארגון עקב היערכות בלתי 

 מספקת או ניהול כושל של המשבר.

יתות משבר מתפתחים קונפליקטים ארגוניים ייחודיים, או מועצמים קונפליקטים קיימים, העשויים עב

להחריף את המשבר ולהקשות על ניהולו. ניהול קונפליקטים אלה, המתבצע בלחצי זמן ותחת לחצים 

 אישיים וארגוניים, מהווה במידה רבה תנאי הכרחי לסיום המשבר.

בר הארגוני וסוגיו, האינטרסים השונים והמנוגדים של מחזיקי העניין שבקורס זה נעסוק במאפייני המ

)פנימיים וחיצוניים( במהלך משבר, הקונפליקטים הנוצרים במהלך משבר, והאסטרטגיות לניהול 

 קונפליקטים אלה.

ד"ר ישי דרור משמש יועץ בכיר בנושאי ניהול משברים לארגונים גדולים בארץ ובעולם )במסגרת 

 י(. מהבנק העול

 : מהלך השיעורים

 שילוב ידע תיאורטי עם דוגמאות מעשיות ו- Case Studies  של מצבי משבר ושל

 כולל חומרים של המרצה מעבודתו כיועץ  – הקונפליקטים הנוצרים במהלכם

  משבר זמןקונפליקטים בסימולציות בכיתה של ניהול 
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 :חובות הקורס

 :מרכיבי הציון הסופי
 

 100% - תלמידים 2 של תבקבוצומסכמת,  עבודה 

 מועדי המפגשים:

 8:00-14:00 28.6.19יום שישי  

  14:00-20:00 2.7.19יום שלישי  

 8:00-14:00 5.7.19יום שישי 

 14:00-20:00 9.7.19יום שלישי  

 :נושאי הקורס

 מבוא: ניהול בסביבה מורכבת 

 וסוגיו  מאפייני המשבר הארגוני 

 ם( ומפת האינטרסים שלהםמחזיקי העניין )הפנימיים והחיצוניי 

 סוגי ואופי הקונפליקטים המתפתחים בעת משבר 

 אסטרטגיות לניהול קונפליקטים בעת משבר 

 ברמנהיגות וניהול קונפליקטים בעת מש 

 בניהול המשאב האנושי בעת משבר אתגרים 

 בתקשורת ובמדיה החברתית בעת משבר אתגרים 

 (רגולציה וחוק אתיים ומשפטיים )הטרדות מיניות, מעילות, אתגרים 

 סייבר, הונאות, פגיעה בפרטיות(ת הדיגיטלי בזירה אתגרים(  

 :ביבליוגרפיה

 (:ליד שם הספר )פרקי החובה מצוינים ספרים
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