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 בפיתוח וייעוץ ארגוני  שנילתואר  החוג
 

 תואר שני בפיתוח וייעוץ ארגוניל חוגראש ה
 שרעבי משה פרופ'

 

 חברי הסגל האקדמי 
 

 פרופ' הרפז יצחק. פרופ' מן המניין:
  

 , פרופ' שרעבי משה.סינה הלנה, פרופ' פרידמן ויקטור סביליה-פרופ' דה פרופ' חבר:

  
 , ד"ר קידרון אביב.ד"ר בראל אפרתד"ר אריאלי דניאלה,  מרצה בכיר:

  
 .**ינון גלעד )מומחה(-כהן, ד"ר ד"ר הראל אריאלה )מומחה( מרצה:

  
 .ארמלי אוריאנה, גב' פרי מיכל, ד"ר שדמה אילן-גב' עבודגב' חלמיש הילה,  :*סגל עמית

  
ד"ר נטע, גב' לוטרמן  ד"ר להט אמיר,, , ד"ר גלעד זיו, מר כהן אבנרד"ר אורן רפי :מורה מן החוץ

פסטרנק ר ד"שלם אורית, -ד"ר פישר קריגר שרון,-ד"ר עטיה כרמל יעל,-ליבנה
 לית.סיג

  

 
 כולל סגל עמית העוסק בתרגול* 

 **   דרגה מוצעת.
 יתכנו שינויים ברשימת סגל ההוראה

 

 שני בפיתוח וייעוץ ארגוניתואר והחוג למרכזת החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה 
 כרסנטי דניאלגב' 
   04-6423484טל':

 153-4-6423422פקס:
 .2, קומה 2בנין רב תכליתי  10:00-12:30ה'  -שעות קבלה: ימים א'
 9:00-10:30ה'  -מענה טלפוני: ימים א'

e-mail: daniellek@yvc.ac.il 
 

 מטרת הלימודים
 ומעניקים בהיבטים של פיתוח ארגוני, יעוץ ארגוני ופיתוח משאבי אנוש בארגונים  הלימודים לתואר שני מתמקדים

להכשיר את  מטרת הלימודים ידע וכלים בתחום הניהול והמחקר, הנדרשים בתפקידי הפיתוח והייעוץ הארגוני. 
רביעי ה, לעבודה במסגרת ארגונים מסוגים שונים )במגזר הפרטי, במגזר הציבורי ובמגזר השלישי םבוגריה

להקנות  כמו גם  תכנית, יומחקר יישומיניהול משאבי אנוש ( בתפקידי אבחון, פיתוח ויעוץ ארגוני, ובמרחב הכפרי
יכולת ניתוח של התנהגות אנושית בהקשר הארגוני, לרבות פיתוח את היכולות והמיומנויות הבאות:  םלבוגרי

יכולת הבנה וחשיבה מערכתית בתנאים של פיתוח הכרת מגוון מתודות וכלים לעריכת אבחון הארגון וסביבתו; 
ומיומנויות בפיתוח וטיפוח ההון האנושי בארגון, תוך הכרה בשונות ובייחודיות  ידעהקניית ; שינוי וחוסר וודאות

לקראת ייעוץ והובלת תהליכים מערכתיים בארגון  הכשרה  תרומתו של כל אחד מעובדי/חברי הארגון/קהילה;
  יכולות ומיומנויות לתכנון התערבות ומימושה בארגון.ופיתוח  "מעלה שנייה"-ליצירת שינויים מ

הוא בהיותה רב תחומית. היא מתמקדת לא רק בייעוץ הארגוני אלא התכנית לתואר שני ודה הנוסף של ייח
 גם בפיתוח הארגון, בדגש על הגישה המערכתית, כפי שמפורט להלן.

 

 מבנה תכנית הלימודים
 :הלימודים בתכנית מתקיימים בשני מסלולים

 
הידע שהסטודנטים רכשו במהלך הלימודים בתכנית. המדגיש יישום  – יישומימסלול עם עבודת גמר/מסלול 

 הלימודים במסלול זה נמשכים שנתיים.
 

הלימודים במסלול זה נמשכים  .להמשיך ללימודי דוקטורט בוגריול המאפשר -זה/ מסלול מחקריעם ת מסלול
 שלוש שנים*.
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 .בתנאי קבלהבחירה במסלול עם תזה תתאפשר רק בתום שנת הלימודים הראשונה ובכפוף לעמידה *
  

על הסטודנטים להשתתף בקורסים עיוניים, בסדנאות התנסות, בעבודה מעשית במסגרות  תכניתבמסגרת ה
וכן ישתתפו  תכניתיידרשו הסטודנטים ללימודי היסוד של ה בשנה הראשונה. (ארגוניות מחוץ למכללה )פרקטיקום

-ישתתפו הסטודנטים בסדנאות השנייה בשנה. תכניתהתנסות שיעניקו להם ידע בסיסי בתחומי ה-בסדנאות
יבצעו  היישומיהסטודנטים במסלול התנסות מתקדמות, שמטרתן להרחיב את הידע והמיומנויות שלהם. כמו כן, 

יישום יבואו לידי ביטוי  םבמסגרתש, )התערבות/ פיתוח ארגוני( פרויקט גמרובעקבותיו  )אבחון ארגוני( פרקטיקום
בשנה  ( ילמדוהחל משנה ב')סטודנטים שילמדו במסלול עם תזה . במהלך הלימודיםהמיומנויות שרכשו הידע ו

זה לשם לוגיה איכותנית(, ישתתפו בסדנת תב' שני קורסים מתודולוגיים מתקדמים )מתודולוגיה כמותית ומתודו
 יבצעו את המחקר ויכתבו את עבודת התזה. שלישיתשנייה והבשנה הוהכנת הצעת המחקר לתזה 

 
  לפי שנים הקורסיםת חלוק

 
מסלול ללא   

 תזה

מסלול עם 

 תזה

 ש"ס 20 ש"ס 20 קורסי חובה שנה א'

 ש"ס 20 ש"ס 26 קורסי חובה שנה ב'

 ש"ס 2 ש"ס 6 קורסי בחירה 

 ש"ס 42 ש"ס 52  סה"כ

 

  מסלול רגיל  –תכנית הלימודים 
 

 שנה א'
 

 שש"ס שם הקורס קוד הקורס

   סמסטר א
 2 בהתנהגות ארגוניתתאוריות  16045
 2 אתיקה ביעוץ ארגוני 16031
 2 מבוא לפיתוח ארגוני 16037
 4 אסטרטגיות בניהול משאבי אנוש 16060

   סמסטר ב

 2 )סדנא( התנסות בהתערבויות ארגוניות 16038
 2 שינוי ארגוני ולמידה ארגונית 16009
 2 תיאוריות וכלים-אבחון ארגוני 16001
 2 (אוצוותי עבודה בארגונים )סדנקבוצות  16012
 2 (אתכנון כניסה לארגונים )סדנ 16003

 20  סה"כ
 
 

 מסלול רגיל ללא תזה( )בתש"פ  'בשנה 
 

 שש"ס שם הקורס קוד הקורס

   סמסטר א
 8 (ארגוני אבחוןפרקטיקום ) 16015
נושאים נבחרים ביחסי עבודה  –סמינריון  16050

 ותעסוקה
2 

קבוצות בארגונים בגישה הנחיית  16049
 הפסיכודינמית )סדנא(

2 

 2 ארגונים במגזר השלישי 16032
 4 קורסי בחירה 2 

   סמסטר ב

 10 )התערבות ארגונית( פרויקט גמר מונחה 16018
 2 ניהול קונפליקטים בארגונים -סמינריון  16020
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 2 בחירה קורס 

 32  סה"כ

 
 תזה עםמסלול רגיל ( )בתש"פ  'בשנה 

 

 שש"ס שם הקורס קוד הקורס

   סמסטר א
נושאים נבחרים ביחסי עבודה  –סמינריון  16050

 ותעסוקה
2 

 6 שיטות מחקר כמותיות למתקדמים )שו"ת( 16046
שיטות מחקר איכותניות למתקדמים ויישומן  16047

 בשדה הארגוני
4 

 2 סדנת תזה 16048

   סמסטר ב

 2 בארגונים ניהול קונפליקטים -סמינריון  16020
הנחיית קבוצות בארגונים בגישה  16049

 הפסיכודינמית )סדנא(
2 

 2 ארגונים במגזר השלישי 16032

 2 קורס בחירה  

 22       סה"כ
 

 תרגיל שו"ת = שיעור+
 

 
 

 משולב( BA+MA)לתלמידי  מסלול ישיר –תכנית הלימודים 
 

  שנה א'
 

 שש"ס שם הקורס קוד הקורס

   סמסטר א
 2 בהתנהגות ארגונית תאוריות 16045
 4 אסטרטגיות בניהול משאבי אנוש 16060

   סמסטר ב

 2 (אתכנון כניסה לארגונים )סדנ 16003
 2 שינוי ארגוני ולמידה ארגונית 16009
 2 )סדנא( התנסות בהתערבויות ארגוניות 16038

   סמסטר קיץ

 2 אתיקה בייעוץ ארגוני 16031
 2 לפיתוח ארגונימבוא  16037
 2 תיאוריות וכלים-אבחון ארגוני 16001
 2 (אוצות וצוותי עבודה בארגונים )סדנקב 16012

 20  סה"כ
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 ללא תזה ישירמסלול ( )בתש"פ  'בשנה 

 

 שש"ס שם הקורס קוד הקורס

   סמסטר א
 8 (אבחון ארגוניפרקטיקום ) 16015
נושאים נבחרים ביחסי עבודה  –סמינריון  16050

 ותעסוקה
2 

 4 בחירה יקורס 2 

   סמסטר ב

 10 )התערבות ארגונית( פרויקט גמר מונחה 16018
 2 ארגונים במגזר השלישי 16032
 2 סמינריון ניהול קונפליקטים בארגונים 16020
הנחיית קבוצות בארגונים בגישה  16049

 הפסיכודינמית )סדנא(
2 

 2 בחירה קורס 

 32      סה"כ
 

 

 תזה עם ישירמסלול ( )בתש"פ  'בשנה 
 
 

 שש"ס שם הקורס קוד הקורס

   סמסטר א
נושאים נבחרים ביחסי עבודה  –סמינריון  16050

 ותעסוקה
2 

 6 שיטות מחקר כמותיות למתקדמים )שו"ת( 16046
שיטות מחקר איכותניות למתקדמים ויישומן  16047

 בשדה הארגוני
4 

 2 סדנת תזה 16048

   סמסטר ב

 2 ניהול קונפליקטים בארגונים -סמינריון  16020
הנחיית קבוצות בארגונים בגישה  16049

 הפסיכודינמית )סדנא(
2 

 2 ארגונים במגזר השלישי 16032

 2 קורס בחירה  

 22       סה"כ
 

 שו"ת = שיעור+ תרגיל
 

 
 תנאי מעבר משנה א' לשנה ב'

  .בכל קורסי החובה והבחירהלפחות  70על הסטודנט/ית להשיג ציון של 
 לפחות בכל הקורסים בשנה א'. 70ציון ממוצע של יש להשיג  - מסלול עבודת גמר /למסלול ללא תזה

   לפחות בכל הקורסים בשנה א'. 88להשיג ממוצע  יש -עם תזה למסלול
 

   תנאים לקבלת התואר
לפחות בכל קורסי החובה והבחירה וכן, לקבל ציון  70על הסטודנט/ית להשיג ציון של  -במסלול ללא תזה

 .מהציון הסופי של התואר 40%משקלו של פרויקט הגמר יהווה בפרויקט הגמר.  76של לפחות 
 

לפחות בכל קורסי החובה והבחירה וכן, לקבל ציון של  70על הסטודנט/ית להשיג ציון של  -במסלול עם תזה
 .מהציון הסופי של התואר 40%יהווה  עבודת התזהשל  המשקל. עבודת התזהב 76 לפחות
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 קורסי חובה שנה א'<<

 

  תיאוריות בהתנהגות ארגונית
מטרת הקורס היא להציג מושגים, מודלים תיאורטיים ומחקרים אמפיריים לניתוח התנהגות ארגונית ברמת 

הקרוס נועד לספק כלים ליישום הידע התיאורטי והממצאים הפרט, ברמת הקבוצה וברמת הארגון. בנוסף, 
האמפיריים בפתוח וביעוץ ארגוני. הקורס יעסוק בתחום הניהולי והארגוני תוך התמקדות בבעיות המבניות 
והאנושיות במסגרת ארגונים מסוגים שונים. הקורס יתמקד בהכרת אופן תפקודן של מערכות ארגוניות, בהבנת 

בהם ובהכרת מגוון הכלים והסגנונות הניהוליים המאפשרים תפקוד אפקטיבי. במהלך תהליכים המתרחשים 
הקורס תוצגנה גישות מרכזיות הממוקדות בפעילות הניהולית וידונו הבעיות המאפיינות את עולם העבודה 

 הנוכחי.
  70שש"ס / ש' /  2

  סוגיות בהתנהגות ארגונית בעידן הנוכחי 16036ז : 
 10:15-11:45   'ו   משה שרעבי פרופ'  16045א'  
  )מסלול ישיר( 12:15-13:45משה שרעבי   ו'    פרופ'  16045א'  

 

 אסטרטגיות בניהול משאבי אנוש
מתוך הכרה באשר לחשיבות המשאב האנושי ואופן ניהולי להשגת יעדי הארגון,  הקורס בא להקנות ללומדים 

לניהול פרויקטים הנוגעים לניהול של המשאב האנושי בארגוני עבודה  םיישומייידע, הבנה, מיומנויות וכלים 
מתוך גישה אסטרטגית , שותפות   בסביבה דינאמית ומאתגרת . הקורס מתייחס לתהליכי איוש, שימור והיפרדות

כנית עבודה שנתית, ניתוח ועיצוב ת לפרקטיקות: תכנון כ"א ובניית תסקית וחדשנית. בקורס תהיה התייחסוע
וקים, גיוס מתוך גישה שיווקית, מיון , הדרכה ופיתוח עובדים ומנהלים, ניהול והערכת ביצועים, ניהול עיס

שרונות, תגמולים כספיים, ניהול חווית עובד, צמצומים ועוד, תוך הצגת כלים טכנולוגיים בתחומים אלה. בקורס יכ
יעדים(,  ,( ( תכנון הפרויקט )מטרותbusiness caseיושם דגש מיוחד על ניהול פרויקטים משלב העלאת היוזמה 

 כנית עבודה באמצעות גאנט, יישומה והערכתו באמצעות מדדי בקרה פיננסים, תפעוליים ואחרים. עיצוב ת
   70שש"ס / ש' /  4
 14:00-17:15  ג'          ד"ר יעל ליבנה  16060 ' א
 ישיר( )מסלול 08:30-11:45   ו'  ד"ר יעל ליבנה          16060'  א

 
 מבוא לפיתוח ארגוני

ארגונים הם מערכות חברתיות מורכבות ודינמיות אשר בעידן הנוכחי הם מאופיינים בשינויים מהירים ובלתי 
ארגונים נדרשים לאמץ ולפתח דרכים שיתנו מענה לצרכים החדשים שיוצרים תהליכי השינוי.  ,לפיכך .פוסקים

לארגון להשיג הסתגלות טובה יותר לקראת האתגרים העומדים תוח הארגוני הוא האסטרטגיה המאפשרת יהפ
בפניו, והוא מכוון לכלל מרכיבי הארגון )כמו, מבנה, גישות וערכים(. על פיתוח ארגוני ניתן לומר שהוא כל מה 
שנעשה על מנת לשפר את הארגון, דהיינו מאמץ מתמשך של תהליכים להתחדשות ארגונית ולפתרון טוב יותר 

תוח הארגוני עומד הרעיון שהארגון יכול להפוך ליעיל יותר באופן שבו הוא יבבסיס הפעילות של הפ  של בעיות.
משיג את מטרותיו. הקורס יעסוק בתהליך האבחון והפיתוח הארגוני בהתבסס על מסגרות תיאורטיות מרכזיות 

           ארגונית.-רווגישות הרווחות בתחום )גישת המערכות הפתוחות וגישת התליות( ויתמקד ברמה המאק
  70שש"ס / ש' /  2

 17:45-19:15'  גד"ר אריאלה הראל    16037 א' 
 ד"ר אריאלה הראל  טרם נקבע  )מסלול ישיר(  16037  ק'

 
    אתיקה בייעוץ ארגוני

מטרות הקורס להכיר לתלמידים את הבסיס הפילוסופי העומד בבסיסה של  האתיקה המקצועית ולהציג בפני 
היבטים שונים הקשורים בהתנהגויות אתיות בתהליכי ייעוץ ופיתוח ארגוני בסביבות ארגוניות  הסטודנטים

ציבוריות, לטפח את המודעות והרגישות שלהם לתוצאות האפשריות של התנהגות לא הולמת מבחינה אתית 
למות אתיות בעבודתם שלהם כיועצים ארגוניים. בנוסף, להקנות לתלמידים כלים לזיהוי ולהתמודדות עם די

בשדה ולהכיר לתלמידים את הקודים האתיים שאומצו ע"י אגודות מקצועיות בתחום הייעוץ הארגוני  בארץ  
 ובעולם.  

   70שש"ס / ש' /  2
  08:30-10:00 '  ו ד"ר סיגלית פסטרנק     16031' א

  )מסלול ישיר(טרם נקבע    ד"ר סיגלית פסטרנק     16031ק' 
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  תכנון כניסה לארגונים )סדנת התנסות(
בסדנה ילמדו הסטודנטים את תהליכי הכניסה לארגון ואת דרכי יצירת הקשר עם הארגון, החל משלב ההצעה 

האישית -ועד שלב הכניסה לארגון וההתקשרות החוזית. במהלך הסדנה הסטודנטים יבררו את הזהות הייעוצית
האמון של היועץ עם הנועץ המרכזי )"הלקוח"(. זאת, תוך הבנת  שלהם ואת יצירת קשרי המקצועיות ויחסי

הסטודנטים ילמדו את מרכיבי  ההתנגדויות לשינוי/ ליועץ בכניסה לארגון ודרכים להתמודדות עם התנגדויות אלה.
"החוזה פסיכולוגי", ויתרגלו את מרכיבי השיווק העצמי של המיומנויות  –ההתקשרות החוזית עם הארגון 

 .ייעוץהתמחור והעלויות של הצעת הוהכישורים האישיים כיועץ ארגוני חיצוני, תוך היכרות עם מרכיב 
  70שש"ס / סד' /  2
 08:30-10:00ו'     ארמלי-עבודגב' אוריאנה  16003  'ב
 12:15-13:45ו'     ארמלי-גב' אוריאנה עבוד 16003  'ב

 )מסלול ישיר( 08:30-10:00ו'     ד"ר רפי אורן                 16003ב'  
 )מסלול ישיר(  10:15-11:45  'ו   ד"ר רפי אורן                 16003ב'  

 
     שינוי ארגוני ולמידה ארגונית

שינוי ארגוני, למידה ארגונית,  של הרחב בתחום  בכירים מנהלים בפני העומדים באתגרים עוסק הקורס
 יכולת על מיוחד דגש יושם ,השינויים וקצב הדינאמית הסביבה רקע גבולות. על חוצה וניהול עסקית אסטרטגיה

להבנת השינוי  בסיסיים ומושגים המרכזית היא להקנות ידעמטרת הקורס  ומוביליהם. הארגונים של ההתחדשות
להובלה  אסטרטגית חשיבה פנים וחוץ ארגוני. מטרה נוספת היא פיתוח יכולת  אסטרטגי וניהול הארגוני, לתכנון

אסטרטגיות השינוי  ליישום ניהוליים כלים בארגונים, כמו גם הצגת  מורכבות חדשניים לבעיות פתרונות ומציאת
נושאי הלימוד המרכזיים: שינוי וחדשנות בארגונים, ניהול אסטרטגי של שינוי, הסביבה החיצונית של  הנבחרות.

הארגון )הזדמנויות, איומים, תחרות ענפית וניתוח מתחרים(, הסביבה הפנימית )משאבים, יכולות ופיתוח יכולות 
בכיתה, ניתוחי אירועים  יות, דיוניםפרונטאל הרצאותשיטת ההוראה תכלול בה( ואסטרטגיות ללמידה ארגונית. לי

 מצגות.  באמצעות קבוצתית שבועיים על ידי הצגה
   70שש"ס / ש' /  2

 10:15-11:45ו'     קריגר-עטיהשרון ד"ר   16009 ב' 
 )מסלול ישיר( 12:15-13:45ו'     קריגר-עטיהשרון ד"ר   16009ב'  

 

   תיאוריות וכלים-אבחון ארגוני
לסטודנטים יכולת מעשית בניתוח ארגונים כמערכות מורכבות ודינאמיות על ידי אבחון  מטרת הקורס להקנות

לכל מי שעוסק בארגונים  ,דהיינו, מעמיק של ארגון אמיתי. יכולת זאת חיונית למנהל, עובד, יועץ, חוקר, לקוח
ית, מנקודת מבט מבנ בחיי היומיום. היא דורשת התבוננות מעמיקה ואינטגרטיבית בתופעות ובתהליכים ארגוניים

הקורס מעניק לסטודנט הזדמנות לבחון את העניין שלו בארגון כמוקד להתפתחות אנושית, פוליטית והתרבותית. 
מקצועית. הקורס מתייחס למחקר ככלי ניתוח ולתיאוריות כ"מפות" המאפשרות התמצאות, הבנה, וניווט 

 במציאות הארגונית המורכבת.   
  70שש"ס / ש' /  2

 18:00-19:30'  ג  ינון-ד"ר גלעד כהן  16001 ב' 
 )מסלול ישיר( טרם נקבע             16001'  ק
 

  (אצוותי עבודה בארגונים )סדנקבוצות ו
מעבר בקבוצות ממלאות תפקיד מכריע בחיינו והן משמשות ככלי לצורך סיפוק צרכיו של האדם המודרני. 

קבוצות מספקות תמיכה ומשפיעות על ביצועיו של הפרט וביצועיה ת בעיצוב תפיסות וגישות, ולתפקידן של קבוצ
של הקבוצה אליה הוא משתייך. התקופה הנוכחית מתאפיינת בנטייה להשתמש בקבוצה בתחומים רבים כמו, 

קבוצות וצוותי עבודה מחליפים את הפרט כאבן הבניה היסודית של  ניהול, חינוך, תעשיה, טיפול פסיכולוגי וכו'.
בד בבד עם הצורך הגודל בהפיכת המשאב האנושי של הארגון ליותר פרודוקטיבי חלה עליה בתשומת  ארגונים.

הלב לביצועים של צוותים וקבוצות בארגונים. לאמור לעיל יש השלכה מעשית על עבודתם של יועצים בארגונים. 
וותים וקבוצות כך ששינוי יועצים חייבים להיות מודעים לעובדה שארגונים מבצעים את רוב עבודתם באמצעות צ

התערבויות והתרבות, התהליכים והביצועים של קבוצות מהווה כלי חיוני לשיפור התפקוד של ארגונים. מאחר 
מתמקדות בשיפור האפקטיביות של קבוצות וצוותי עבודה, ידע על קבוצות והבנה של תהליכים בקבוצות רבות 

 יכול לסייע ליועץ בעבודת הפיתוח הארגוני. 
  70שש"ס / סד' /  2

 14:00-15:30'  גד"ר אריאלה הראל    16012 ב' 
 16:00-17:30  'ג  ד"ר אריאלה הראל  16012 ב' 

 ד"ר אריאלה הראל  טרם נקבע  )מסלול ישיר(  16012ק'  
 

    )סדנא( התנסויות בהתערבויות ארגוניות
תהליכי הפיתוח הארגוני מצריכים את היועץ הארגוני להביא עמו ארגז כלים הכולל מגוון מיומנויות וכישורים. 
מטרת הקורס להקנות למשתתפים מיומנויות בייעוץ ארגוני כגון:  חשיבה ביקורתית, תובנות על התנהלות 

יית מיומנויות אלו תתמקד בשלושה ארגונית, מערכות אבחון וכלי אבחון ספציפיים, הדרכה, הנחיה ועוד. הקנ
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אישי ומישור ארגוני; ובארבעה מוקדי תהליכי הפיתוח הארגוני: יעוץ -אישי, מישור בין-מישורים: מישור תוך
 Case studiesאסטרטגי, יעוץ מבני, ייעוץ קבוצתי וייעוץ אישי. בקורס ייחשפו הסטודנטים ללמידה בפורמט של 

 ו במיומנויות הנרכשות במהלך הקורס.וסימולציות מחיי הארגון, ויתנס
  70' / סדשש"ס /  2

 14:00-15:30'  ג   ינון-גלעד כהןד"ר  16038  ב' 
 16:00-17:30  'ג  ינון -גלעד כהןד"ר   16038 ב' 
 )מסלול ישיר(  08:30-10:00ו'     ינון-גלעד כהןד"ר   16038'  ב

 )מסלול ישיר(  10:15-11:45ו'     ינון-גלעד כהןד"ר   16038ב'  
 
 

 'קורסי חובה שנה ב<<
 

   (לתלמידי מסלול ללא תזה בלבד)  (וניאבחון ארגפרקטיקום )
עוברים הסטודנטים בשנה שנייה תקופה של  ,תוח ויעוץ ארגונייבמסגרת הלימודים לתואר מוסמך בפ

 הכשרה מעשית מונחת. התכלית של הפרקטיקום היא כפולה:  -"פרקטיקום"
 .איך מתבצעת עבודת האבחון, והאינטראקציה עם הלקוח-עושים את זה'א. 'לראות איך 

ייעוצי. העבודה המעשית היא עבודה יחידנית שעל -לקחת חלק בפעילות של תהליך אבחוני-ב. 'לעשות את זה'
 כל סטודנט לעשות בעצמו ובהדרכת המנחים.

 (השלים/לא השליםשש"ס / פ'     )בגיליון הציונים יירשם  8
ד"ר גלעד  ,ד"ר אריאלה הראלפרופ' הלנה דה סביליה סינה, ד"ר אביב קדרון,  פרופ' משה שרעבי,  16015 א' 
 14:00-16:15'  ד  , ד"ר זיו גלעד רפי אורןד"ר  ,ינון-כהן

 

 נושאים נבחרים ביחסי עבודה ותעסוקה -סמינריון
זה עוסק ביחסי עבודה, תוך כדי שימת דגש עיקרי על בחינת הגורמים העיקריים הפועלים במערכת.  סמינר

נעסוק בערכי עבודה מרכזיים כרקע למערכת יחסי העבודה בישראל. מערכת זו כוללת עובדים,  הסמינרבמסגרת 
והמתן הקיבוצי והאישי, מעסיקים והממשלה, נבחן גם את יחסי הכוחות בין המשתתפים. כן נעסוק במהות המשא 

 סכסוכי עבודה ומנגנונים עיקריים ליישובם.
 70שש"ס / ס' /  2

   16:30-18:00פרופ' יצחק הרפז, ד"ר אילן שדמה  ד'      16050א'  
   18:15-19:45פרופ' יצחק הרפז, ד"ר אילן שדמה  ד'      16050א'  
 )מסלול ישיר + תזה(   12:15-13:45פרופ' יצחק הרפז, ד"ר אילן שדמה  ו'       16050א'  

 
  (סדנא) הנחיית קבוצות בארגונים בגישה הפסיכודינמית

בהבנת תהליכים קבוצתיים בארגונים, ומשולבים בו שלושה ערוצי למידה: תיאורטי, דינמי  תמסייע בסדנא
המטרה  ידע תיאורטי להתנסות בדינמיקה קבוצתית, תוך יישום החומר הנלמד.משלבים בין  סדנאהופרקטי. תכני 

היא, להכיר ולהתנסות במיומנויות הנחייה של קבוצות, באמצעות חקירה של יחסים בינאישיים ויחסי סמכות 
ם קבוצת הלימוד תהווה מסגרת לתרגול, להתנסות ולהבנת מושגי היסוד בהנחיית קבוצות. מבין הנושאי בקבוצה.

הנלמדים: תהליכים קבוצתיים ופסיכולוגיה של קבוצה, הקבוצה כשלם והמרחב הקבוצתי, שלבים בהתפתחות 
 קבוצה, תפקידים בקבוצה, התמודדות עם התנגדויות ומצבי קונפליקט ותפקיד המנחה בקבוצה.

 70שש"ס / ס' /  2
 (04.08.19 -)מעודכן ל 16:30-18:00  ד'     גב' הילה חלמיש   16049א'  
 (04.08.19 -)מעודכן ל 18:15-19:45 ד'     גב' הילה חלמיש   16049א'  
 (04.02.20 -מעודכן נכון ל) )מסלול ישיר + תזה( 12:15-13:45   ו'      גב' נטע לוטרמן   16049ב'  

 

 (לתלמידי מסלול תזה בלבד) שיטות מחקר איכותניות למתקדמים וישומן בשדה הארגוני
תיאורטי וארגז כלים לביצוע מחקר איכותני בשדה  הארגוני.  הדגש מטרת הקורס להעניק לסטודנטים רקע 

בקורס יהיה על יישום השיטות באבחון ארגונים כמערכות מורכבות בחקר תהליכי פיתוח וייעוץ ארגוני. 
הסטודנטים ייחשפו לשיטות כגון מחקר אתנוגרפי, פנומנולוגי, נרטיבי, ביקורתי ומחקר פעולה.  הציון בקורס 

 ל ביצוע פרויקט מחקר איכותני בשדה הארגוני.יבוסס ע
 70שש"ס / ש' /  2

 (04.08.19 -)מעודכן נכון ל 16:30-19:45   ד'פרופ' ויקטור פרידמן     16047א'  
 

 (לתלמידי מסלול תזה בלבד)סדנת תזה  
 הלכה להכיןוהפתוח ויעוץ ארגוני  בתחום מחקר מפתחים כיצד ללמוד ים לסטודנט לאפשר היא הסדנה מטרת

 . התזה לצורך מחקר הצעת למעשה
 חוגה סגל מקרב פתוח ויעוץ ארגוניה בתחום חוקרים מפי אחדות הרצאות הסטודנטים ישמעו הסדנה במהלך

 ויזכו התזה למחקר בחרו אשר נושאה את יציגוים ים. הסטודנטאחר אקדמיים ממוסדותו חוגים מחוץ לחוקרמו
ועבודה עם  ההרצאות י,הראשונ החוזר ההיזון בסיס על  . הסדנה מנחתו , המנחה האישי/תמעמיתיהם למשוב
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בפני עמיתיהם  הסמסטר סוף לקראת גבשו הסטודנטים את הצעת התזה הסופית ויציגו אותהיהמנחה האישי 
 ומנחת הסדנה. 

   70' / סשש"ס /  2
 (04.08.19 -)מעודכן נכון ל 18:15-19:45  ד' פרופ' הלנה דה סביליה     16048א'  

 

 (לתלמידי מסלול תזה בלבד) שיעור  – ות למתקדמיםשיטות מחקר כמותי
הקורס יקנה למשתתפים הבנה מעמיקה של עקרונות סטטיסטיים שימושיים במחקר בפיתוח ארגוני. במסגרת 
 הקורס יחשפו הסטודנטים לשיקולי החוקר בעת בחירת ניתוח סטטיסטי בהלימה לצרכי המחקר ובתלות באפיוני
המשתנים והנתונים שבידיו. כמו כן, המשתתפים ילמדו להעריך ולנתח פרקי ממצאים במאמרים אמפיריים. 
לבסוף, המשתתפים יצוידו בארגז הכלים הנחוץ לעריכת ניתוחים סטטיסטיים מגוונים כולל שיטות להסקה 

 פרמטרית, ניתוחים מרובי משתנים ועוד.-פרמטרית וא
 70שש"ס / ש' /  4

  08:15-11:45ו'   ר אפרת בראל  ד"  16046א'  
 

 תרגיל –ות למתקדמים שיטות מחקר כמותי
    13:00-14:30'  גב' מיכל פרי  ד  16046א'  

 

 ארגונים במגזר השלישי 
השגת  ( וארגונים עסקיים המשלבים בפעילותםNon-government Organizations ארגונים בעלי ייעוד חברתי )

שירותים ותוכניות  ( מהווים גורם בעל חשיבות רבה בפיתוח Social Enterprise Organizations יעדים חברתיים )
במגוון תחומים עבור הקהילה. ארגונים אלה מהווים גורם מחליף ומשלים לפעילות הממשלה והרשויות 

צמיחה שונים והם חוליה מרכזית בקידום חברה אזרחית דינאמית ודמוקרטית. ה המוניציפאליות בתחומי עשייה
ארגוני המגזר השלישי בעולם, כמו גם בישראל, וההכרה בחשיבותם הגדולה לחברה  המהירה במספרם של

בסיס למחקר ההולך ומתפתח ולגיבוש גישות ניהול ותפעול חדשניות. מטרות הקורס הם  ולכלכלה, מהווים
והיזמיים של הארגונים.  יםלהעמיק את הידע התאורטי והיישומי של הסטודנטים בהיבטים המערכתיים, הניהולי

תרומתם החברתית והכלכלית, בתבניות  הקורס יעסוק בהתפתחות הארגונים וברקע לצמיחתם, בהערכת
  עסקי.-המגזר הציבורי והמגזר הפרטי ההפעלה ובמרכיבי הניהול המרכזיים ובמערכות הקשרים עם

   70' / ש/  ס"שש 2
 12:15-13:45'  ושלם  -פישר אורית"ר ד  16032 ' א
 )מסלול ישיר + תזה( 08:30-10:00'  ושלם  -פישר אורית"ר ד  16032 ' ב
 

      (לתלמידי מסלול ללא תזה בלבד)  פרויקט גמר מונחה
הפרויקטים שיבוצעו על ידי הסטודנטים יהוו אינטגרציה של תחומי דעת שונים וכלים שרכשו במהלך לימודיהם 

המלצות אשר הייגזר מתוך הממצאים ו של כל סטודנט פרויקט הגמר. והפריפריהים של האזור ויתחברו לצרכ
)הרשויות המקומיות  לצרכי האזור ובתאום עם הגורמים הרלוונטיים תוך זיקה- ארגוניהאבחון, ה-עלו בפרקטיקום 

 יהווה הפרויקטבאזור, מוסדות חינוך אזוריים, שירותי הבריאות באזור, אנשי התעשייה המקומית וכיו"ב(. 
אשר תיושם הלכה למעשה ותלווה בהערכה מעצבת. הפרויקט נדרש להיות ברמה  מצומצמתהתערבות ארגונית 

אקדמית נאותה ולשקף את הידע שנרכש במשך הלימודים לקראת התואר השני. על הסטודנטים להפגין את 
לנושא העבודה שנבחר  יכולתם בעבודה עצמאית ויצירתית תוך שימוש בספרות אקדמית ומקצועית רלוונטית

 בשיתוף עם המנחה. 
 משקלול הציון הסופי לתואר( 40%)העבודה תהווה    76שש"ס / ש' /  10
ד"ר  ד"ר אריאלה הראל,פרופ' משה שרעבי, פרופ' הלנה דה סביליה סינה, ד"ר אביב קדרון,    16018  ב'

 14:00-16:15'  ד רפי אורן, ד"ר זיו גלעד  , ד"ר ינון-גלעד כהן

 
                  סמינריון ניהול קונפליקטים בארגונים
החיים בחברה המודרנית. השלכותיו יכולות להיות חיוביות ושליליות   קונפליקט מהווה חלק אינטגראלי משגרת

כאחד. הבנת הדינאמיקה של התפתחות הקונפליקטים והשלכותיהם חיונית להבנת ההוויה הארגונית 
ד להציג תיאוריות מרכזיות בתחום ניהול קונפליקטים, לסקור ממצאים מתוך מגוון וההתנהלות בה. הקורס נוע

רחב של מחקרים אמפיריים רלוונטיים, להקנות כלים לניתוח בקורתי ולהתמודדות אפקטיבית עם קונפליקטים 
 בקונטקסט הארגוני ולהרחיב ולהעמיק את ההבנה של היועץ הארגוני במורכבות הארגונית.

   70שש"ס / סמ' /  2
 (04.08.19 -)מעודכן נכון ל 16:30-18:00  ד'פרופ' הלנה דה סביליה    16020'  ב*
 (04.08.19 -)מעודכן נכון ל 18:15-19:45  ד'פרופ' הלנה דה סביליה    16020'  ב*

 משתי הקבוצות הנ"ל לאחת*על הסטודנטים במסלול הלימודים ה"רגיל" להירשם עצמאית 
 לא נדרשים להירשם עצמאית -במסלול ישיר/תזה סטודנטים 
 )מסלול ישיר + תזה( 10:15-11:45פרופ' הלנה דה סביליה  ו'    16020'  ב 

 
 



 

 10 החוג לתואר שני בפיתוח וייעוץ ארגוני –תש"פ שנתון 

 רסי בחירהקו<<
 

 נ"ז( 6)סה"כ  קורסי בחירה מתוך הקורסים הבאים: 3לבחור  תזה ללאים במסלול על הסטודנט
 נ"ז( 2)סה"כ   קורס בחירה מתוך הקורסים הבאים:  1תזה לבחור  עםעל הסטודנטים במסלול 

 
 )סדנא( עיצוב אופרטיבי של עתיד הארגון -תכניות עבודה 

תכנית העבודה של הארגון הינה ביטוי לזהותו, חזונו וערכיו, המתורגמים לפעולות אופרטיביות שמטרתן לקדם 
שנתית הינה אחת המשימות המורכבות העומדת בפני  את הצלחתו ואת עתידו של הארגון. הכנת תכנית עבודה

היועץ הארגוני והנועץ. פיתוח חשיבה הנעה על הרצף החל מתהליך האבחון ועד לתהליך היישום, הינה אחת 
ההזדמנויות העומדת בפני היועץ הארגוני להוות מצפן משמעותי לארגון לו הוא מייעץ ולהיות מעצב ושותף 

ת המלווה את בניית תכנית העבודה ויישומה. מטרת הקורס הינה להקנות ליועצים אקטיבי בתהליך קבלת החלטו
כלים פרקטיים בתהליכי החשיבה והיישום של תכניות עבודה, בדגש על השונות בין מאפייני הארגונים השונים: 

ביותר עסקיים, ממשלתיים, מגזר שלישי ועוד. כך יצברו המשתתפים ידע והתנסות ייעוציים בתחום משמעותי 
לארגון. שיטת הלימוד בקורס תאפשר למשתתפים להתחבר לגישתם הייעוצית כיחידים, לחקור ברמת הקבוצה 

 ארגונים בשדה ולהתנסות בכתיבת תכנית עבודה יישומית.
 70' / דשש"ס / ס 2
 08:30-10:00ארמלי   ו'   -עבודאוריאנה גב'   16055 א'
 

 )סדנא(השתלבות יועצים חדשים בשוק העבודה 
השתלבותם של יועצים ארגוניים חדשים בשוק העבודה, מזמנת שאלות הנוגעות לצעדים פרקטיים הנדרשים 
להתנעת קריירה מקצועית בתחום כגון: מיקוד הזהות הייעוצית האישית שלי, השגת הלקוחות הראשונים 

לקוחות שונים, כתיבה ותמחור והתמודדות עם שוק תחרותי, מסגרת עבודה שכירה מול עצמאית, עבודה מול סוגי 
של הצעות ללקוח ועוד דילמות המלוות בחששות לצד תקוות להצלחה. מטרת הסדנה לשמש מורה נבוכים 
ליועצים ארגוניים חדשים, המבקשים להשתלב בשוק העבודה תוך הצגה ותרגול של פרקטיקות יישומיות 

 משך דרכו המקצועית. המסייעות ליועץ המתחיל להתמצא ביתר קלות בצמתי הבחירה לה

 70' / דשש"ס / ס 2
 (21.08.19 -)מעודכן נכון ל  08:30-10:00מר אבנר כהן   ו'    16056 'א
 

 )סדנא( ייעוץ למנהלים בדרך האניאגרם
( קונה את מקומו בעשור האחרון בארגונים רבים בעולם, כשיטה פורצת דרך Enneagramמודל האניאגרם )

להבנת טבעם של בני אדם, מסביר דפוסים חוזרים בהתנהגותנו ואת בפיתוח המשאב האנושי. האניאגרם מסייע 
ד בקורס נעמיק בהבנת עקרונות המודל ונתמק המניעים העמוקים המשפיעים על בחירותינו ועל יחסינו עם הזולת.

ביישומיו בייעוץ ובאימון אישי למנהלים בכל רמות הארגון. נחדד את הפרדיגמות המעכבות תפקוד מיטבי בקרב 
מנהלים ואת הנתיבים לפריצתן. מתוך כך, נתרגל כיצד נוכל לסייע כיועצים למנהלים להעצים את השפעתם על 

קסום יכולות ביצוע, ניהוליות כגון: מ סביבתם הארגונית ולהתמודד ביתר בהירות עם דילמות הנוגעות להכרעות
הנעת עובדים, התמודדות עם מצבי קונפליקט, הובלה אפקטיבית של צוותים והבנת מורכבות מערך היחסים 

 הבין אישיים בארגון. הקורס כולל ראיונות עם מנהלים אורחים. 
 70' / דשש"ס / ס 2
 10:15-11:45'  מר אבנר כהן  ו  16053 'א
 

 )סדנא( חברתי-ככלי לפיתוח וייעוץ ארגונימחקר פעולה 
מחקר ״עם״ אנשים ולא ״עליהם״.  הוא מיועד  ביצועל גישות ושיטות למחקר פעולה הוא ״משפחה מורחבת״ ש

לפיתוח פתרונות וידע מעשיים לעניינים חשובים לאנשים, ארגונים וקהילות באמצעות תהליך משתף המשלב 
פעולה, רפלקציה ותיאוריה.  מטרת הקורס להקנות לסטודנט היכרות עם מגוון גישות של מחקר פעולה עם דגש 

בשדה שבו נלמד -הלמידה תתנהל כתהליך דיאלוגי של מחקר פעולה עצמי״עצמי בשדה״. -והעמקה בשיטת ה
ונתרגל את השיטה הלכה למעשה.  דרישות הקורס כוללות קריאת מאמרים, כתיבה וניתוח מקרה אישי או ביצוע 

 פרויקט מחקר פעולה.
 70שש"ס / סד' /  2
 10:15-11:45פרופ' ויקטור פרידמן  ו'    16059 א'
 

 )סדנא( קוגניטיבי-( במודל התנהגותיcoaching) אימון פסיכולוגי
האימון  אישי משמעותי.-( פסיכולוגי הינו כלי שמטרתו ניהול והכוונה של תהליך שינויCoachingאימון )

זהו תהליך למידה  קוגניטיבי ועל עקרונות הפסיכולוגיה החיובית.-הפסיכולוגי מבוסס על המודל ההתנהגותי
שתכליתו להעצים ולשכלל את הפוטנציאל האישי של הפרט ולפתח את היכולות מודרך ומוכוון מטרה, 

מיומנות זו מציעה תהליך, המאפשר לאנשים למצות את הפוטנציאל שלהם בתוך  החשיבתיות והרגשיות שלו.
(, שבה מסייע המאמן למתאמן לפתח "שרירים מנטאליים", שיובילו אותו settingמסגרת עבודה מוגדרת )

טובים יותר ולהשגת מטרותיו בעולם העבודה. האימון עונה על צורך אנושי שהתעורר ב"תפר" שבין לביצועים 



 

 11 החוג לתואר שני בפיתוח וייעוץ ארגוני –תש"פ שנתון 

-הטיפול הפסיכולוגי לבין הייעוץ האישי. זהו צורך של אנשים לשיח, לברור רגשי, להתלבטות עם גורם מקצועי
 בתהליך ממוקד וקצר יחסית. -חיצוני ולהכוונה אל עבר מטרותיהם 

 70 ' /דשש"ס / ס 2
 16:30-18:00'  ד  ד"ר רפי אורן   16054ב'  

 
 )סדנא(מפגשים בין תרבותיים בארגוני עבודה 

בריבוי מפגשים בין אנשים שבאים מרקעים חברתיים  ותבין אנשים בעידן הנוכחי מאופיינמערכות יחסים 
ותרבותיים שונים. מפגשים אלו, המתרחשים בזירות שונות של חיינו, כגון האקדמיה, שוק העבודה, מערכת 
הבריאות, ועוד, מהווים הזדמנות לדיאלוג, צמיחה, הרחבת אופקים ושגשוג תרבותי, אך גם נושאים עימם 

דים בעלי מודעות והבנה של ההיבטים השונים הכרוכים במפגשים אלו היא יעד אתגרים ודילמות. הכשרת עוב
מרכזי בתחומים מקצועיים רבים לרבות תחום הפתוח ויעוץ ארגוני. מטרת הקורס היא לעסוק במושגים וגישות 

קבוצתיים אנתרופולוגי ולהוות מסגרת לדיון וניתוח במפגשים בין תרבותיים ובין  -מרכזיות מן הדיון הסוציולוגי
קולוניאליזם, -במרחבים חברתיים שונים. הגישות והמושגים המרכזיים שיידונו: גלובליזציה, אוריינטליזם, ניאו

. מפגשי הקורס יהיו Cultural safety -תרבותיות, כשירות תרבותית, ו-מרחב שלישי, היברידיות, זרות, רב
שיהוו בסיס לדיון. הסרטים שיוצגו במהלך  בחלקם במתכונת סדנאות שבמהלכן יתנסו המשתתפים בתרגילים

 השיעורים מהווים חלק בלתי נפרד מתכנית הלימוד.
  70' / דשש"ס / ס 2

 16:30-18:00'  ד"ר דניאלה אריאלי   ד  16022 ב' 

 
    יסודות ניהול השיווק וניהול יזמות )סדנא(

המודרנית, לימוד מושגים ועקרונות שיווקיים, התפיסה השיווקית   הקורס עוסק בהקניית ידע בסיסי על מהות
ופיתוח כלים לקבלת החלטות שיווקיות. כמו כן הקורס עוסק בהצגת התפיסה הכוללת של מיזם עסקי, בדגש על 
שלב הייזום וההקמה. מטרת הקורס הינה חשיפת הסטודנט למגוון השיקולים לאורם מתקבלת החלטה על הקמת 

אינטגרטיבית הנדרשת בעת קבלת ההחלטה, כמו גם בתהליך -המערכתית מיזם או עסק, בדגש על הראייה
יישומה. במהלך הקורס יוקנו הידע והמיומנויות הבסיסיות הנדרשים לבניית תכנית עסקית לעסק או מיזם 

  בהקמה, על כלל היבטיה.
 70שש"ס / סד' /  2
 (21.08.19 -)מעודכן נכון ל  18:15-19:45   'ד  ד"ר אמיר להט 16058' ב
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 12 החוג לתואר שני בפיתוח וייעוץ ארגוני –תש"פ שנתון 

 המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן
 תואר שני בפיתוח וייעוץ ארגונילחוג ה

 
 

 הנחיות לכתיבה והגשת עבודת גמר

פרויקט הגמר הינו אחד מחובות הלומדים בתוכנית לתואר שני בפיתוח וייעוץ ארגוני לקראת השלמת תואר 
יעשה במסגרת הלימודים בתוכנית )היינו: סטודנטים חייבים להיות רשומים "מוסמך". פרויקט הגמר 

 כסטודנטים במכללה באותה שנה בה הם מגישים את עבודת הגמר(. 
 

 משקלול הציון הסופי לתואר. 40%לפחות. העבודה תהווה  76 -הגמרציון העובר בפרויקט 

 

פרויקט הגמר מהווה פעולת התערבות ממוקדת, כגון שיפור שירות בארגון או באחת המחלקות שלו, שיפור 

דרכי תקשורת, העברת משוב לעובדים, בניית תכנית הדרכה בנושא ניהול קונפליקטים, תכנית הכשרה 

רת תפקידים, פתוח מערכת להערכת עובדים, פתוח חזון ארגוני וכיו"ב.  הפרויקט לתפקיד ספציפי, הגד

 מתבסס על האבחון הארגוני, מתבצע באותו הארגון ומלווה בהערכה. 

 

 דרישות פרויקט הגמר
 .פרויקט הגמר יתבסס על מודל/ים תיאורטיים בתחום הרלוונטי לו 

  3 -)פיתוח/יעוץ ארגוני( לאורך תקופה של כפרויקט הגמר יהווה פעולת התערבות ממוקדת בארגון 

 חודשים.

 .הפרויקט ילווה על ידי הערכה מחקרית 

  בסוף הפרויקט יגישו הסטודנטים דו"ח למנחה האישי/ת ואף לארגון בו נערך הפרויקט. לאחר שהדו"ח

-וסטודנטיםיעבור בדיקה על ידי המנחה האישי/ת יוצג על ידי הסטודנט/ית למנחה ההתנסות המעשית 

 עמיתים ולהנהלת הארגון בו נערך הפרויקט.

 

 בשנה הקלנדרית בה בוצע פרויקט הגמר.   31/8הגמר יש להגיש עד  עבודת את

חשוב! הגשת עבודת הגמר לאחר  התאריך הנ"ל מותנית באישור אקדמי ובתשלום בכפוף לתקנון שכר הלימוד 

 לתואר שני המפורסם בנפרד.

 

 לדחיית העבודה בשלמותה לשנה ג'.לא תינתן אפשרות 

בקשה לדחיית הגשה תעשה על ידי סטודנט/ית בסוף סמסטר א' של שנה ב' )ע"מ לאפשר למנחה להכיר את 

צורת העבודה של הסטודנט/ית ומידת רצינותו/ה(. תעשה פנייה בכתב של הסטודנט/ית לוועדה האקדמית, עם 

 ההגשה החדש המבוקש.העתק למזכירות,  בה תוסבר סיבת הדחייה ומועד 

 

 העבודה תועלה לאתר הקורס )תחת "הגשת עבודות"( וכן יוגש עותק כרוך למנחה. 

 

 הנחיות כלליות לכתיבת עבודת הגמר

  עמודים ברווחים של שורה וחצי. 25-35היקף העבודה יהיה בין 

 עבודת הגמר תוגש תוך הקפדה על כללי כתיבה וציטוט אקדמיים על פי ה- A.P.A אחרונה. מהדורה 

  נדרשת הקפדה על ניסוח, כללי הדקדוק והאיות בצורה המקובלת בספרות המקצועית ועל עריכה נכונה

 של העבודה.

 :עבודת הגמר תכלול את המרכיבים הבאים 



 

 13 החוג לתואר שני בפיתוח וייעוץ ארגוני –תש"פ שנתון 

 )הכולל את נושא הפרוייקט(עמוד שער 

 מילים 400אורך התקציר לא יעלה על -תקציר מנהלים

 תוכן עניינים

 והתרשימים )אם יש(רשימת הלוחות 

 מבוא:  .1

 סיכום האבחון הארגוני, ממצאים עיקריים והמלצות מרכזיות לפתוח ארגוני )לפרויקט(

 : מטרת הפרוייקט .2

 הצגת הסוגיה הארגונית ומטרות הפרויקט 

 רקע תיאורטי  .3

ספרות עדכנית תיאורטית ומחקרית בנושא הפרויקט תוך התייחסות למודלים עליהם תתבססו  (א)

 . עמודים 10מינימום לביצוע הפיתוח הארגוני )הפרוייקט( 

מאמרים עדכניים, חלקם מחקריים מכתבי עת מרכזיים   20 -15 -*סקירת הספרות תכלול לפחות כ

חלק מהם משלש השנים האחרונות(. המקורות בתחום וכן מכתבי עת רלבנטיים נוספים )לפחות 

 ולהופיע ברשימה הביבליוגרפית   APA-צריכים להיכתב לפי כללי ה

 

)ב( הרציונל לפרויקט אשר יוצג במונחים אופרטיביים ויתבסס על שאלות העולות מתוך הקריאה 

 התיאורטית והמחקרית וממצאי האבחון הארגוני.

 . תיאור תכנית הפתוח הארגוני4

תיאור התוכנית הפיתוח הארגוני )משתתפי התוכנית, הפעולות שנערכו, לוחות זמנים וכו'( כפי  (א)

 שבוצעה בפועל.

 תיאור מחקר ההערכה .5

 מאפייני ההערכה )תפקידיה ושאלותיה המרכזיות( (א)

 שיטות וכלים להערכה  (ב)

 ממצאי ההערכה (ג)

  דיון .6

החולשה של הפתוח הארגוני ניתוח של ממצאי הערכה העיקריים תוך התייחסות לנקודות החוזק ו (א)

 אשר נערך וכן לאור האבחון הארגוני אשר התבצע בשלב הראשון של ההתנסות המעשית.

 התייחסות לממצאים לאור הספרות התיאורטית, המקצועית והמחקרית. (ב)

 המלצות לפיתוח ארגוני עתידי. (ג)

וך הדגשת הכללות רחבות והשלכות יישומיות של הפרויקט לתחום הפיתוח והייעוץ הארגוני ת (ד)

 תרומתו הייחודית של הפרויקט הנוכחי לתחום.

 תובנות אישיות ביחס להתנסות המעשית )אבחון ופרויקט גמר(. (ה)

  :ביבליוגרפיה .7

 )מהדורה אחרונה(.  A.P.A-עדכנית וכתובה על פי כללי ה (א)

צריכה להיות התאמה בין הציטוטים הביבליוגרפים במהלך העבודה לבין הרשימה הביבליוגרפית  (ב)

 בסופה.

 

 : כוללים את דו"ח האבחון הארגוני, כלי ההערכה וכו'. נספחים

 



 

 14 החוג לתואר שני בפיתוח וייעוץ ארגוני –תש"פ שנתון 

 הערכת העבודה

 העבודה תוערך על ידי המנחה האישי/ת של ההתנסות המעשית.  

 יום מיום קבלת העבודה. 60המעריכות/ים ימסרו את הערכתם ואת ציון עבודת הגמר תוך 

 אין אפשרות לתקן את עבודת הגמר לאחר הגשתה.

 


