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בסיומו של הקורס הסטודנטים  הערכת הקורס:

יעריכו את הקורס על מנת להסיק מסקנות 

 לטובת צרכי האוניברסיטה.

: הקורס אושר על ידי ועדת אישור הקורס
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הקורס מציג עקרונות יסוד בקבלת החלטות. הקורס סוקר תיאוריות : תיאור הקורס

( ועומד behavioral decision makingומודלים של קבלת החלטות התנהגותית )

רציונליות -על הדומה והשונה בין החלטות נורמטיביות לבין קבלת החלטות לא

 בהקשרים שונים.

  :מטרות הקורס

ההתנהגותיים שמשפיעים על קבלת ם הגורמים הקוגניטיביים והכרות ע•

 החלטות במצבים שונים. 

 Prospect Theory ,Naturalisticהכרות עם מודלים תאוריים כמו •
Decision Making 

 -ו דקוניהול מממטודולוגיות לקבלת החלטות כמו ם הכרות ע•

Recognition-primed decision 

 למידה: פוקותת

 עם סיום הקורס בהצלחה יוכל הסטודנט:

 לתאר גורמים המשפיעים על קבלת החלטות התנהגותית..1

תיאוריות מרכזיות פי -על מושגי יסוד בקבלת החלטות להסביר.2

    בפסיכולוגיה קוגניטיבית, ובכלכלה התנהגותית.

דרכים למנוע השלכות שליליות להציע הטיות בקבלת החלטות ו לבחון.3

    .שלהן

על העדפת חלופות לזהות מאפיינים התנהגותיים שעשויים להשפיע .4

   ותהליכי החלטה.

הנוכחות בשעורים אינה חובה, אולם כל המשתתפים יתבקשו לפתוח : נהלי נוכחות

  .פעילאת המצלמה שלהם, ולהשתתף בשעור באופן 

, ויחייבו השתתפות של ZOOM -כו בהמפגשים השבועיים יער אופן  ההוראה:

  קטנות.הסטודנטים בדיונים ובתרגילים שיתקיימו בקבוצות 

 

 : הערכת הסטדונטים בקורס

 20%ניתוח מאמר  –להגשה  ת אמצעעבוד.1

 80%יישום של מודל קבלת החלטות על בעיה  –להגשה סיום עבודה .2

  ========  

  100% 

 

סטודנטים שישתתפו כנבדקים בניסויים )ככל שיהיו כאלו במהלך •

 הקורס.נקודות בונוס בציון הכללי של  2הסמסטר( יוכלו לצבור עד 

 

 קבלת החלטות במערכות רפואיות :שם הקורס
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 מטלות הקורס:

 ר בנושא קבלת החלטות מתוך רשימת מאמרים שתפורסם. העבודה תתבצע בזוגות. ניתוח מאמ –עבודת אמצע להגשה .1

 . המאמר והבעיה יבחרו מתוך רשימה שתפורסם. יישום של מודל קבלת החלטות על בעיה –עבודה סיום להגשה .2

 

 .עד למועדים שיפורסמו ובדואר אלקטרוני את העבודות יש להגיש במווודל

 

 תוכן הקורס

 מודלים נורמטיביים ועצי החלטה.1

 הטיות ושימוש במידע.2

3.Prospect Theory 

 החלטות בהקשר חברתי.4

 מערכות תומכות החלטה.5

 ניהול ממוקד.6

7.Naturalistic decision making 

 קבלת החלטות תחת לחץ.8

 תכנון סביבת עבודה ותהליכי עבודה לשיפור קבלת החלטות.9

 

 השתנות.נושאים שיכללו בקורס וסדר הנושאים יכולים להרשימת •

 .המצגות אינן מהוות תחליף לחומר שיוצג ויידון בהרצאות•

 במווודל. כל חומרי ועזרי הלמידה יהיו זמינים לסטודנטים באתר הקורס•
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