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 התנהגות ארגונית 
 תוכנית הלימודים לשנת תשפ"ג 

 
 שלום  לכל מי שמתחיל.ה השנה את המב"ע בהתמחות בהתנהגות ארגונית, ולמי שממשיכ.ה לשנה שנייה. 

 הלימודים שלנו בהתמחות, והבאנו גם הסבר והמלצות לגבי בניית המערכת.  בעמודים הבאים סיכמנו את ההגיון מאחורי תוכנית 
 
 

 ההגיון של תוכנית הלימודים
מחקר הנוגע לעולם הארגוני ויחידים בתוכו, ולייצר עבורכן.ם הזדמנויות  -המטרה של הלימודים במגמה היא להעשיר אתכן.ם בידע תיאורטי ויישומי שהינו מבוסס

 אישי. - נליללימוד ופיתוח פרופסיו
נ"ז   24נ"ז בהתמחות, ואילו בהתמחות מורחבת יש ללמוד   18ניתן ללמוד את ההתמחות כהתמחות ראשית או מורחבת. ההבדל הוא שבהתמחות ראשית יש ללמוד  

 נ"ז קורסים ייעודיים )ראו למטה(. אפשר כמובן ללמוד מספר גדול יותר של נ"ז.    6בהתמחות, מתוכן 
 

 ארבעה או חמישה נדבכים: תוכנית הלימודים כוללת
קורס בסטטיסטיקה, וקורס במתודולוגיה מחקרית. כל הידע שנידון בקורסים השונים מבוסס מחקר, ולכן חשוב שתבינו    ,קורס תיאורטי  – . קורסי חובה בסיסיים1

 כיצד הידע המדעי מיוצר, וכן שתיחשפו להתפתחות ההיסטורית של החשיבה התיאורטית על ארגונים. 

( או תיאוריות  55908ם תיאורטיים בניהול משאבי אנוש )פרופ' אבי קלוגר, שיקולי –בדרך כלל יש חובת בחירה מבין שני קורסים  –קורס חובה תיאורטי  •
 של פרופ' תמר זילבר. תיאוריות ארגוניות  55998(. בשנת תשפ"ג פרופ' אבי קלוגר בשבתון, כך שהקורס היחיד הוא  55998ארגוניות )פרופ' תמר זילבר,  

חובת בחירה של קורס אחד מבין השניים הבאים: שיטות סטטיסטיות במנהל עסקים  )למי שאין פטור בשל לימודים קודמים(  –קורס חובה סטטיסטי  •
 (.55812( או ניתוח נתונים לקבלת החלטות )ד"ר נעמי האוזמן,  55805)ד"ר אסף שריג,  

 (. 55954שיטות מחקר כמותיות בהתנהגות ארגונית )פרופ' שאול אורג,  –קורס חובה מתודולוגי  •

 תיאוריות ארגוניות וקורס סטטיסטיקה בסמסטר א' ושיטות מחקר וקורס בחירה בהתמחות בסמסטר ב'. :וד בשנה א'את הקורסים הללו מומלץ ללמ •
 ( בשנה א', סמסטר א'. 55922למי שאין פטור בשל לימודים קודמים, חשוב ללמוד את קורס הבסיס בהתנהגות ארגונית ומנהל משאבי אנוש ) •

 
נתיים המאפשרים תהליך מעמיק ומשמעותי של למידה בקבוצה, ואינטגרציה של הידע שרכשתן.ם עד כה. מומלץ ללמוד  אלו קורסים ש  – . קורסי חובה מתקדמים2

 את הקורסים הללו בשנה ב' )לא ניתן ללמוד אותם מבלי שלמדתם את קורסי החובה הבסיסיים בשנה א'(. 
 (.  55914חקר ארגונים )פרופ' לילך שגיב,  •



 

 

זהו קורס שנתי שבו תוציאו לפועל מחקר מתחילתו ועד סופו. למרות שרובכם.ן לא  (. 55828או פרופ' תמר זילבר  55827סמינר מחקר )פרופ' שאול אורג  •
ייעוץ ארגוני, ועבודה בארגונים. מכאן החשיבות בהבנה  מחקר לאורך הקריירה שלכם.ן בניהול, -מבוסס-תמשיכו במחקר, כולכם.ן תהיו צרכנים.ות של ידע 

ך אתכם.ן  כיצד ידע מדעי מיוצר, מה שייתן לכן.ם את היכולת לבצע מחקר מעשי וגם להעריך מחקר מדעי. בנוסף, רכישת המיומנויות של עריכת מחקר תהפו
מדי שנה אנחנו מציעים שני סמינרים. בתשפ"ג סמינר מחקר איכותני )פרופ' תמר זילבר,   לא.נשים המתנהלים.ות בעולם מתוך מבט ביקורתי וסקרן יותר.

כל אחד מהסמינרים מוגבל במספר המשתתפים.ות, כדי להבטיח שהלימוד יעשה בקבוצות קטנות.    (.55827( וסמינר מחקר כמותני )פרופ' שאול אורג,  55828
 נערוך הגרלה. אם באחד הסמינרים יירשמו יותר מדי תלמידים.ות, 

 
 
 מגוון קורסים להעמקה בתחומים שונים בתוך תחום ההתנהגות הארגונית.   –  . קורסי בחירה בהתמחות3

נקודות הבחירה שלכן.ם אמורות להגיע מקורסים של ההתמחות, הניתנים במסגרת בית הספר ועל ידי סגל ההתמחות. לצורך כך, נחשב גם הקורס   כל •
 (. 53635מחקר ייעוץ ופיתוח ארגוני )ד"ר תמי ליפשיץ,  פרקטיקום בהתנהגות ארגונית:

( או תיאוריות ארגוניות,  55908בשנים בהן יש בחירה בין שני קורסי בחירה תיאורטיים )שיקולים תיאורטיים בניהול משאבי אנוש, פרופ' אבי קלוגר,  •
 (, השני יכול להיחשב כקורס בחירה.  55998פרופ' תמר זילבר,  

 . של קורסי הבחירה בהתמחות בשנתון יש פירוט •

קורסי הבחירה שניתנים   כלולכן מספר גבוה של נ"זים לבחירה, ולמדו את בשל לימודי הב"א שיש להם הרבה פטורים תלמידי ההתמחות המורחבת  •
)הרשימה תעודכן  בשנתון  המופיעים ברשימהורסים הניתנים בסוציולוגיה, אנתרופולוגיה, פסיכולוגיה ועבודה סוציאלית, בהתמחות, יכולים לקחת ק 

אם אתם לא בטוחים האם מיציתם את כל קורסי הבחירה בהתמחות, אנא פנו לראשת ההתמחות, פרופ'  (. בתחילת אוגוסטבקרוב, אנא בדקו אותה 
 תמר זילבר. 

קורסי הבחירה שניתנים בהתמחות, יכולים גם   כללבחירה, ולמדו את  שיש להם הרבה פטורים ולכן מספר גבוה של נ"זיםתלמידי ההתמחות המורחבת  •
אנא פנו אל ראשת ההתמחות, פרופ' תמר  .  אחר שניתן באוניברסיטה ושלפי דעתכם.ן רלבנטי ללימודים בהתמחותלבקש אישור מיוחד לבחור בקורס 

 זילבר, לקבלת אישור. 
 
 . נ"ז של קורסים שיש בהם מרכיב מעשי משמעותי 6ההתמחות כהתמחות מורחבת. רלבנטי למי שעושה את  – בהתמחות . קורסים ייעודיים4

 מההתמחות הארגונית בסוציולוגיה.  אחד מהםקורסים אלה מסומנים בשנתון כקורסים ייעודיים,  •

, אנחנו  רוב קורסי הבחירה הניתנים על ידי סגל ההתמחות ניתנים רק פעם בשנתיים )כדי להגדיל את הבחירה העומדת לרשותכם.ן במהלך הלימודים(. לכן •
 ממליצים לחלק את קורסי הבחירה בהתמחות על פני כל שנות הלימודים.  

 
מועדים שונים, בין היתר  בימי רביעי באופן מקוון ובימי שישי בקמפוס. אנחנו ממליצי לפרוס  בכל שנה ניתנות כמה קבוצות ב  – . קורסי יסוד של כלל בית הספר5

 גם אותם על פני כל שנות הלימודים. 
 



 

 

 מערכת הלימודים וימי לימוד
המגיעים מרקעים שונים, ומשלבים את ההתמחות הארגונית עם התמחויות אחרות. לכן, המערכת של כל סטודנט.ית היא   בהתמחות יש מגוון רחב של סטודנטים.ות

מדו שלושה  שונה. יחד עם זאת, תוכנית הלימודים בנויה כך שרובכם.ן תוכלו לסיים את הלימודים בשלושה סמסטרים של יומיים בשבוע, וסמסטר אחד שבו תל
 ים יכול להיות מקוון(. ימים בשבוע )אחד הימ 

 
 ייעוץ לבניית מערכת 

, פרופ' תמר זילבר ופרופ' לילך שגיב יקיימו מפגש עם כלל הסטודנטים.ות המעוניינים.ות להיוועץ  23.10.2022 -ביום הראשון של שנת הלימודים תשפ"ג, יום ראשון ה 
 . 3208גש הראשון בקורס תיאוריות ארגוניות( בחדר )נקצר מעט את המפ 17:45-18:25לגבי תוכנית הלימודים. המפגש יתקיים בין 

 
 להתראות בשנת הלימודים הבאה, ובינתיים מאחלים.ות לכם.ן קיץ פורה וגם קצת מנוחה, 

 לילך, אבי, שאול, מיקי, שהם ותמר 
 

התמחות נוספת,   .ותם לומדיםן., האם את (פטורים או השלמות)מבנה המערכת קשור להרבה משתנים כמו מה למדת בב"א  –מערכות לדוגמא  3נ.ב. ראו בהמשך 
 ומה מעניין אתכם.ן ללמוד. לכן, אלה רק דוגמאות. 

 
 תכנית הלימודים היא המחייבת ולא קובץ זה  -למען הסר ספק, אם יש הבדל בין המסמך להלן לבין הכתוב בתכנית הלימודים 

 קורסים מקוונים בשנה.  2ניתן ללמוד רק )!( עד 
 

  



 

 

 (1) התנהגות ארגונית תשפ"גבהתמחות  ה מערכת לדוגמא 
 נ"ז לימודים כלליים במנע"ס  24נ"ז קורסי בחירה ייעודיים( +   6  לפחות נ"ז )מתוכם 24  ,התמחות מורחבת

ירה(; רוב קורסי הבחירה בהתמחות ניתנים פעם בשנתיים, כדי  היא עשויה לא להתאים לצרכים הייחודיים שלכם )בהינתן לימודים קודמים או היעדרם, עשויים להיות לכן.ם עוד קורסי השלמה או יותר נ"ז בח –שימו לב כי זו מערכת לדוגמא  
 כך שקורסים עשויים להשתנות בשנת תשפ"ד. ראו למטה רשימת קורסי בחירה שעשויים להתאים יותר לתחומי העניין שלכן.ם  – שיהיה לכם.ן יותר מבחר 

 שנה א' סמסטר א' 
 רביעי/שישי  ראשון 

פרופ'    55998תיאוריות ארגוניות  15:30-18:00
  3)קורס חובה בהתמחות( תמר זילבר  

 נ"ז

 נ"ז  3קורס חובה כללי  15:30-18:00  

  55812ניתוח נתונים לקבלת החלטות   18:30-21:00
ד"ר נעמי האוסמן )חובת בחירה  

 נ"ז  3,  (55805בהתמחות עם קורס 

   נ"ז  3קורס חובה כללי  18:30-21:00  

 שנה א' סמסטר ב' 
 חמישי רביעי/שישי ראשון 

שיטות מחקר כמותיות בהתנהגות   15:30-18:00   נ"ז  3כללי קורס חובה   15:30-18:00  15:30-18:00
פרופ' שאול אורג    55954ארגונית 

 נ"ז  3)חובה בהתמחות(  
,  שרית פרי  55741הקשבה בארגונים,   18:30-21:00   נ"ז  3כללי קורס חובה   18:30-21:00  18:30-21:00

 נ"ז  3בחירה בהתמחות, ייעודי ,  
 שנה ב' סמסטר א' 

 רביעי/שישי שלישי  
פרופ' לילך שגיב    55914חקר ארגונים  16:30-18:00  15:30-18:00

 נ"ז  2)חובה בהתמחות(  
   נ"ז  3 קורס חובה כללי 15:30-18:00

מבין  בהתמחות  סמינר )חובת בחירה  18:30-20:00  18:30-21:00
 נ"ז  4, שניים המוצעים(

   נ"ז  3 קורס חובה כללי 18:30-21:00

 שנה ב' סמסטר ב' 
 רביעי/שישי שלישי  

ד"ר מיקי   55503זיכרון ארגוני  15:30-18:00
  3)בחירה בהתמחות, חדש(  אייזנמן 

    נ"ז

פרופ' לילך שגיב    55914חקר ארגונים  15:30-18:00
 נ"ז  2)חובה( 

   נ"ז  3 קורס חובה כללי 15:30-18:00

מבט נרטיבי על ארגונים ותהליכי   18:30-21:00
פרופ' תמר זילבר   55671התארגנות  

 נ"ז  3)בחירה בהתמחות, ייעודי( 

מבין  בהתמחות  סמינר )חובת בחירה  18:30-21:00
 נ"ז  4שניים המוצעים(  

   נ"ז  3 קורס חובה כללי 18:30-21:00

 
 במערכת זו לא מופיעים קורסי בחירה נוספים הניתנים בהתמחות ועשויים להתאים יותר לתחומי העניין שלכם.ן ו/או המערכת: 

 נ"ז  3, 18:30-21:00ן, סמסטר א', ימי שני איל-מיון עובדים, פרופ' יעל ברנדר 55910;  )קורס ייעודי( נ"ז 3, 18:30-21:00מתיאוריה ליישום בעולם העבודה, פרופ' לילך שגיב, סמסטר א', ימי ראשון,  55505
 של ד"ר יעל ברנדר אילן. 55901בימי שני אחר הצהריים, וביחד איתו ברצף את הקורס מיון עובדים  של ד"ר אסף שריג  55805במקום הקורס הסטטיסטי של ד"ר נעמי האוסמן בימי ראשון, ניתן לקחת את הקורס שיטות סטטיסטיות במנהל עסקים 

  



 

 

 (2) התנהגות ארגונית תשפ"גבהתמחות  ה מערכת לדוגמא 
 נ"ז לימודים כלליים במנע"ס  24נ"ז קורסי בחירה ייעודיים( +   6  לפחות נ"ז )מתוכם 24  ,התמחות מורחבת

ירה(; רוב קורסי הבחירה בהתמחות ניתנים פעם בשנתיים, כדי  היא עשויה לא להתאים לצרכים הייחודיים שלכם )בהינתן לימודים קודמים או היעדרם, עשויים להיות לכן.ם עוד קורסי השלמה או יותר נ"ז בח –שימו לב כי זו מערכת לדוגמא  
 ת קורסי בחירה שעשויים להתאים יותר לתחומי העניין שלכן.ם כך שקורסים עשויים להשתנות בשנת תשפ"ד. ראו למטה רשימ – שיהיה לכם.ן יותר מבחר 

 שנה א' סמסטר א' 
 רביעי/שישי שני ראשון 

פרופ'    55998תיאוריות ארגוניות  15:30-18:00
  3)קורס חובה בהתמחות( תמר זילבר  

 נ"ז

שיטות סטטיסטיות במנהל עסקים   15:30-18:00
 נ"ז  3,  של ד"ר אסף שריג 55805

 נ"ז  3קורס חובה כללי  15:30-18:00

מתיאוריה ליישום בעולם   55505 18:30-21:00
  3, ייעודי, העבודה, פרופ' לילך שגיב 

 נ"ז

של ד"ר יעל    55901מיון עובדים  18:30-21:00
 נ"ז  3,  ברנדר אילן

   נ"ז  3קורס חובה כללי  18:30-21:00

 שנה א' סמסטר ב' 
 חמישי רביעי/שישי ראשון 

שיטות מחקר כמותיות בהתנהגות   15:30-18:00   נ"ז  3כללי קורס חובה   15:30-18:00  15:30-18:00
פרופ' שאול אורג    55954ארגונית 

 נ"ז  3)חובה בהתמחות(  
,  שרית פרי  55741הקשבה בארגונים,   18:30-21:00   נ"ז  3כללי קורס חובה   18:30-21:00  18:30-21:00

 נ"ז  3ייעודי ,  בחירה בהתמחות, 
 שנה ב' סמסטר א' 

 רביעי/שישי שלישי  
פרופ' לילך שגיב    55914חקר ארגונים  16:30-18:00  15:30-18:00

 נ"ז  2)חובה בהתמחות(  
   נ"ז  3 קורס חובה כללי 15:30-18:00

מבין  בהתמחות  סמינר )חובת בחירה  18:30-20:00  18:30-21:00
 נ"ז  4, שניים המוצעים(

   נ"ז  3 קורס חובה כללי 18:30-21:00

 שנה ב' סמסטר ב' 
 רביעי/שישי שלישי  

פרופ' לילך שגיב    55914חקר ארגונים  15:30-18:00  15:30-18:00
 נ"ז  2)חובה( 

   נ"ז  3 קורס חובה כללי 15:30-18:00

מבין  בהתמחות  סמינר )חובת בחירה  18:30-21:00  18:30-21:00
 נ"ז  4שניים המוצעים(  

   נ"ז  3 קורס חובה כללי 18:30-21:00

 
 במערכת זו לא מופיעים קורסי בחירה נוספים הניתנים בהתמחות ועשויים להתאים יותר לתחומי העניין שלכם.ן ו/או המערכת: 

    נ"ז 3)בחירה בהתמחות, ייעודי(  פרופ' תמר זילבר  55671הליכי התארגנות  מבט נרטיבי על ארגונים ות; נ"ז 3)בחירה בהתמחות( ד"ר מיקי אייזנמן  55503זיכרון ארגוני 



 

 

 

 (3) התנהגות ארגונית תשפ"גבהתמחות  ה מערכת לדוגמא 
 נ"ז לימודים כלליים במנע"ס  24נ"ז קורסי בחירה ייעודיים( +  6נ"ז )מתוכם  24  פטורים מקורס סטטיסטיקה. התמחות מורחבת, לסטודנט.ית ש

ות ניתנים פעם בשנתיים, כדי  ירה(; רוב קורסי הבחירה בהתמחהיא עשויה לא להתאים לצרכים הייחודיים שלכם )בהינתן לימודים קודמים או היעדרם, עשויים להיות לכן.ם עוד קורסי השלמה או יותר נ"ז בח –שימו לב כי זו מערכת לדוגמא  
 כך שקורסים עשויים להשתנות בשנת תשפ"ד. ראו למטה רשימת קורסי בחירה שעשויים להתאים יותר לתחומי העניין שלכן.ם  – שיהיה לכם.ן יותר מבחר 

 שנה א' סמסטר א' 
 רביעי/שישי  ראשון 

פרופ'    55998תיאוריות ארגוניות  15:30-18:00
  3)קורס חובה בהתמחות( תמר זילבר  

 נ"ז

 נ"ז  3קורס חובה כללי  15:30-18:00  

יישום בעולם העבודה  מתיאוריה ל 18:30-21:00
)בחירה  פרופ' לילך שגיב  55505

 נ"ז  3בהתמחות(  

   נ"ז  3קורס חובה כללי  18:30-21:00  

 שנה א' סמסטר ב' 
 חמישי רביעי/שישי ראשון 

שיטות מחקר כמותיות בהתנהגות   15:30-18:00   נ"ז  3כללי קורס חובה   15:30-18:00  15:30-18:00
פרופ' שאול אורג    55954ארגונית 

 נ"ז  3)חובה בהתמחות(  
,  שרית פרי  55741הקשבה בארגונים,   18:30-21:00   נ"ז  3כללי קורס חובה   18:30-21:00  18:30-21:00

 נ"ז  3ייעודי ,  בחירה בהתמחות, 
 שנה ב' סמסטר א' 

 רביעי/שישי שלישי  
פרופ' לילך שגיב    55914חקר ארגונים  16:30-18:00  15:30-18:00

 נ"ז  2)חובה בהתמחות(  
   נ"ז  3 קורס חובה כללי 15:30-18:00

מבין  בהתמחות  סמינר )חובת בחירה  18:30-20:00  18:30-21:00
 נ"ז  4,  שניים המוצעים במועד זה( 

   נ"ז  3 קורס חובה כללי 18:30-21:00

 שנה ב' סמסטר ב' 
 רביעי/שישי שלישי  

ד"ר מיקי   55503זיכרון ארגוני  15:30-18:00
  3)בחירה בהתמחות, חדש(  אייזנמן 

    נ"ז

פרופ' לילך שגיב    55914חקר ארגונים  15:30-18:00
 נ"ז  2)חובה( 

   נ"ז  3 קורס חובה כללי 15:30-18:00

מבט נרטיבי על ארגונים ותהליכי   18:30-21:00
פרופ' תמר זילבר   55671התארגנות  

 נ"ז  3)בחירה בהתמחות, ייעודי( 

מבין  בהתמחות  סמינר )חובת בחירה  18:30-21:00
 נ"ז  4שניים המוצעים במועד זה( 

   נ"ז  3 קורס חובה כללי 18:30-21:00

 
 במערכת זו לא מופיעים קורסי בחירה נוספים הניתנים בהתמחות ועשויים להתאים יותר לתחומי העניין שלכם.ן ו/או המערכת: 

   .נ"ז 3,  18:30-21:00אילן, סמסטר א', ימי שני -מיון עובדים, פרופ' יעל ברנדר 55910

 


