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מערכתי�התמחות בפיתוח ארגוני
 יצחק סמואל' פרופ: ראש התוכנית

 תנאי קבלה.1

 בתפקידי, בפיקוד, בארגו�, בעלי ניסיו� מעשי בניהול, שדה�ההתמחות מיועדת בעיקר לאנשי
ארגוניי� בעלי ניסיו� יועצי� וכ�; לייעו� ארגוניהסבה מקצועיתב המעונייני�–מטה ודומיה�

התוכנית. ארגוניהלהרחיב ולהעשיר את ידיעותיה� בתחו� הפיתוח המעונייני�,מעשי
מנהלי, אנוש�מנהלי משאבי; ביניי� במגזר הפרטי והציבורי�נהלימל,בי� היתר, מיועדת

זכאי� להגיש את מועמדות� בעלי תואר.ומנהלי שירותי רווחה בארגוני�הוהדרכ הכשרה 
.ל"דות אקדמיי� מוכרי� באר� או בחוממוס מדעי החברה או מדעי ההתנהגותמבוגר אחד 

מועמדי� שהשלימו את חוק לימודיה� לתואר ראשו� בחמש השני� האחרונות.א
המועמדי� נדרשי� להציג ניסיו� ניהולי. ומעלה82נדרשי� להיות בעלי ציו� גמר של 

. שני� לפחות לאחר סיו� התואר הראשו�3של, כמפורט לעיל, או מקצועי מוכח
ו,� ייער& על סמ& ציוני התואר הראשו�מיו� המועמדי.ב או/המלצות ממורי�

 מועמדי� מסוימי� יוזמנו ג� לראיונות.ניסיו� מעשי ובחינה באנגלית, מעסיקי�
. אישיי�קבלה

מועמדי� שאי� לה� תואר בוגר בסוציולוגיה יידרשו ללמוד שיעורי השלמה בסוציולוגיה
מכתנאי לקבל,58לסיי� אות� בציו� ממוצעו ב"ת� כתלמידי לימודי.זותכניתא מ� המניי�

ברמת תואר" תיאוריות סוציולוגיות"ו" מבוא לסוציולוגיה"ההשלמה כוללי� את הקורס 
שיעורי, יתאפשרשה ככל/ק( ההשלמות ייקבע לפי הרקע ההשכלתי של כל תלמידיה. ראשו�

ס . בהתמחות הסדירי�הלימודי� מסטר קי� הקוד� לתחילתההשלמה יתקיימו במהל&
במהל& הסמסטר הראשו� תינת� האפשרות ללמוד שיעורי השלמה, חריגי�במקרי�
של, ללימודי�  ". תלמידי� על תנאי"במעמד

 תנאי מעבר משנה לשנה.2
בנדרשי�התלמידי� כתנאי,80בציו� ממוצע תכנית לסיי� את שנת הלימודי� הראשונה

. מעבר לשנת לימודי� שנייה

 הלימודי� בהתמחותתנאי סיו�.3
ב( במסלול לימודי� ללא כתיבת עבודת גמר מחקרית נלמדתההתמחות ).'דהיינו מסלול

ביהיו התלמידי�, בהתא� לכ&  לאחר שישלימו מערכתי פיתוח ארגוניזכאי� לאישור התמחות
היק(בחובה עליה� להשלי� ג� התנסות בעבודה מעשית מודרכת,כ��כמו.ס"שש36בהצלחה

התלמידי�.בחינת גמר מסכמתביעמדוו,ס"שש40התלמידי� ישלימוכ"סה.ס"שש4של 
.נדרשי� להשתת( באופ� מלא ופעיל בתכנית הלימודי� על כל מרכיביה
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�:הממוצע הסופי לתואר יחושב כדלקמ�

 70%ציוני הקורסי�

 30% מסכמתבחינה

 פריסת הלימודי�.4
ה�כמו, ההרחבה וההעשרה, קורסי הליבה  בשני ימי הוראהמרוכזי�, לימודי� היישומיי�ג�

. במש& שני סמסטרי� בכל שנה אקדמית,)צ" לפנהשישיצ ויו�"יו� חמישי אחה(בשבוע
זו שיעורי השלמה .אינ� כלולי� בפריסה

 פירוט הלימודי�.5
בד, מוצעת נועדה להקנות תשתית תיאורטית ומתודולוגית בתורת הארגוני�ה ההתמחות

ההתמחות. ע� התנסות מעשית לש� רכישת מקצוע פרופסיונאלי בתחו� הייעו� הארגוניבבד
ובייעו�, תכשיר את הלומדי� לעסוק באופ� מקצועי בשינוי ובפיתוח של ארגוני� למיניה�

כ&. למנהליה� בתחומי� ובדרגי� השוני� תוכנית הלימודי� תכלול קורסי� מתקדמי�, לש�
יחסי, משפטי�, כלכלה, וכ� קורסי העשרה בתחומי� קרובי� כגו� פסיכולוגיה; וגיהבסוציול
 התנסותהפרק היישומי יכלול. ונושאי� נוספי�אתיקה מקצועית, משאבי אנוש, עבודה

. תרגילי� והתנסויות נוספות, הדמיות, סדנאות, מעשית מודרכת

ב, לעילכאמור ). תזה� כתיבת עבודת גמר מחקריתללא(בדבל' ההתמחות תתנהל במסלול

יופנה לראש המגמה לסוציולוגיה) תזה( המעוניי� לכתוב עבודת גמר מחקרית תלמיד:הערה
.ה/לבחינת אפשרות זו עבורויישומית�ארגונית

 ההתמחות; ושיעורי הרחבה והעשרה) חובה( שיעורי ליבה כוללתהעיוניי� תכנית הלימודי�
ג�תכלו : לימודי� יישומיי� כדלקמ�ל כאמור

)ס"שש15:כ"סה(שיעורי ליבה.א

(מקרו( תיאוריות ארגוניות� )ס"שש3)

)ס"שש3( סוגיות בחברה הישראלית�
)ס"שש3( שיטות במחקר חברתי�
)ס"שש3( שינוי ופיתוח ארגוני�

(מיקרו( התנהגות ארגונית� )ס"שש3)

)ס"שש13:כ"סה( שיעורי הרחבה והעשרה

כ, קורסי� שוני�4�3 ניתני�בכל שנה אקדמית  מתו& רשימת,ס"שש�13בהיק( כולל של
. שיעורי ההרחבה וההעשרה
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)ס"שש2( אבחו� ארגוני�

)ס"שש3( מנהיגות ארגונית�
)ס"שש3( למידה ארגונית�
)ס"שש3( תרבות ארגונית�

)ס"שש3( סקרי� חברתיי��
)ס"שש3(ארגוני� ובריאות, עבודה�
)ס"שש3(היבטי� אסטרטגיי�: סביבה� יחסי ארגו��

)ס"שש3(ות וארגוני� עסקיי� רשתות חברתי�
)ס"שש2( סוגיות ביחסי הגומלי� בי� טכנולוגיה וחברה�
)ס"שש3(נושאי� נבחרי� בניהול ארגוני� תחרותיי��

)ס"שש3(סוגיות ביחסי עבודה�
)ס"שש3( כלכלה ארגונית�
)ס"שש3( שיטות כמותניות בקבלת החלטות�

)ס"שש2( ניהול המשאב האנושי בארגוני��
)ס"שש3( ראייה אסטרטגית של משאבי אנוש�
)ס"שש2( התפשטות של חידושי��

)ס"שש2( רגש והנעה בארגוני��
)ס"שש2( אתיקה ואחריות חברתית�

)ס"שש12(לימודי� יישומיי�.ג
)ס"שש4( פרקטיקו�� התנסות מעשית מודרכת�
)ס"שש2( בארגו� עוציייה התהלי&�

)ס"שש2( בייעו� ארגוני מעבדה�
)ס"שש2(מ וניהול קונפליקטי�"מו�
)ס"שש2( הנחיית קבוצות בארגוני��

מער" השיעורי�.ד
.ט"שמות המורי� ומועדי הלימוד יפורס� בסמו& לתחילת תשס, פירוט הקורסי� והסדנאות
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 כניתובתהסגל ההורא.6

 התמחות חוג ש�

לס יצחק סמואל' פרופ  סוציולוגיה ארגונית ויישומית וציולוגיה ואנתרופולוגיההחוג

ס לניהול"ביה יצחק הרפז' פרופ

 החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

 יחסי עבודה

בר' פרופ  סטטיסטיקה החוג לסטטיסטיקהלב�שאול

 משאבי אנושס לניהול"ביה איל� משול�' פרופ

 פסיכולוגיה חברתיתיההחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוג אורי לוית�' פרופ

מש' פרופ  סוציולוגיה החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה גוסטבו

תעסוקתית�פסיכולוגיה ארגונית החוג לפסיכולוגיה מיכה פופר' פרופ

ב�"ד  סוציולוגיה החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה אליעזר�ר אורי

 לוגיהסוציו החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיהר מאיר יעיש"ד

 תקשורת ראש החוג לתקשורתר יונת� כה�"ד

 סוציולוגיה החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיהר רבקה רייכמ�"ד

 משאבי אנוש החוג לשירותי אנושר שי צפריר"ד

 סוציולוגיה החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיהר איל� תלמוד"ד

 ולוגיהסוצי החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיהר שאול אורג"ד

 פסיכולוגיה הפקולטה לחינו&ר יאיר ברזו�"ד

 כלכלה וחשבונאות החוג לכלכלהר דורו� קליגר"ד

 פסיכולוגיה חברתיתס לניהול"ביהר שלמה הראלי"ד

 מינהל עסקי�ס לניהול"ביהר איילה רוביו"ד

 סוציולוגיה ארגונית החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיהר ענבר פיזנטי"ד

 עו� ארגוני ופסיכולוגיהיי ורא איילו�מר גי

 פסיכולוגיה מר אריה רש(
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 סילבוס מקוצר של הקורסי�.7
שיעורי ליבה

)ר איל� תלמוד"ד, יצחק סמואל' פרופ( מקרו– תיאוריות ארגוניות
 מטרת הקורס להקנות לתלמידי� ידע וכלי� להבנתה ולניתוחה של התופעה הארגונית

את. המורכבת בימינו בקורס זה תוצגנה התיאוריות הארגוניות המרכזיות וכיצד ה� מסבירות
קורס תשתית. ג� באופני פעולת� של ארגוני��כמו; ההבדלי� הקיימי� במבני� ארגוניי�

של, זה נועד להקנות לתלמידי� את הידע הבסיסי הדרוש לצור& אבחו� שינוי ושיפור
. של הביצועי� שלה�ארגוניי� ולהערכה 

)ר אילה רוביו"ד,ר מאיר יעיש"ד,ר רבקה רייכמ�"ד(חברתימחקרבשיטות

 להזמי� מחקרי�, מטרת הקורס להקנות לתלמידי� כלי� שיאפשרו לה� לערו& מחקרי�
הקורס יתרכז בעקרונות הניתוח של תופעות רבות. מחקר באופ� ביקורתי ולקרוא דוחות
במסגרת הקורס יודגשו יישומ� של שיטות. יטות לניתוח נתוני� מורכבי�שת משתני� בעזר

יוצגו בקורס שיטות, בנוס(. אלה במחקרי� חברתיי� בכלל ובסוציולוגיה ארגונית בפרט
ויודגשו היתרונות של שימוש בשיטות מחקר מעורבות איכותניות לאיסו( וניתוח מידע

)mixed methods.(הסטודנטי� את החומר הנלמד בעזרת מחשב במסגרת הקורס יתרגלו.
ב מש' פרופ(חברה הישראלית סוגיות ב�"ד, גוסטבו )אליעזר�ר אורי

ראות�מנקודת, מטרת הקורס להקנות לתלמידי� ידע והבנה של החברה הישראלית
הקורס יעסוק בניתוח המבנה החברתי של ישראל וידו� במאפייניה� של תופעות. סוציולוגית

בתחברת יוש�. ימינו�יות מרכזיות ובהשלכותיה� על צביונה ותרבותה של החברה הישראלית
דגש על השפעת החברה הישראלית על מוסד העבודה ועל ארגוני� לסוגיה� שוני� הפועלי� 

. בישראל
)אורי לוית�' פרופ(שינוי ופיתוח ארגוני

י תהקורס . כנושאי� אקדמיי�– תוכניותו,תאתיו, מתודולוגיות, אורטיותיעסוק בסוגיות
; הפיתוח הארגוני שבבסיס עבודתי�אורטייתי� מודלכוללות יתמקד הקורסבה�שסוגיותה

 למודל�ותרגומהפיתוח הארגוני עבודתשל שביסודה ההנחות;יתוח ארגונישלותהגדר
ארגוני�;� מנהיגות בארגוני� והקשר ביניה;אפקטיביות ארגונית; מחויבות ארגונית; מנחה

לגבי משתני� מרכזיי� במודל משמעות–)'התנדבותי וכדו, רותייש, עסקי(מסוגי� שוני� 
שינוי ופיתוח ארגוני ברמותיו; תפקידו של היוע� הארגוני ומיקומו בארגו�; הרלוונטי לה�

אתיקה ושיקולי�; התנגדות לשינוי והתמודדות עמה; תהלי& השינוי הארגוני; השונות
.בארגוני�טכניקות שונות של התערבות; יתוח ארגוניבפאתיי� 

)ר שי צפריר"ד,ר יאיר ברזו�"ד,ר שאול אורג"ד( מיקרו�התנהגות ארגונית
 בתהליכי� הפרטניי� והקבוצתיי� הבסיסיי� המתחוללי� במקו� עוסקקורס מבוא זה

. ועמדות, תפישה, ישיותא,)מוטיבציה(נושאי� כגו� הנעהבד�הקורס, ברמת הפרט. העבודה
. ותרבות,חוכ, מנהיגות, תהליכי דינמיקה קבוצתיתב מתמקד הדיו� הוא,ברמת הקבוצה

אתימטרת הקורס היא לסקור את הת אוריות המרכזיות בתחו� ההתנהגות הארגונית ולבחו�
ת המשמעויות .אוריותיהיישומיות של
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שיעורי הרחבה והעשרה

)ר יאיר ברזו�"ד, אורי לוית�' פרופ, מיכה פופר' פרופ(מנהיגות ארגונית

העניי� במנהיגות בארגוני� גדל מאוד בשני� האחרונות עקב שינויי� דרמטיי� בעול�
. בעיקר הדגש על תחרות בשווקי� גלובאליי� וצמיחת� של תעשיות עתירות ידע, העסקי

ל�מנהלי� נדרשי חזק את הארגוני� שה� להפגי� מנהיגות ולהוביל תהליכי שינוי כדי
זה. עומדי� בראש� תו& שימת דגש על הכרת תיאוריות, תהליכי מנהיגותב יעסוקקורס

�כמו. ארגוני� מורכבי�בכגו� מנהיגות מעצבת ומנהיגות אסטרטגית חדשניות של מנהיגות
מוכ� סוציולוגיי� גורמיול, כמו אישיותפסיכולוגיי�� קשרי� בי� מנהיגות לגורמייידונו, כ�

ולמידה י� הקורס יכלול שימוש בניתוח מקר. וגלובליזציה, למידה ארגונית, תרבות ארגונית
.חווייתית

)ר מאיר יעיש"ד(סקרי� חברתיי�
היעל אודות מידענו לאסו(יאחת הדרכי� הנפוצות בימ . סקרי�עריכתא תופעה כלשהי

 ונעמוד על הקשר�ונות ומגבלות חסר, יתרונות–במסגרת הקורס נעמוד על מאפייני הסקר
ש. שבי� סקרי� ומערכי מחקר אחרי� ילמדו בקורס כוללי� תכנו� סקר והגדרתיהנושאי�

הי;מטרותיו האופרטיביות ני� וכיוצא שאלות בניי; מערכי דגימה;דע הגדרת אוכלוסיית
.באלה

)ר איל� תלמוד"ד(היבטי� אסטרטגיי�: סביבה�יחסי ארגו�
 הקשר בי� סביבה למבנה אחרהקורס בוח� גישות בסוציולוגיה ארגונית וכלכלית המתחקות

יוש� דגש מיוחד על הקשר בי� הו� חברתי לבי� יצירת סביבה. ארגוני�של ולהתנהגות
ונתחקה אחר המבנה, ננתח רשתות עסקיות. בשימורו ובניהולו, ארגונית התומכת ביצור ידע
בקורס ייבחנו בעיות.גוניי� ואחר מינו( הו� חברתי ארגוניהחברתי של יחסי� בי� אר

שגשוג, הישרדות(והקשר שבי� משתני� אלו לביצוע, שותפות, תחרות, אסטרטגיות כגו� תלות
בר) וצמיחה ארגונית תשומת לב מיוחדת תינת� לגורמי�. קיימא�וע� שימור יתרו� תחרותי

.המעצבי� אסטרטגיה עסקית ושינוי ארגוני
)ר איל� תלמוד"ד(אי� נבחרי� בניהול ארגוני� תחרותיי�נוש

על הקורס בוח� בעיות אסטרטגיות הניצבות בפני ארגוני� המתמודדי� ע�  הצור& לשמור
נלמד על סוגי� של אסטרטגיות. או גלובלית, חסרת וודאות, בסביבה דינאמית יתרו� יחסי
. שוני�פייני ארגוני� גלובליי� בענפי�מאועל, תחרותיות

)אורי לוית�' פרופ(ארגוני� ובריאות, עבודה
על,בארגו�יעסוק בהשפעות שיש למבני� ארגוניי� והסדרי� חברתיי� על בריאות הקורס

ינותחו. הארגו� על ביטויי מחויבות ארגונית של חבריג��כמו;ועל שיעורי פטירה, רמות חולי
וי�קשרה בריאות בי�, דהיינו;רמות בריאותו ותפקודו שבי� תפקידי� ארגוניי� של הפרט

 ביטויי מחויבות ארגוניתמחד גיסא ובי� בריאות גופניתו)wellbeing(תחושת רווחה, נפשית
תפקודהרמת לבי� קשר שבי� דיפרנציאציה חברתית ובריאותהלענעמוד. מאיד& גיסא

 בקשר שבי� עבודה;יחברתיי� ותרומת� לבריאות ולחול�בחשיבות היבטי� פסיכו; בארגו�
י. ומשפחה תאגידי�עלו) ארגוני עבודה בעיקר(ארגוני� חברתיי� היה על מוקד הדיוני�
ה ויתפרס על פני כל קבוצות הגיל כולל,גדולי� מה: תידו� השאלהבסופו של דבר. זקנהגיל

זהלעשות ויועצי� יכולי� מנהלי� ת� לסייע לעובדי� לשמור על בריאו� נית כיצדו, בנושא
.ורווחת�
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)מיכה פופר' פרופ(למידה ארגונית

 בעיד� של שינויי� מהירי� שלא היה כמוהו הפכה שאלת יכולת� של ארגוני� ללמוד לסוגיה
ה , אמנ� הספרות. שרדות� אלא ג� להצלחת� היחסיתי מרכזית הרלבנטית לא רק לעצ�

ה�? כיצד ארגוני� לומדי�כגו�עוסקת רבות בשאלות, האחרו� במיוחד בעשור  כיצד
 בחלקו הראשו� יוצגו הגישות השונות. השיעור מחולק לשני חלקי�? לומדי� באופ� אפקטיבי

 מחקרי�, מודלי� מרכזיי�, בחלק זה יוצגו מושגי מפתח."למידה ארגונית"המונח להמשגת
ד"שה�  יוצגו בחלקו השני של הקורס. כמו ג� מחלוקות מהותיות,זהבתחו�"ר&אבני

. שינותחו על בסיס המושגי� והמודלי� שהוצגו בחלק הראשו�(case studies)'חקרי מקרה'

בר' פרופ(שיטות כמותניות בקבלת החלטות )לב�שאול

כמותניי� בעלי חשיבות מטרת הקורס היא לחשו( בפני התלמידי� כמה שיטות וכלי�
מניבי�, כלל בתוכנות קלות להפעלה�המגובי� בדר&, כלי� אלה. בתהליכי קבלת החלטות

הקורס מתמקד בהיבטי�. ער& לדרגי הניהול השוני� לצור& קבלת החלטות�פלט רב
הבניית מהויות הקלט הנדרש להפעלתה והפלט הנובע ממנה ומבליע, היישומיי� של כל שיטה

בהלחלוטי� הי במהל& הקורס יוצגו ויידונו שיטות נבחרות. בטי� מתמטיי� הקשורי�
. המתאימות לעבודת� של יועצי� ארגוניי�

)ר יונת� כה�"ד( התפשטות של חידושי�

 הקורס נועד להקנות לסטודנטי� מושגי� ומסגרת התייחסות חדשה לתהליכי שינוי חברתי
אוריה על התפשטות� של חידושי� מציגה מערכת התי, במקביל. מפרספקטיבה תקשורתית

אימו�'מושגי� בעלת הקשר חברתי רחב יותר ורגישות רבה יותר למשמעויות החברתיות של 
זהו' חידושי� �יוש� דגש על השפעת�, למשל,כ&. להקשר החברתי שבו מתבצע אימו

ס היא מטרה נוספת של הקור. החברתית של חידושי� ולא רק של על קצב התפשטות�
. להדגיש את הקשר שבי� שינוי חברתי לבי� תהליכי תקשורת

)ר ענבר פיזנטי"ד( תרבות ארגונית

 מתמקד בתרבות ארגונית במצבי� של שינוי ארגוני כתוצאה ממיזוגי� ורכישות של קורסה
ומאפשרי, ובודק כיצד מנהלי� שינוי תרבות ארגונית, ארגוני� הפועלי� בסביבה גלובאלית

נבח� הא� הקורס במסגרת. ינטגרציה בי� שני ארגוני� בעלי תרבויות ארגוניות שונותא
ה?� או בשליטהעוג� באמ3מתהלי& השינוי התרבותי   נתייחס לגורמי� מייצבי� קורסבמהל&

נבח�. בדוק כוחות מושכי� ומובילי� שינוי תרבות ארגוניתנ, ומשמרי� תרבות ארגונית
נדו� במשמעות החזו� והתרבות, פערי� בי� התרבויותהדדות ע� אסטרטגיות מובילות להתמו

.הארגונית במצבי� של שינוי ארגוני

מש' פרופ(סוגיות ביחסי הגומלי� בי� טכנולוגיה וחברה )גוסטבו

. הקורס יקנה לתלמידי� הבנה תיאורטית רחבה של יחסי הגומלי� בי� טכנולוגיה וחברה
יות המתרכזות בתפקיד של הסוכ� החברתי ושל מבני� הקורס תוצגנה תיאור במסגרת

השאלות התיאורטיות שבה� יעסוק. חברתיי� בתהלי& העיצוב והשימוש בטכנולוגיות חדשות
הא�? הקורס בוחנות כיצד מוטמעי� אינטרסי� פוליטיי� וחברתיי� בטכנולוגיות שונות

'? טכנולוגיה גברית' לעומת'טכנולוגיה נשית'הא� קיימת? לתוצרי� יש פוליטיקה עצמאית
? מה היא ההשפעה של טכנולוגיות ייצור על צורות השליטה ועל הכישורי� של כוח העבודה

כיצד מעצבת רשת האינטרנט? אי& השפיעו טכנולוגיות ביתיות על חלוקת העבודה במשפחה
ה ?יחסי� בי� בני הנועראת המבנה והתוכ� של
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ק"ד(כלכלה ארגונית )ליגרר דורו�

הקורס יתחיל בתיאור. להקנות יסודות בתורת הכלכלה ליועצי� ארגוניי�מטרת הקורס
בקורס יידו� שיווי המשקל בשווקי� ). היצע(ושל יצרני�) ביקוש(התנהגות של צרכני� 

של,כ��כמו. כגו� יצר� מונופוליסטי, תחרותיי��תחרותיי� ובשווקי� לא תוסבר הכדאיות
. נותהחזרי� על השקעות שו

ב )יצחק הרפז' פרופ( עבודה יחסיסוגיות
–האיגוד המקצועי. הצדדי� השותפי� למערכת ויחסי הגומלי� ביניה�:מערכת יחסי העבודה

 מאפייני� ודרכי פעולת� הממשלה והשפעתה�עולתו התאגדויות מעסיקי�פדרכיומאפייניו
ו  שיתו( עובדי�; מניעה ויישוב של סכסוכי עבודה;מת� קיבוציבמערכת יחסי העבודה משא

ב הבדלי�;בהנהלות וב, ישראלביחסי העבודה הנהוגי� .צפו� אמריקהבאיחוד האירופי
)איל� משול�' פרופ(משאבי אנושלשאסטרטגית ראייה

ש מנקודת מטרת הקורס היא להקנות למשתתפי� הבנה אינטגרטיבית של מער& משאבי אנו
 אנו נדו� בגישות השונות לניהול המשאב האנושי בארגו� וניהול. ניהולית/סטרטגיתאראות

כמו כ� נבח� את האלטרנטיבות השונות לניהול מרכיבי המשאב האנושי. משאבי אנוש
 הקורס ידגיש את החלופות. רגונית ונעמוד על הסיבות והנסיבות ליישו� גישות אלואבמערכת 

פני העומדי� בראש משאבי אנוש ואת הסיבות להעדפתבת השונות העומדות האסטרטגיו
.דפוסי הניהול ותפישותיו, תרבות הארגו�, חלופה אחת על חברתה בהקשר לסביבה החיצונית

)ר שי צפריר"ד(ניהול ופיתוח המשאב האנושי בארגו�

ד . ר& ניהול המשאב האנושיהקורס עוסק במאפייני� הייחודיי� של ארגוני� וההשלכה על
 כמו ג� על דפוסי ניהול שוני�;על הגור� האנושי בארגו� וניהולו יוש� דגש במהל& הקורס

. הארגוניתהסביבהכולו ועל הארגו�על,י�העובדעל, והשלכת� על הלקוחות

)ר שלמה הראלי"ד(רגש והנעה בארגוני�

 מעותית בהבנה המדעית של הרגשות ותפקיד� בחיי� בשני� האחרונות חלה התפתחות מש
הקורס יסקור התפתחויות אלה ויתמקד בעיקר בדיו�. האישיי� והחברתיי� של האד�

בה� התפקוד המקצועיש באות� היבטי�,�רגשות בהקשר של ארגוניהבמקו� המרכזי של 
. חברתית�וגיתהיומיומי מחייב התייחסות מתמדת ומעמיקה בסוגיות בעלות משמעות פסיכול

רגש ותפיסה, מקו� הרגש בקבלת החלטותזהידונו בקורסי,בי� שאר הנושאי�, בהקשר זה
יחסי�, פרישה ועזיבה, טיפול בכשלי� בארגו�, הנעת עובדי�, שיפוט מוסרי ורגש, חברתית

אינטליגנציה רגשית ככלי מיוני, אמו�, בי� עובדי� לבי� מעסיקי� ובי� עובדי� לעמיתי�
.)שמחה לאיד, קנאה, כעס, גאווה, פחדכגו�(� של רגשות ספציפיי� בארגו� חברתי והמקו

)מר אריה רש((בפיתוח ארגוני ואחריות חברתית אתיקה

 הגברת הביאה,התגברות העניי� של ארגוני� ציבוריי� ועסקיי� בתוכניות לפיתוח ארגוני
 במהל& קרובות נקלעי� לעיתי� י� אלה מומח.מומחי� לפיתוח ארגוניהיק( הפעילות של

מל,פעילות� בו ה� נמצאי�ש תפקידיהקונפליקטהקונפליקטי� אתיי� מהותיי� הנובעי�
ה� אמורי� לייצג היבטי� אתיי� המייצגי� את הזכויות הבסיסיות, גיסא מחד.בפעילות�
בכ, שמירה על סודיותכשל הפרט   כלפי עובדי� ובעליח והתנהגות בלתי הולמתומניעת שימוש

את, גיסא ומאיד&; של הארגו�עניי� אחרי�  ה� מחויבי� בנאמנות כלפי הלקוח ששכר
 של תוכניות אבחו� והתערבות לשיפור היעילות לסייע לו בתכנו� וביישו�כדי שירותיה�
שיפור הרגישות של התלמידי�.א: הקורס יעסוק בשני ממדי� עיקריי�. הארגונית

והקניית דרכי ניתוח התמודדות, היות מעורבי�לבה� ה� עלולי�שתיי� לקונפליקטי� הא
 ייזו� וניהול פרויקטי�;הקניית כלי� להטמעת תרבות אתית.ב. אלוע� קונפליקטי�

.בה� ה� פועלי�שהעוסקי� באחריות חברתית בארגוני�
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ימודי� יישומיי�ל

)אליצחק סמו' פרופ(פרקטיקו��התנסות מעשית מודרכת

מיועדת להכשיר את התלמידי� להגדיר ולבצע פרויקטי�) פרקטיקו�(ההתנסות המעשית
הפרקטיקו�. ההתנסות כוללת הדרכה אישית וקבוצתית בייעו� ובפיתוח ארגוני. יישומיי�

 סדנת. בהיק( של ארבע שעות בשבוע, מסטר של שנת הלימודי� השנייהסיתבצע במש& 
בסדנה זו יידונו סוגיות. נסות המעשית של התלמידי�פרקטיקו� תלווה את תהלי& ההת

, אתיקה מקצועית, התמודדות ע� התנגדויות, נבחרות בייעו� ארגוני כגו� חוזה פסיכולוגי
. הצגת נתוני� וניסוח המלצות יישומיות ללקוחות, אופני דיווח ללקוחות

)מר גיורא איילו�(התהלי& הייעוצי בארגו�

ע .ל היבטיו השוני� תופס מקו� מרכזי בהתנהגות הארגונית המודרניתהתהלי& הייעוצי
הקורס יעסוק בניתוח המרכיבי� ההתנהגותיי�. בחלקו הוא חיצוני לארגו� ובחלקו פנימי

מת� דגש מיוחד לתהלי& הייעו� הארגוני כדי תו&,יעוציתי התערבותי� לכליהאופיינ
במ.תיו במערכת ארגוניתיוומשמעו תכונת של סדנה הכוללת התנסות הקורס יתנהל

.התלמידי� בהכנה ובהצגה של נושאי�

)ר יאיר ברזו�"ד( וניהול קונפליקטי�מ"ומ

�בה� ישנש,טוחי�שמ כאמצעי לפתרו� קונפליקטי� הופכת מרכזית בארגוני�"שליטה במו
ודרגי פחות בחלק: סדנה זו תורכב משני חלקי�. יותר תקשורת בי� עמיתי�קיימת ניהול

 יתורגלו, בחלק השני.מ ונלמד תיאוריות מובילות בתחו�"במו מושגי יסודיובהרו הראשו� 
הסימולציות יעסקו במגוו�. מורכבות של מצבי קונפליקטבהדמיותעקרונות אלו
 קונפליקטי�,אישיי�� קונפליקטי� בי�,כגו� קונפליקטי� בי� עובדי� להנהלה, קונפליקטי�

. ודומיה�תרבותיי�� בי�קונפליקטי�, עסקיי�
)גיורא איילו�(מעבדה בייעו� ארגוני

–המעבדה תנוהל כסדנה התנסותית שבמהלכה יתמודדו התלמידי� ע� תרחישי� ארגוניי�
של–צמצומי� בכוח אד� וכדומה, תהליכי שינוי, מצבי משבר  המחייבי� התערבות מקצועית
יאבחנו התלמידי� את הבעיות ויגבשו חלופות'�משחקי תפקידי'באמצעות. יוע� ארגוני

. ישימות לפתרונ�

)ה/מנחה טר� נקבע(הנחיית קבוצות בארגוני�

. הנחיית קבוצות היא חלק בלתי נפרד מעבודת� של יועצי� והיא מהווה כלי לפיתוח ארגוני
מידי� התל. במסגרת סדנה זו ילמדו התלמידי� על מבנה הקבוצה האנושית ומאפייניה

לצור& בניית לכידות) כגו� מחלקות(יתרגלו הנחיה של צוותי עבודה וקבוצות ארגוניות 
ג��וכמ, פעולה ועזרה הדדית בי� חברי הקבוצה�שיתו(, טיפוח עבודת צוות, קבוצתית

.מכוונות להשגת מטרה משותפת


