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 :מטרות הקורס

תפקידו האסטרטגי של משאבי אנוש כרוך בניהול שינוי יזום לצורך השגת יתרון תחרותי. אחת 

הייעוץ הארגוני  באמצעות תהליך של ייעוץ ארגוני. הינה ,הדרכים המקובלות כיום לשינוי ארגוני יזום

מוש יארגוניים, כלומר על ידי משאבי אנוש או באמצעות ש-יכול להתקיים באמצעות משאבים תוך

 ביועץ חיצוני. 

 הקורס בא להקנות למשתתפים ידע תיאורטי ויישומי רחב בתחום הייעוץ הארגוני. 

 

 :כני הקורסות

היבטים: האחד, תהליך הייעוץ הארגוני משלב ההתקשרות עם היועץ, האבחון הקורס מתייחס לשני 

תהליך  ה שלומדיד ההארגוני, הכנת המשוב, ההתערבויות ברמת הארגון, הצוות והפרט ועד הערכ

עוסק ביישום מגוון התערבויות ברמת הצוות, כמו תקשורת בינאישית יעילה,  ההיבט השני .הייעוץ

חקיר וניהול ישיבות, וכן התערבויות ברמת הפרט, בכלל זה יצירת מחוברות תהליכי למידה פעילה, ת

, ניהול משאב הזמן, האצלה והעצמה. במסגרת הקורס ייחשפו engagement)ארגונית )

לצד שיטות וכלים יישומיים של הייעוץ , וון ההיבטים התיאורטיים של התחוםהמשתתפים  למג

 הארגוני. 
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 :מתודולוגיית למידה

תוך יישום  ,מדיה, דיונים פתוחים ותרגול אישי וצוותי-השיעורים מבוססים על שילוב של מצגות רב

 .Moodle -נושאי הלימוד במציאות התעסוקתית של הלומד. כל חומרי הקורס מצויים במערכת ה

 

 :תוצרי הלמידה

 :סטודנטבסיום הקורס ה

 .הנועץיכיר את שלבי תהליך הייעוץ הארגוני מצד היועץ ומצד  .1

 .ארגון/צוות/פרט - יישם מודל אבחון רלוונטי לרמה הארגונית המתאימה .2

 .יכין משוב אינטגרטיבי לאבחון .3

  .יציע תוכנית התערבות ייעוצית מפורטת כמענה לצורך .4

 .יבנה תוכנית להטמעת ההתערבות .5

 

 

 :הרכב הציון

 נוכחות והשתתפות בשיעורים 10%

 קבוצתית מסכמת עבודה  30%

 עבודה אישית מסכמת 60%

 סך הכל 100%
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 נושאי הקורס:

 
 

 

 

 

 

 

 עוריש
 מספר

 מקורות קריאה  נושאים-יתת נושא השיעור

 עוץ ארגוני והיועץ הארגונייי 1

 ייעוץ ופיתוח ארגוני םמה 

 התפתחות היסטורית של התחום 
 מאפייני היועץ 
 כישורים נדרשים מיועץ 
 תפקידי היועץ 

 אתיקה וערכים בייעוץ בישראל 

  3, 1 פרקים -1
 14, 3פרקים  -13
 3,4פרקים  -14
 2,6,11,17טים יפר

 תהליך הייעוץ הארגוני 2

 עוץ כתהליך שינוייי 
 שלבי תהליך הייעוץ 
 כניסה לארגון ועריכת חוזה והבהרת 

 פיותיצ
 תנאים להצלחת שינוי 
 גישות תיאורטיות - התנגדויות לשינוי 
 התמודדות עם ההתנגדות 

  2,4פרקים  -1
 5,6פרקים   -4

 7,8פרקים  -14
 8,12,19, 21פריטים 

3-4 
התהליך וכלי  - האבחון הארגוני

 אבחון

 תהליך האבחון 

 ארגון, צוות ופרט - רמות של אבחון 

 מודלים של אבחון ברמות השונות 

 מוש בתצפיתיש 

 מוש בראיונותיש 

 מוש בשאלוניםיש 

 מוש בשיטות אינטואיטיביותיש 

 5,6,7פרקים  -1
  7פרק  -14

 5,10,15פריטים 

 כתיבת דו"ח אבחון והתערבויות 5
 תיעוד ומתן משוב 

 רת התערבויות ברמת הארגון, הצוותסקי 
 ופרט

 12 ,8פרקים  -1
 9פרק  -13
 

 התערבויות ברמת הצוות 6
 מיומנויות תקשורת בינאישית יעילה 

 ( למידה פעילהAction Learning) 
 7,18,19,20פריטים 

 התערבות ברמת הפרט 7-8
  פיתוח מחוברות ארגונית(engagement) 

 ניהול משאב הזמן ביעילות 

 סמכויות ה שלהעצמה והאצל 

 13פרק  -13
  3,16פריטים 
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