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היקף שעות2 :

אתר הקורס באינטרנט:

א .מטרות הקורס:
מפגשים בין תרבויות הפכו לדבר שכיח בסביבה הארגונית בימנו .מהי שונות בין-
תרבותית? כיצד משפיעים הבדלים בין-תרבותיים על ארגונים? כיצד מתמודדים ארגונים
ועובדיהם עם רב-תרבותיות? מהם המאפיינים והתהליכים המקדמים והתורמים למיקסום
האפשרויות הטמונות ברב-תרבותיות ומהם המאפיינים והתהליכים המקשים והמכשילים
מפגשים בין תרבותיים בהקשר ארגוני? הקורס יחשוף את המשתתפים בו לממדים
המאפשרים הבנה והשוואה בין תרבויות ,למדידה של כישורים אישיים להתמודדות עם
רב-תרבותיות ,ולסוגיות המרכזיות במפגשים בין-תרבותיים בארגונים ,כגון ,זהות הפרט,
 ,expatriate and re-locationצוותים רב-תרבותיים ,מוטיבציה ,מנהיגות ומשא ומתן.
כמו כן ,הקורס יספק הכשרה ראשונית בבניית הכשרות המותאמות להקשר בין -ורב-
תרבותיים.

ב .תוכן הקורס) :רציונל ,נושאים(
מהלך השיעורים :השיעורים ישלבו הרצאות ,דיונים בכיתה ,התנסויות וסרטים.
תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:
מספר תאריך
שיעור

נושא השיעור

1

 03/03/2010מבוא – מהי שונות בין-תרבותית וכיצד מגדירים תרבות

2

 10/03/2010ההקשר הרב תרבותי בארגונים ,חברות רב-לאומיות

3

 17/03/2010שונות בין-תרבותית בערכים ,בהתנהגות ,ובהנחות בסיסיות

4

 07/04/2010מחקר ואבחון בין תרבותי בארגונים

5

 14/04/2010העצמי ,זהות גלובלית ואינטליגנציה תרבותית

6

 Expatriates 21/04/2010ו Re-location -וייעוץ והכשרה בהקשרים רב-תרבותיים

7

 28/04/2010צוותים רב-תרבותיים

משא ומתן בהקשר רב-תרבותי

8

5/05/2010

9

 26/04/2010מנהיגות בהקשר רב-תרבותי

10

2/06/2010

העברת סדנאות ע"י סטודנטים

11

9/06/2010

העברת סדנאות ע"י סטודנטים

12

16/6/2010

העברת סדנאות ע"י סטודנטים

*יתכנו שינויים בתאריכים בהתאם לוח השנה האקדמי

ג .חובות הקורס:
 - 20%השתתפות פעילה:
-

נוכחות )מינימום  83%מהשיעורים –  10מתוך (12

-

השתתפות פעילה בשיעורים

-

קריאה של מאמר החובה לפני השיעור

 - 80%בנייה והעברה של סדנת הכשרה בהקשר בין ,-רב-תרבותי .הסדנא תועבר בכיתה
ותתבסס על סקירה תיאורטי בנושא בו תעסוק )ראו הנחיות מפורטות ותאריכי הגשה
בהמשך(.
הרכב מפורט של ציון הסדנא:
 - 30%סקירה תיאורטית – הסקירה תכלול אינטגרציה של חומר תיאורטי עדכני
ותשמש כבסיס לבניית סדנא שתועבר בכיתה.
 - 30%סדנא – הסדנא תוגש בכתב ,ותועבר בכיתה.
 - 20%סיכום אינטגרטיבי – בסיום הקורס ,לאחר העברת כל הסדנאות ,יוגש ניתוח
של הסדנא האישית והסקת מסקנות מכלל הסדנאות שהועברו בכיתה.
ד .ביבליוגרפיה * :רשימת המאמרים כוללת יותר מחובת הקריאה .לכל שיעור יש לקרוא
את המאמר המסומן בכוכבית.
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