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            אתר הקורס באינטרנט: 
 

 

 :)מטרות על / מטרות ספציפיות( מטרות הקורסא. 
 

הקניית כלים לאבחון ארגוני תוך שימוש בפרספקטיבות שונות של אבחון ארגוני הגזורות 
 מהגישות השונות בפסיכולוגיה הארגונית.

 
 נושאים(רציונל, ) :תוכן הקורסב. 

  
פוי. מן המנהלים נדרש הסביבה העסקית כיום מורכבת ודינמית, קצב השינוי מהיר ובלתי צ

להיות גמישים יותר לשנות ולהשתנות. צורך זה מציב בעיות ואתגרים רבים לארגונים הן 
 בתוך הארגון והן כלפי הסביבה הארגונית.

 

 נושאי הקורס

כיון שתחום זה הינו תחום מדעי יישומי, הקורס ישלב למידה של תיאוריות, מודלים ומושגים  

 תית. רלוונטים עם למידה התנסו

 מבוא ליעוץ ארגוני  ופיתוח ארגוני .1
 אבחון ארגוני מהו ? .2
 תהליך הכניסה לארגון .3
 גישות ומודלים באבחון ארגוני  .4
 סיכום .5

 

 (ת ההוראה, שימוש בטכנולוגיה, מרצים אורחיםו)שיט מהלך השיעורים:    
   

 (, עבודה בצוותים Case Studiesהוראה פרונטלית, ניתוח אירועים  )    
 
   
 



 
   תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:  
 
 

 )  * = חובה(     קריאות  code נושא שבוע
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 מהות הקורס אבחון ארגוני כחלק מפיתוח ארגוניפתיחה: 

ODסקירת סילבוס הקורס, דרישות הקורס , מבחן 

 ועבודת גמר, חוזה ותיאום ציפיות

   

3-2 

 ארגוני  לאבחון מבוא 

וץ ארגוני כמתודה וכתהליך ,אבחון מהו הפיתוח הארגוני, יע

  ארגוני כחלק מתהליך  היעוץ הארגוני,גישות באבחון ארגוני

11 

6 

          *    אורי גלוסקינוס                 

 Rothwell et al.,    

6-4 

 מהו אבחון ארגוני:

 אבחון כחלק מתהליך פיתוח ארגוני,

  מתודולוגיה של אבחון ארגוני

1 

3 

Alderfer 

Harrison & Shirom, 

8-7 

 :תהליך הכניסה לארגון

יצירת הקשר עם הלקוח, בניית החוזה, מיקום היועץ, תהליך 

 איסוף הנתונים, משוב, דילמות ביחסים עם הלקוח. 
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Cummings & Worley ch 4 

 חנות תכשיטים –* ניתוח אירוע  

  

9-12 

  :באבחון ארגוניומודלים  גישות

-מודל נדלר –ודינמיקה מערכתית  תהמערכות הפתוחוא. 

  טושמן

מודל ,  G7, מודלהקופסאותשש  -ב. מוקד פנים ארגוני 

 ,  מקנזי

  SWOT  , מודללאבחון ותכנון התערבות  GD 8ג. מודל  
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סמואל                                      * 

כיצד להצטיין בניהול               *  

  Harrison & Shirom 

  Harrison & Shirom 

 * אורי גלוסקינוס, יובל דרור   

  

 סיכום   13
  

 
    

 

 
 
 
 

 :חובות הקורסג. 
 

  התנהגות ארגונית, ניהול עובדים  דרישות קדם:     

 
 חובות / דרישות / מטלות: 

 
 פעילה בשיעורים. . נוכחות והשתתפות1

 נדון בהרצאות.. קריאה שוטפת של החומר הביבליוגרפי ה2

 הגשת עבודה )בצוותים(,  מבחן גמר בסוף הסמסטר -במטלות   . עמידה3



 
 

 :)ציון מספרי / ציון עובר( מרכיבי הציון הסופי 
 

 מהציון הסופי.  40%ומשקל העבודה   60%משקל המבחן המסכם בסוף הסמסטר הוא 
 

 

 )חובה/רשות( ביבליוגרפיה:ד. 
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