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דרישות 
  קדם:

  אין

   היכרות עם המסגרת התיאורטית של ניהול משברים בארגונים -  מטרות:

   בלת כלים לניתוח והבנת מצבי משבר ארגונייםק -

  גונייםאר משבר מצבי עם התמודדות אסטרטגיות עם היכרות -

תאור 
תמציתי של 

  הקורס:

היערכות למצבי משבר הפכה בשנים האחרונות לנושא המקבל תשומת לב ניהולית 
רבה. זאת לנוכח הנזקים העלולים להיגרם לארגון עקב היערכות בלתי מספקת או 

אינם רק ברכוש או חס וחלילה  ניהול כושל של המשבר. הנזקים העלולים להיגרם
בנפש. הם עלולים גם לפגוע בתפקוד התקין של הארגון ואנשיו, בנכסיו העסקיים 

  ובמוניטין שלו.

בקורס זה נעסוק במיפוי סוגי המשברים, בהבנת מאפייני מצבי המשבר, באסטרטגיות 
  לניהול משברים, ובהיבטים הארגוניים והניהוליים של ניהול המשבר.

שיטת 
  וראההה

של משברים Case Studies  -ו הקורס ישלב ידע תיאורטי עם דוגמאות מעשיות -
  כולל חומרים של המרצה מעבודתו כיועץ –ארגוניים מהעולם ומישראל 

  סימולציות של ניהול משבר 2-3במהלך הקורס יבוצעו בכיתה  -

  מרצים אורחים 1-2 ישולבו בקורס -

דרישות 
  הקורס:

  ומעלה. 65ציון 

הרכב 
  הציון:

  (המבחן עם חומר פתוח)  60% –מבחן א. 

  40% –בקבוצות  –הצגת אירוע בכיתה ב. 
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  נושאי לימוד לפי שבועות –תכנית הקורס 

  נושא ההרצאה  שבוע

  : מבוא: ניהול בסביבה מורכבת1שיעור  �  1שבוע 

  : מאפייני המשבר הארגוני2שיעור  �  2שבוע 

  משבר וחירום: ההיערכות למצבי 3שיעור  �   3שבוע 

  : אסטרטגיות בניהול משברים4-5שיעור  �  4+5שבוע 

  : מנהיגות בעת משבר6שיעור  �  6שבוע 

  : ניהול המשאב האנושי בעת משבר7שיעור  �  7שבוע 

  : התקשורת והמדיה החברתית בעת משבר8שיעור  �  8שבוע 

  נורמטיביים-: משברים ארגוניים9שיעור  �  9שבוע 

  העידן הדיגיטלי (סייבר ,הונאות ומעילות): משברי 10שיעור  �  10שבוע 

  : ניתוח מקרה: חברה גדולה במשבר11שיעור  �  11שבוע 

  : תרגיל (סימולציה) מסכם בכיתה12שיעור  �  12שבוע 
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