
 

 

 

 פיתוח וייעוץ ארגוני לימודי תואר שני בלהחוג  

 

 באקדמית עמק יזרעאל  לפיתוח וייעוץ ארגוני לחוג    ברוכ/ה הבא/ה

   30.10.22, ה' חשווןתפתח ביום ראשון,  פ"ג שנת הלימודים תש

 המידע הדרוש לך נמצא ב: לקראת שנת הלימודים הראשונה שלך במכללה 

 

 

 :  שם תמצא/י מידע על

 קבלת סיסמה לסטודנטים חדשים  •

 הדרכה בספריה   •

 ערוצי הקשר וקבלת מידע  •

 סילבוסים, מהלכי שיעורים, שעות קבלת מרצים ועוד.  •

 הלימוד במכללה  כיתות •
 

 לסטודנטים חדשים שנה א' לתואר ראשון ושני תשפ"ג מידע  •

 "ג מועדי רישום לקורסים שנה א' תשפ •

 הסבר ומועדי ימי דמו )תרגול במחשב(  •

 שאלות ותשובות לסטודנטים.  •

 

 : לתואר שני בפיתוח וייעוץ ארגוני בחוג  להלן רשימת הקורסים אשר עליך ללמוד בשנה א' 

 
 תשפ"ג - מסלול רגיל  שנה א' 

 

 נ"ז שש"ס  שם הקורס  הקורס קוד 

    סמסטר א 
 2 2 בהתנהגות ארגונית תאוריות  16045

 2 2 אתיקה ביעוץ ארגוני  16031

 2 2 מבוא לפיתוח ארגוני  16037

אסטרטגיות בניהול משאבי   16060
 אנוש 

4 4 

    סמסטר ב

  התנסות בהתערבויות ארגוניות  16038
 )סדנה(

2 2 

 2 2 ולמידה ארגונית שינוי ארגוני   16009

 2 2 תיאוריות וכלים - אבחון ארגוני 16001

קבוצות וצוותי עבודה בארגונים   16012
 (ה)סדנ

2 2 

 2 2 ( התכנון כניסה לארגונים )סדנ 16003

 20 20  סה"כ 
 

 
 

מידע סטודנטים < שירותים ל<  www.yvc.ac.ilאתר המכללה < 

 לסטודנטים חדשים.

http://www.yvc.ac.il/


 

 
 
 

 תשפ"ג  -מסלול ישיר   שנה א' 
 

 נ"ז שש"ס  שם הקורס  קוד הקורס 

    סמסטר א 
 2 2 בהתנהגות ארגונית  תאוריות 16045

 2 2 מבוא לפיתוח ארגוני  16037

 2 2 אתיקה בייעוץ ארגוני  16031

    סמסטר ב

 2 2 ( התכנון כניסה לארגונים )סדנ 16003

קבוצות וצוותי עבודה בארגונים   16012
 (ה)סדנ

2 2 

 2 2 שינוי ארגוני ולמידה ארגונית  16009

    סמסטר קיץ 

אסטרטגיות בניהול משאבי   16060
 אנוש 

4 4 

ת בהתערבויות  יוהתנסו 16038
 )סדנה(  ארגוניות

2 2 

 2 2 תיאוריות וכלים - אבחון ארגוני 16001

    

 20 20  סה"כ 
 

 

 

 בהצלחה!! 

 

 

 לפיתוח וייעוץ ארגוני ראש החוג   –  אביב קדרוןד"ר 

 מרכזת החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה והחוג לתואר שני בפיתוח ויעוץ ארגוני  -  גב' דניאל כרסנטי 

   פניה למזכירות החוג:

   2קומה ,  5ניין ב 10:00-12:30ה' בין השעות  – קבלה במשרדי החוג: ימים א' שעות 

 .  04-6423484בטלפון:   09:00-10:30 – מענה טלפוני: ימים א' ה' בין השעות שעות 

   . בחירת מזכירותהגשת פניה <  פניות <  דרך תחנת המידע: למזכירות החוג  פנייה

 

 


