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א .מטרות הקורס
•

היכרות עם המסגרת התיאורטית של ניהול משברים בארגוני ם

•

הבנת סוגי ומאפייני הקונפליקטים הארגוניים הנוצרים בזמן משבר

•

אסטרטגיות להתמודדות עם משברים ועם קונפליקטים הנוצרים בזמן משבר

ב .תוכן הקורס
תיאור כללי
ה תמודדות עם מצבי משבר הפכה בשנים האחרונות לנושא המקבל תשומת לב ניהולית רבה
בארגונים בכל המגזרים .זאת לנוכח הנזקים הכבדים העלולים להיגרם לארגון עקב היערכות בלתי
מספקת או ניהול כושל של המשבר.
בע יתות משבר מתפתחים קונפליקטים ארגוניים ייחודיים ,או מועצמים קונפליקטים קיימים ,העשויים
להחריף את המשבר ולהקשות על ניהולו .ניהול קונפליקטים אלה ,המתבצע בלחצי זמן ותחת לחצים
אישיים וארגוניים ,מהווה במידה רבה תנאי הכרחי לסיום המשבר.
בקורס זה נעסוק במאפייני המש בר הארגוני וסוגיו ,האינטרסים השונים והמנוגדים של מחזיקי העניין
(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
הבנק העולמי).
מהלך השיעורים:

•

שילוב ידע תיאורטי עם דוגמאות מעשיות ו Case Studies -של מצבי משבר ושל
הקונפליקטים הנוצרים במהלכם – כולל חומרים של המרצה מעבודתו כיועץ

•

סימולציות בכיתה של ניהול קונפליקטים בזמן משבר

1

תוכנית השיעורים

נושא השיעור

שיעור
1

מבוא :ניהול בסביבה מורכבת

2

מאפייני המשבר הארגוני והקונפליקטים הנוצרים במהלכו

3

ההיערכות למצבי משבר

4-5

אסטרטגיות בניהול משברים ובניהול קונפליקטים בעת משבר

6

מנהיגות בעת משבר

7

ניהול המשאב האנושי בעת משבר

8

התקשורת והמדיה החברתית בעת משבר

9

משברים ארגוניים-נורמטיביים

10

משברי העידן הדיגיטלי  -סייבר ו הונאות

11

ניתוח מקרה :חברה גדולה במשבר

12-13

תרגילים (סימולציות) של משברים ארגוניים  +תרגיל מסכם בכיתה

ג .דרישות קדם
אין.

ד .מטלות
•

הצגה קצרה בכיתה של אירוע משברי  -בקבוצות של  2תלמידים

•

עבודה מסכמת (ניתוח מקרה)  -בקבוצות של  2תלמידים

ה .מרכיבי הציון הסופי
•

הצגה בכיתה של אירוע משברי

40% -

•

עבודה מסכמת

60% -

(הנחיות לשתי המטלות יינתנו בשיעור)
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שם הקורס באנגלית
Conflict Management in Times of Organizational Crisis.
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