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יולי-ספטמבר 2019
מטרות הקורס
מערכות מידע ניהוליות הפכו בעשרות השנים האחרונות למרכיב אינטגרלי חיוני בפעילותו של כל ארגון .קורס
זה יציג מושגי יסוד ,תיאוריות ,מודלים ומקרי בחן של סביבות מערכות המידע הניהוליות .נדון במאפיינים של
ניהול המידע והידע בסביבה של עומס מידע ,ריבוי משימות והפרעות; בממשקי משתמש ובאופן שבו הטמעתם
משפיעה על עבודת הארגון; בחדשנות ואימוץ חידושים ובתהליכי תקשורת המאפיינים ארגונים עתירי ידע
בעידן הדיגיטלי.

מבנה הקורס
הקורס מורכב ממפגשי הרצאות שבועיים בהן יוצגו היבטים תיאורטיים ויישומיים בתחום .לפני המפגש יעלו
הסטודנטים תגובת קריאה קצרה לפריט קריאה (לפי שאלה כללית מנחה) .המפגשים יתבססו על דיונים אודות
פרטי הקריאה ויישומם במקרי בחן ולכן נדרשת השתתפות פעילה .במהלך התקופה יעבדו הסטודנטים על רפרט
המציג מקרה בחן של מערכת מידע ניהולי .המבחן המסכם בוחן את כלל חומר הלימוד שהועבר בהרצאות,
המצגות ובפרטי קריאת החובה.

דרישות הקורס והרכב הציון
•

נוכחות והשתתפות פעילה בשעורים.

•

רפרט (הצגת מקרה בחן בכיתה) 30% -

•

מבחן מסכם 70% -

תכנית הלימודים
תאריך

נושא המפגש

#

16/07/2019

מבוא
מושגי יסוד ,כרונולוגיה של התפתחות מחשבים ,אינטרנט ומערכות מידע .דגמים
שונים של מערכות מידע בארגון.

3

30/07/2019

ממשקי משתמש
שיקולים פונקציונליים ועיצוביים בתכנון מערכות מידע.

4

06/08/2019

ידע ומערכות מידע  +רפרטים (מקרי בחן של מערכות מידע ניהוליות)
חדשנות ,ארגונים עתירי ידע ,תפקידיהן של מערכות מידע בארגון

5

13/08/2019

מערכות מידע ,כלכלת מידע וקשב  +רפרטים
אינטראקטיביות ,זנב ארוך ,מערכות מותאמות

6

20/08.2019

מערכות מידע בסביבת העבודה  +רפרטים
עומס מידע ,ריבוי משימות ( )Multitaskingוהפרעות

-

27/08/2019

 -חופשה מרוכזת באוניברסיטה -

7

03/09/2019

הערכה וסיכום  +רפרטים

8

10/09/2019

הכנה למבחן

20/09/2019

מבחן

1
2

23/07/2019

פריטי קריאה
#
1-2

נושא

תאריך
 16/07/2019מבוא
23/07/2019

3

30/07/2019

ממשקי משתמש

4

06/08/2019

ידע ומערכות מידע

קריאת חובה:
פרץ ,ש .)2015( .תכנון ,ניתוח ועיצוב מערכות מידע  -כרך א'
(מהדורה שניה) .רעננה :האוניברסיטה הפתוחה.
*פרק  :1.1מערכות מידע בארגון  -עמ' 29-68
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ד .שנער (עורך) .אינטרנט :תקשורת ,חברה ותרבות -מקראה
(עמ'  .)379-398רמת אביב :האוניברסיטה הפתוחה.
קריאת חובה:
עשת ,י ,.המר ,ר .)2006( .עקרונות בעיצוב ובניתוח של
סביבות למידה ממוחשבות (עמ'  .)84-143רעננה:
האוניברסיטה הפתוחה.
קריאת חובה:
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,מערכות מידע
כלכלת מידע וקשב

13/08/2019

5
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מערכות מידע
בסביבת העבודה

20/08.2019

6
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