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 אתר המחלקה (בעתיד)                   אתר הקורס באינטרנט: 
  

  מטרות הקורס .א
פיתוח תובנות ומיומנויות ראשוניות בשלושה תחומים משולבים : פיתוח הפוטנציאל האישי, 

 ויות קבוצתיות ופיתוח מנהיגות:פיתוח תובנות ומיומנ
 . הקורס במיוחד רלוונטי למנהלים, ליועצים ארגוניים ולמאמנים של מנהלים

  
  :תוכן הקורסב. 

 יוצגו מודלים חשובים להבנת האדם, המנהיגות והקבוצה.
 הקורס ייצור  התנסות בבניית סדנה מקצועית תוך קבלת משוב.

סטודנט חוויה של השתתפות בצוות בעל  הוא מהווה  מעבדה חברתית אשר מספקת ל
 .T-GROUP סינרגיה מתפתחת במטודולוגיה של 

 
   מהלך השיעורים:    

הקורס משלב הרצאות פרונטאליות, הנחייה של תהליך דינאמי בקבוצה והצגת סדנאות 
מקצועיות של סטודנטים תוך קבלת משוב. הסדנאות מצולמות מדגמית לשם יעול הלמידה. 

 ו כן מוקלטים לעיון מעמיק יותר וללמידה.המשובים כמ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:     

  
יש לציין את החשיבות של המרכיב הדינאמי בקורס. על כן הנושאים המופיעים למטה 

. מתוך מאגר הנושאים יצומצמו/ יורחבו בהתאם לצורכי קבוצת הלימוד והנסיבות
חלק לא יוצג בגלל מגבולות הזמן והאספקט הכאוטי של חיי קבוצה אשר  המופיעים כאן

 מחייב גמישות תמידית והשקעת אנרגיה לסוגיות הרלוונטיות ביותר לקבוצה בכל עת.
 
 

מספר 

 מפגש

 הערות נושא

השיעור מורכב בדרך כלל 

 מחלק תיאורטי או/וסדנאי

 בנוסף לתהליך דינאמי מתפתח

ל הקורס. שלושה הבסיס האפיסטמולוגי ש 1-2

 בסיסי ידע.

 תפיסה ניוטוניאנית ופוסט ניוטוניאנית

התיאוריה הכללית של המערכות. מושג    

 האיזומורפיזם. תורת המורכבות

 חשיבות תהליך הדיזאורגניזציה.

 תפקידי התבוננות והשתתפות בקבוצה

 אפקטיביות ויעילות.

 

 מודלים של למידה . הסדנה לעומת ההרצאה.   3-4

 ים של למידה רלוונטיים לקבוצה מודל

 1סדנא לדוגמה מס' 

והרלוונטיות  C3 +Cמודל של מצויינות  5-6

לקבוצה. פיתוח המימדים השונים של 

 מצוינות. דינאמיקה ספיראלית וחיי הקבוצה

 סרט המחשה

 2סדנה לדוגמה מס' 

סוגי קבוצות הבדלים בין קבוצה טיפולית  7-8

 Tלקבוצת 

 

 1סדנת סטודנטים מס'  . מרכיבי עזרהTנחיה בקבוצת פונקציות הה 9-10

 2סדנת סטודנטים מס' 

התרומה של הגישה האנאליטית להבנת  11-12

, FREUD ,BIONתהליכים קבוצתיים. 

FAULKES מנגנוני הגנה בקבוצה. הגישה .

האנאליטית לעומת הגישה הפוזיטיבית. 

FREUD  לעומתBOHM. 

 3סדנת סטודנטים מס' 



של עבודה ה ות הפסיכולגיה החברתית.תרומ 13-15

LEWIN  איפיוני ה-TGROUP 

 , SCHUTZמודל    התפתחותי של קבוצה  

 משמעות השייכות,המאבקים והקירבה.

מודלים של ניהול מאבק סינרגטי. מודל 

TORI  לחוזק קבוצתי 

  

 4סדנת סטודנטים מס' 

 

תרומות נוספות של גישות מרכזיות  16-19

 והתערבות בקבוצה הלהבנ הפסיכולוגיב

הגישה ההומניסטית, הגישה הקיומית, הגישה 

 .ההפנוטית

 5סדנת סטודנטים מס' 

ומת קבוצת עקבוצות משימתיות: צוות ל  20-21

 עבודה

 6סדנת סטודנטים מס' 

  טיפול במצבים קשים בקבוצה. 22-24

   הקבוצה ככלי תומך שינוי, סיכום הלמידה 25-26

 
 
  
 

 אין: דרישות קדם     
 
 . הצגת סדנה בזוגות בכיתה2השתתפות בכל השיעורים  . 1חובות / דרישות / מטלות:  

 
 מרכיבי הציון הסופי  

 מהציון). 50%. השתתפות בכול השיעורים  ( 1
 
 מהציון) . 30%. איכות הסדנה (2
 
 מהציון). 20%. איכות ההשתתפות בכיתה (3
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