
 

 

  
 תוכנית לימודים מפורטת:

 קורס: ניהול ידע בארגונים- 100 שעות.
 תאריך תחילה:05.07.21 תאריך סיום משוער: 25.10.21

 אישור משרד החינוך:
מספר  שעות הלימוד שם  מרצה פירוט נושאי הלימוד תאריך מס'

 שעות

ב' 05/07/21 1 19:15-16:00 ניר הלם מבוא לתורת הארגונים ארגונים, מגרש המשחקים של הארגונים.   4 

ד' 07/07/21 2  
 מבוא לתורת הארגונים ארגונים, מגרש המשחקים של הארגונים

19:15-16:00 ניר הלם  4 

ב' 12/07/21 3  ארגונים, מגרש המשחקים של הארגונים. 

שגרת העבודה והפעילות בארגוןהתנהגות ארגונית,   

19:15-16:00 ניר הלם  4 

ד' 14/07/21 4  ארגונים, מגרש המשחקים של הארגונים. 

 התנהגות ארגונית, שגרת העבודה והפעילות בארגון

19:15-16:00 יהונתן דקל  4 

ב' 19/07/21 5 19:15-16:00 אריה חלפון התנהגות ארגונית, שגרת העבודה והפעילות בארגון חזון ארגוני   4 

ד' 21/07/21 6 19:15-16:00 ישראל קאופמן התנהגות ארגונית, שגרת העבודה והפעילות בארגון חזון ארגוני   4 

ב' 26/07/21 7 טקטיקה ותכנון אסטרטגי-אסטרטגיה ארגונית  19:15-16:00 אריה חלפון   4 

ד' 28/07/21 8 טקטיקה ותכנון אסטרטגי -אסטרטגיה ארגונית  חלפוןאריה    19:15-16:00  4 

ב' 02/08/21 9 19:15-16:00 אריה חלפון ניהול זמן   4 

ד' 04/08/21 10 19:15-16:00 ישראל קאופמן תהליך ניהול ידע בארגון   4 

ב' 09/08/21 11 19:15-16:00 ישראל קאופמן תקשורת בין אישית, תקשורת ארגונית   4 

ד' 11/08/21 12 ארגוניתתקשורת בין אישית, תקשורת   19:15-16:00 ישראל קאופמן   4 

ב' 16/08/21 13 שחם -מעיין אבישר  שגרת עבודה ופעילות ארגונית   19:15-16:00  4 

ד' 18/08/21 14 שחם -מעיין אבישר תשתיות תומכות ידע תפעוליות טקטיות ואסטרטגיות   19:15-16:00  4 

ב' 30/08/21 15 שחם -מעיין אבישר  מושגים מתורת ארגונים: תרבות ארגונית   19:15-16:00  4 

ד' 01/09/21 16 שחם -מעיין אבישר מושגים מתורת ארגונים: תרבות ארגונית   19:15-16:00  4 

ב' 13/09/21 17 שחם -מעיין אבישר תהליכי למידה של העובד   19:15-16:00  4 

ד' 29/09/21 18 שחם -מעיין אבישר עבודת צוות ומחויבות לעובדים   19:15-16:00  4 

ב' 04/10/21 19 שחם -מעיין אבישר עבודת צוות ומחויבות לעובדים   19:15-16:00  4 

ד' 06/10/21 20 שחם -מעיין אבישר תהליך פיתוח מוצרים ושירותים   19:15-16:00  4 

ב' 11/10/21 21 שחם -מעיין אבישר הארגון הלומד   19:15-16:00  4 

ד' 13/10/21 22 שחם -מעיין אבישר הארגון הלומד   19:15-16:00  4 

ב' 18/10/21 23 שחם -מעיין אבישר ניהול שינויים   19:15-16:00  4 

ד' 20/10/21 24 שחם -מעיין אבישר עקרונות לתכנון וחשיבה אסטרטגית   19:15-16:00  4 

ב' 25/10/21 25 טיפול בנתונים, במידע וידע ותשתיות תומכות ידע ההצדקה לכך+  

 סיכום

שחם -מעיין אבישר  19:15-16:00  4 

 * ט.ל.ח
 * ייתכנו שינויים במערכת השעות

 * פתיחת קורס מותנה במס' נרשמים 
סוכות -28.9-20כיפור,  -15.09ה, ראש השנ -08.9-06הדממה, -25.08-23* בתאריכים הבאים לא יתקיימו מפגשים:   

 
 

 


