
 

 

 

 

 

 

 ניהול תעשייתי א

 :ש� התכנית

 יסודות הניהול

 :מקצוע

 ג"י

 :כיתה

 

 

 2006ז "תשס



2 

 יסודות הניהול

 תינכת של התיוניעריסה הפהת

, ותדרות מוגרת להשגת מטפעילות משותפ ל שוניסירעלי אינט ב אנשיקבוצתגנות רהתא

 .ות האנושיתחתפיה של ההתר ההיסטור�שוב ומאי� לאוח ר גוהייתה

יטיות פולה, תיותרבחה, ליותכלכעילויות הפהמרב את  מרכזי השוני לסוגיהי גונרא

 .הרבבחוק משבותיות רבוהת

ות ומגוונות רב פעולות �יקהמ, י מנהיגידהמונע על י, �תי מתמשרבח �המינהל הוא תהלי

 .גו�רי האדתה השגת יערת שמטפה משותפעולגו� לר האחברייא את בה להרמטבו  בזותבהמשתל

עת דפותח בפני הלומד צוהר להבנת תחו מרתק הנשע� על תחומי , יסודות הניהולהמקצוע 

וש דגש על . אנתרופולוגיה ועוד, פוליטיקה, כלכלה, פסיכולוגיה, סוציולוגיה: מגווני כגו�

הבנת של תהליכי הניהול השוני בארגו� ודרכי מימוש לצור� השגת תפקוד יעיל של המערכת 

 .ית ומערכות החברה והמשקהארגונ

 מטרות כלליות

תו� התמקדות בגישות העכשוויות המתאימות לעול , הכרת הגישות השונות בניהול .1

 .הטכנולוגי המתקד

 . לתפקוד יעיל של המערכת הארגוניתניהולבנת תרומת של תהליכי בה .2

 .ת כלי מקצועיי המקובלי בתחומי הניהול השוניכרה .3

 יותבטירפות אורמט

 :התלמיד, ע סיו לימודיו

 .תפיסות הניהול מושגי ומונחי מרכזיי ביפרש .1

 .דרכי התאמה מרבית לאופי הארגו�ו ניהוליסביר את הגישות השונות הקיימות ב .2

3.  .ארגו� ובקרה,  תכנו�– ינתח את התהלי� הניהולי בארגו� ואת שלביו העיקריי

ול תו� התמקדות בגישות העכשוויות המותאמות לעול יציג את הגישות השונות בניה .4

 .הטכנולוגי המתקד

 .יסביר את מאפייני המנהיגות בניהול .5

 .ידע לזהות את המאפייני השוני של תקשורת ארגונית והגורמי המשפיעי עליה .6

7.  .לבי� טיפוסי מנהיגי והתאמת לארגו�, ינתח את הקשר בי� סגנונות הניהול הקיימי

 .ינתח את הצור� המתמיד בשינויי בארגו� כמפתח להתפתחות וצמיחה במחזור חיי הארגו� .8

9.  .יתאר את השלבי השוני במחזור חיי הארגו� ואת מאפייניה

 .סביר את חשיבות האתיקה והערכי לארגו�י .10

 .�ינתח את הקשר בי� הערכי הקיימי במערכות החברה והמשק לבי� הערכי בארגו .11
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  מומלצותדרכי הוראה

יש לשלב , על הוראת המקצוע להיות גמישה ולעשות שימוש במגוו� שיטות הוראה ועזרי הוראה

, דרכי הוראה קונבנציונליות וחלופות ייחודיות התורמות להגברת המוטיבציה של תהלי� הלמידה

 :כגו�

תתי י במסגרת דיו� כהקשורי לחומר הלימוד, ניתוח מאמרי מעיתונות יומית או מקצועית .1

 .או קבוצתי

תרגילי וניתוח , שימוש במקורות ומאגרי מידע שוני כדוגמת האינטרנט לצור� עבודות .2

 .אירועי

, יועצי ארגוניי ועוד, אנשי ניהול,  מנהלי חברות:מרצי אורחי מתחומי הארגו� והחברה .3

 .ודרכי השגתיעדיו , אילוציו, לצור� מפגש ע העול המעשי של הארגו�

4.   .)ארגוני שירות וארגוני יצרניי(סיורי מקצועיי בארגוני

 .ניהולבתחומי ה בנושאי עיקריי) אישיות או קבוצתיות(עבודות גמר  .5

 .שתתפות בקבוצות דיו� וירטואליות וקהילות ידע מקוונותה .6

 .נטייוושתתפות בהרצאות וסמינרי בנושאי רלה .7

 התכני�

 

 נושאי לימוד שעות

 התפתחות תורת הניהול .1 6

 עקרונות הניהול המודרני .2 6

 תהליכי הניהול .3 36

  הארגו� יי חרמחזו .4 4

 קה בארגו� יואת יערכ .5 8

כ"סה 60
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 פירוט התכני� וחלוקת השעות המוצעת

 

 

 נושאי לימוד שעות

 התפתחות תורת הניהול 1פרק  6

 )טיילור(הניהול המדעי  1.1 

 )ובר, פאיול(הגישה הביורוקרטית  1.2 

 )מקגרגור, הרצברג, מסלו(הגישה ההתנהגותית  1.3 

 הגישה המערכתית 1.4 

מעגל הניהול ,  תורת המצוינות–רניות הגישות המוד 1.5 

 הגישה האינטגרטיבית,השל�

 עקרונות הניהול המודרני 2פרק  6

  מאפייני�–הניהול בתקופה המודרנית  2.1 

עבודה ,  עבודה מרחוק–שינויי� בתפיסות ארגוניות  2.2 

 התפתחות הטכנולוגיה, עובד הידע,גמישה

 רי�"במלכ, תבשרו,  עול� העסקי�–הניהול המקצועי  2.3 

 בבריאות, באקדמיה 2.4 

 קשר בי� הארגו� לסביבתו, המנהל והסביבה החיצונית 2.5 

 ול הניהיכיתהל 3פרק  8

 תכנו� 3.1 

 תכנו� אופרטיבי, תכנו� טקטי,תכנו� אסטרטגי 3.1.1 

 יתרונות וחסרונות התכנו� השיטתי 3.1.2 

ז "לו, דההגדרת תכנית עבו,  הגדרת יעדי–תהלי� התכנו�  3.1.3 

 והקצאת משאבי

 אופק התכנו� 3.1.4 

 ההבדלי בי� תקציב עסקי לתקציב –שילוב תכנו� ותקצוב  3.1.5 

 ציבורי

8 

 הארגו� 3.2 

 המבנה הארגוני 3.2.1 

 מוטת השליטה 3.2.2 

 ביזור והאצלת סמכויות 3.2.3 

 3.2.4  , על פי מוצר, י פונקציונל–סוגי של מבני ארגוניי

 יאוגרפיחטיבתי וג

  היישו בניהול פרויקטי–המבנה המטריציוני  3.2.5 

  בי� גופי בארגו� וגופי חו�–תאו ארגוני  3.2.6 
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 נושאי לימוד שעות

8 

 בקרה 3.3 

 שלוב התכנו� והבקרה 3.3.1 

 הגדרת מדדי בקרה 3.3.2 

 תהלי� הבקרה 3.3.3 

 3.3.4  תחקור והסקת לקחי

 עיקרו� השיפור המתמיד 3.3.5 

 יי בארגו�ניהול שינו 3.3.6 

 מנהיגות 3.4  8

 סגנונות ניהול 3.4.1 

  גישות שונות–ניהול ומנהיגות  3.4.2 

 סגנונות מנהיגות 3.4.3 

 3.4.4  תפקיד המנהל בהנעת עובדי

 מנהיגות הצוות 3.4.5 

 התרבות הארגונית 3.4.6 

 תקשורת ארגונית 3.5  4

 תמלי ובלתי פורתההבדלי בי� תקשורת ארגונית פורמלי 3.5.1 

 צינורות תקשורת 3.5.2 

 תהליכי תקשורת 3.5.3 

 הפרעות בתהליכי תקשורת 3.5.4 

 תפקיד המנהל בהכוונת תקשורת ארגונית 3.5.5 

  הארגו�יי חרמחזו 4פרק  4

 ס'פי אדיג"ע" מודל חיי הארגו�"הסבר מודל  4.1 

 סגנונות ניהול –כיצד נית� להשתמש במודל הארגו�  4.2 

  בכל אחד משלבי מחזור החיי�ומנהיגות נדרשי�

 מסקנות אופרטיביות 4.3 

 קה בארגו�י� ואתיערכ 5פרק  8

  הגדרות�אתיקה בארגו�  5.1 

 חשיבות האתיקה בארגו� 5.2 

 הקוד האתייצירת  5.3 

ארגו� , ארגו� עסקי, ל" צה–דוגמאות של מסמכי קוד אתי  5.4 

 ציבורי

שילוב עסקי� , מעורבות חברתית, שילוב הארגו� בקהילה 5.5 

 בחברה

60 

כ"סה
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  ביסודות הניהולמושגי� עיקריי�

 

 

 המושג הסבר

 

כפו� ,לממונה(חובה המוטלת על בעל תפקיד לתת דיווח 

 .לשאת בתוצאות פעולותיו) לעצמו

  .1 אחריות

, קביעת המטרות שמטרתהלטווח ארו�  הארגו� מדיניות

.ת אלה להשגת מטרוהמשאבי�קביעת קווי הפעולה והקצאת 

  .2 אסטרטגיה ניהולית

  .3 אפקטיביות .מידת הצלחתו של ארגו� בהשגת מטרותיו

 בתיאו� הפועלי�,   בעלי מטרה משותפתאנשי� תקבוצ

 . להשגת המטרההדרושי� המשאבי� לרשות�, במשות�ו

  .4 ארגו�

 המגדירה  כללי התנהגות מוסריי�מערכת של עקרונות 

 המקצועיגו� ה מוכתבי� על ידי ועקרונות אל. ספציפיי�

 .ההתנהגות הנדרשתאת הקובע 

  .5 אתיקה

ליחידות ) אוטונומיה(הענקת מעמד של עצמאות מבוקרת 

משנה בארגו� באמצעות האצלה ממוסדת של סמכויות 

 .וחלוקה מוגדרת של תחומי אחריות

  .6 ביזור סמכויות

קב והשוואה של ומע, תהלי� מתמיד של מדידה )1(

יפיות ותכניות שנקבעו על  או צתקני�התרחשויות לעומת 

 הערכת הישגיות המערכת לש� רלוונטיי� מדדי�סמ� 

 .וקידומה

 לתקני�השוואה של התקדמות בעבודה ביחס ומדידה  )2(

מעקב אחר התקדמות זו ונקיטת פעולות הכוללת , ותכניות

לשינויי� או  והנחיות � לקחי הכוונה והפקת, תיקו� סטיות

 .לשיפורי�

  .7 בקרה

ביצוע של ישות עסקית הנבחנת באמצעות  בדיקת רמת 

  במטרה להערי� את היבטי פיננסיי� ויחסי� שוני� מדדי�

 .השוני�פעילותה 

  .8 בקרת ביצוע

 בי� גומלי�גישה הבוחנת את התקשורת ומערכת קשרי 

 .מערכות� לבי� עצמ� ובי� מערכות ותתתמערכו

 .מערכות בעלות מטרה משותפת�המערכת מורכבת מתת

 .ה בארגו� מערכת פתוחהגישה הרוא

  .9 גישת המערכות
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 המושג הסבר

 

 הפועל א� ורק יהפורמלרואה בארגו� רק את הצד ה גישה

 .ברורי� ונהלי� חוקי�י "עפ

.10 הגישה הביורוקרטית

 יצור חברתי ועל כ�  הואגישה המבוססת על התפיסה שהעובד

 יש השפעה רבה על פעילותו בעבודה אישיי�� הבי�ליחסי�

 .לטפח�ועל כ� יש 

.11 יחסי אנושגישת 

 מושג הנות�  "אפקטיביות" במרכז את המושג מעמידמודל זה 

 שעל המנהל הנכוני� הנושאי� ה�מה : לשאלה, תשובה 

 .בה�לטפל 

 יעדי�גישת ניהול לפי 

 )ניהול לפי מטרות: או(

)MBO – Management 

by Objectives( 

12.

 בארגו� ותוצאותיה� �ליכיהת, מצבי�מסירת די� וחשבו� על 

 .מחוצה לוו

.13 דיווח

) כולה או חלקה(העברת סמכות שהוענקה למנהל מסוי� 

 .לבעל תפקיד אחר הכפו� אליו בארגו�

.14 האצלת סמכויות

 העומדי�) מוגבלתשכמות� ( השוני� תחלוקת המקורו

בי� הפונקציות השונות במטרה להשיג יעד , לרשות הארגו�

 .מסוי�

.15 משאבי�הקצאת 

ואת ביצוע של  פירמה יכול  להשוכמותיי� קריטריוני�

 .  השוואה בי� ביצועי� בעבר ובהווה: דרכי�להתבצע במספר

 .תנאי� ע� אחרי� הפועלי� באות� ההשווא

 . ביצוע תקני כלשהוע�השוואה 

.16 השוואת ביצוע

פרוק משימות הארגו� הראשיות למשימות משנה מסוגי� 

קבוצות , שוני� והטלת אחריות לביצוע� על יחידי�

 .יחידות, מחלקות,עבודה

.17 חלוקת עבודה

יחידה העוסקת במת� שירותי עזר ושירותי ייעו� ליחידות 

 .הקו

.18 יחידת מטה

.19 יחידת קו .יחידה העוסקת באופ� ישיר במשימה שלשמה הוק� הארגו�

חלוקת העבודה הארגונית   המשק� את אופני� תפקידימער�

ת ליחידות משנה ולתת יחידות ורשת צינורות בה� זורמ

 .התקשורת

.20 מבנה ארגוני

, בראשה ראש הארגו�, מערכת דרגי� בצורת פירמידה

בבסיסה העובדי� הזוטרי� ביותר מעמדו של כל עובד בארגו� 

 .נקבע על פי מיקומו במדרג

.21 מבנה היררכי
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 המושג הסבר

 

אמת מידה כמותית המבטאת את מצבה של המערכת אשר 

 לי�הח בשינויי�המדד מאפשר להבחי� .  להערי�רוצי�אותה 

 .בי� שיפור ובי� נסיגה,בביצועי הארגו�

.22 מדד

 שעובר הארגו� מרגע הקמתו ועד להתחסלותו השלבי�

 .המוחלטת

.23 מחזור חיי ארגו�

לעומת מטרות של (מטרות המקיפות את יעדי הארגו� כולו 

 ).יחידות המשנה בו

.24 מטרות כלל ארגוניות

) לקוחה(עסקת מיקור חו� הינה עסקה במסגרתה מעביר גו� 

ביצוע נמש� של אחריות ניהולית  )ספק  השירות(לצד שלישי 

 חלק חשוב המהווי� מסוימי�ותפעולית למת� שירותי�  

 .מהמער� העסקי א� לא מליבת עסקיו

.25 מיקור חו�

הפעלת השפעה על ידי אחד מחברי קבוצה מתו� ) יכולת(כושר 

 .ה אות� הוא מתווהדרכי� לפעולה על פי אחרי�כוונה להניע 

.26 מנהיגות

קשורי� במבנה פנימי של , אוס� רכיבי� הערוכי� על פי סדר

 .קשרי תלות והשפעה הדדית ומשתלבי� למקשה אחת

.27 מערכת

מערכת הקשרי� האישית חברתית הנוצרת בי� עובדי� 

 .בארגו�

.28 מערכת בלתי פורמלית

  ייצור מוצרי� לש� הנדרשי� הגורמי� כולל לכל ש�

, ציוד, חומרי�, כגו�).  input – תשומות :נקרא ג�(ושירותי� 

 .ועודטכנולוגיה ,אד�כוח , ידע

.29 משאבי�

ובה אישור על קליטת , העברת הודעה מהקולט אל היוז�

 .המסר והבנתו

.30 היזו� חוזר, משוב

 המקובלי�הפעלה או פעולה , פירוט מחייב של כללי התנהגות

 . עבודה כלשהובמקו�

.31 נהלי�

להוציא אל הפועל  המכוונת,  המאורגנת בפעילותשליטה )1(

 .את מטרות הארגו� בצורה אפקטיבית ויעילה

 .הניהול הוא אמצעי להפעלה יעילה ומתואמת של הארגו� )2(

 .ניהוג פקוח ובקרה, תכנו�,  ארגו�:תהלי� הניהול מורכב מ )3(

.32 ניהול

.33 ניהול זמ� .אד� של היו�תכנו� מפורט ויעיל של סדר 

לול הגורמי� המוצאי� מחו� לארגו� המשפיעי� על מבנהו מכ

נהוג להפריד בי� הסביבה הרחוקה לסביבה , ועל תפקודו

 .הקרובה מיידית

.34 סביבה ארגונית
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סגנונו מושפע . אופ� ביצוע עבודת הניהול בה נוקט המנהל

 .מתכונותיו האישיות ומאופי הארגו�

.35 סגנו� מנהיגות

 כל החלקי� המרכיבי� את תוצאות פעולת� המשותפת של

השל� גדולה מס� כל תוצאות הפעולה של המרכיבי� במצב 

 .של פעולה נפרדת של כל אחד מה�

.36 סינרגיז�

 לקבל  החלטות מסוי�זכות המועברת לבעל תפקיד 

המחייבות בעלי תפקידי� אחרי� ולהיות אחראי לתוצאות 

 .ההחלטותו

.37 סמכות

.38 עוצמה .על קבלת החלטותמידת ההשפעה של מנהיג על פעולות ו

 מקצועי או תחו� באותו המקובלי�סדרת כללי התנהגות 

 .באותו ארגו�

.39 קוד אתי

 הפוליטיי�, הטכניי� � המאפייני�שינוי מהותי בכל 

 . של ארגו�והתרבותיי�

.40 שינוי אסטרטגי

 של ארגו� שאינו בגדר המאפייני�שינוי המתמקד באחד 

 .רגו�מהפ� בצביונו ובתפקודו של א

.41 שינוי טקטי

מער� הקובע את הכפיפות הישירה והעקיפה של המשתתפי� 

 .לממונה עליה�

.42 שרשרת הפיקוד

תהלי� בו מתבצעת בחירה של דר� פעולה אחת מתו� מספר 

 .דרכי פעולה אפשריות

.43 תהלי� קבלת החלטות

משותפת ומתוזמנת היטב דה  הארגו� לעבותהכוונת יחידו )1(

 העומדי� ואת הציוד המשאבי�� יעיל את באופ על מנת לנצל

 .לרשות�

 לש� העובדי�וצוות . המשאבי�, המאמצי�כיוו� וארגו�  )2(

 .השגת מטרות הארגו�

.44 תיאו�

 .ולטווח קצר  ומטרות לפעולה לטווח ארו�יעדי�קביעת 

החלטה על התכנית ו  לפעולה ניתוח האלטרנטיבות השונות

 .הביניי�  קביעת שלבי הפעולה ומטרות.שתבוצע

.45 תכנו�

 בתהלי� עיבוד המתקבלי� שירותי� או מוצרי� של זר�

בתו� תקופת זמ� נתונה על ידי ) תהלי� המרה(התשומות 

 .כמותיי� ובמונחי� כספיי� במונחי�נמדד . יחידה כלכלית

.46 תפוקה

 של פעולות מתוכננות המהוות אופטימליתתחזית של חלוקה 

 .רות מכל סוגתכנית שיטתית לשימוש יעיל במקו

.47 תקציב
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.48 תקשורת ארגונית .פורמלית הזורמת בארגו��כלל התקשורת הפורמלית ולא

תקשורת הזורמת בי� עובדי� או מנהלי� הנמצאי� באותו 

 .המדרג בארגו�

.49 תקשורת אופקית

 כלפי –תקשורת בי� ממוני� וכפופי� בדרגי� השוני� בארגו� 

 .מטה וכלפי מעלה

.50 תקשורת אנכית

ת המתקיימת בי� סגל המטה המקצועי ובי� אנשי תקשור

 .יחידות הביצוע בארגו�

.51 תקשורת אלכסונית

תקשורת הזורמת בארגו� בצינורות אקראיי� המושתתי� על 

 ). אינה קשורה למבנה הפורמלי(קשרי� אישיי� וחברתיי� 

.52 תקשורת בלתי פורמלית

 מוצרי� ייצור תפוקות של לש� הנדרש גור� כולל לכל ש�

 ).' וכומכונות,  עובדי�,ידע, הו�( שירותי�ו

.53 תשומה

מכלול פעילויות בעלות מכנה משות� המטפלות במגזר 

 .תפקודי מסוי� כגו� ייצור

מערכת מקבילה בדר� כלל לפונקציה ארגונית או חטיבה �תת

 .עצמאית כלשהי

.54 מערכת�תת
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