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16.1.23 

 תואר ראשון   משאבי אנושתכנית לימודים 
 

לימודיו  נקודות זכות )נ"ז( בכל שנות   123צריך ללמוד ג תחיל את לימודיו בתשפ"יסטודנט ש 
 לתואר לפי החלוקה הבאה: 

 נ"ז קורסי חובה  )כולל אנגלית ומעורבות חברתית(   104
 "ז קורסי בחירה נ 9

 נ"ז סמינריון ופרקטיקום 10
 

 
 להלן פירוט תכנית הלימודים: 

 שנה א' 
 ( ג"שיתחילו את לימודיהם בתשפ)סטודנטים 

 

 חובה קורסי 
נקודות   קוד הקורס   שם המרצה   שם קורס 

 זכות 
נוכחות 

 חובה

רמת טרום   –אנגלית 
 בסיסי א' 

קיימת    698  
נוכחות 
חובה 
בכל 

הרמות 
 באנגלית 

  701   בסיסי אנגלית רמת 

אנגלית רמת  
 מתקדמים א'

  702  

אנגלית רמת 
 מתקדמים ב'

  1027 2 

מבוא להתנהגות 
 ארגונית 

  4 8013  ד"ר יפית רפאל 

מבוא לניהול משאבי 
 אנוש

  3 3200  ד"ר יפית רפאל 

  3 40082  ארז צברלינגד"ר  מבוא לפסיכולוגיה 

  3 40002  מר נתי נוישטיין  מבוא לכלכלה 

יישומי מחשב למדעי 
 החברה

  1 3201  אחיעד מינסד"ר 

מיומנויות תקשורת  
 בעולם העבודה 

  1 8073  ד"ר ארז צברלינג

  3 8009  ענר טלד"ר  מבוא לשיווק 

  3 3203  ד"ר ליאור דוידאי  אתיקה בארגונים

סטטיסטיקה תיאורית 
והיסקית למדעי  

 החברה

  3 3202   מר אסף שריג

מבוא לפסיכולוגיה 
 חברתית

  3   ארז צברלינגד"ר 

אבחון תעסוקתי כלים  
פסיכולוגיים להערכה  

 ומיון 

חברה חיצונית  
 )תעשייה( 

  3  

מושגי יסוד  
בחשבונאות לניהול  

 משאבי אנוש

  3   ימונה פלסד"ר ר

קריאה וכתיבה  
 אקדמית 

  3   גב' אינה רוזנברג
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  3   ד"ר נתנאל דרורי אסטרטגיה ארגונית 

קיימות, רגולציה של 
סביבה ואחריות  

 תאגידית 

  3   טרם נקבע

 נ"ז קורסי חובה )כולל אנגלית(. 44סה"כ קורסי חובה בשנה הראשונה הסטודנט 
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 שנה ב'

 

 . עד סיום התוארנ"ז.  קורס חובה שצריך לבצע   3בהיקף של  מעורבות חברתית
 עילות אחת מבין האפשרויות הבאות: פיש לבחור  

 נקודות זכות  קוד הקורס  שם קורס 

 3 6000 התנדבות בקהילה 

 3 6006 חונכות סטודנטים 

 3 6004 שרות מילואים

 3 6007 השתתפות בנבחרת ספורט 

 3 6005 פעילות חברתית באגודת הסטודנטים

 

 

 

 חובה קורסי 
נקודות   קוד הקורס  שם המרצה   שם קורס 

 זכות 
 נוכחות חובה

ניהול גלובלי של  
 משאבי אנוש

ד"ר ענת גייפמן  
 ברודר

 3  

 - יעוץ תעסוקתי
שיטות מתקדמות  

 בגיוס, קליטה והשמה 

 

חברה חיצונית  
 )תעשייה( 

 3  

מבוא למערכות מידע  
 לאנשי משאבי אנוש

  3  טרם נקבע

דיני עבודה ויחסי  
 עבודה 

  3  פרופ' יוסי דהאן 

עו"ד גיל   -יובלים גישור 
 יובל

 3  

למנהלי   למימוןמבוא 
 משאבי אנוש

ד"ר שמואל )מולה( 
 כהן

 3  

שיטות מחקר למדעי  
 החברה

  3  ד"ר ענר טל

 לתגמול, תמרוץשיטות 
 והערכת עובדים 

חברה חיצונית  
 )תעשייה( 

 3  

עו"ד גיל   -יובלים ניהול מו"מ וסיכסוכים 
 יובל

 3  

טכנולוגיות מתקדמות  
 בניהול משאבי אנוש

  3  מר דרור פלדברג 

  3  טרם נקבע ניהול והובלת צוותים 
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 קורס בחירה-  החל משנה ב' 

 נ"ז. 9על הסטודנט לבחור במהלך התואר קורסים בהיקף כולל של 
 

 בחירה קורסי 
 קורסי בחירה של ההתמחות 

 בכל התואר(  3קורסים במהלך שנה ב' )מתוך  2או  1לבחור 

 3   ד"ר גדעון בקר  תיאוריות באישיות 

 3   ד"ר יפית רפאל  קבלת החלטות 

 3   ופ' גבי חודיק פר מבוא לבריאות הציבור 

ניהול תהליכי חשיבה  
וחווית עובד בארגון 

Experience 

management) .) 

 3   מר דרור פלדברג 

פייק ניוז, מידע מוטעה    
 ואמונות כוזבות 

 3   ד"ר הדס שינטל 

 3   טרם נקבע סייברמבוא ל

 

 נ"ז בחירה.  3-6נ"ז קורסי חובה ובין  36 -סה"כ קורסי חובה ובחירה בשנה השנייה 
 

 שנה ג'

 חובה קורסי 
נקודות   קוד הקורס  שם המרצה   שם קורס 

 זכות 
 נוכחות חובה

ניהול כישורים, 
 תחלופה, ניוד וקריירה 

  3  ד"ר יפית רפאל 

למידה ארגונית 
 והעברת ידע 

 

  3  מר דרור פלדברג 

ניהול אסטרטגי של 
 משאבי אנוש

  3  שלומית פרידמן  ד"ר

ארגונית  דיאגנוזה 
 והתערבות 

חברה חיצונית  
 )תעשייה( 

 3  

פיתוח זהות אישית  
 ומקצועית 

  3  ד"ר גדעון בקר 

  3  ד"ר ניצן סוויד  ניהול פרויקטים 

פיתוח מנהלים 
 ומנהיגות 

חברה חיצונית  
 )תעשייה( 

 3  

בניהול פרקטיקום 
 משאבי אנוש

  4  ארז צברלינגד"ר 

סוגיות נבחרות בניהול 
 משאבי אנוש

  3  ד"ר יפית רפאל 
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בניהול משאבי  סמינריון 
 ( שנתי )אנוש  

  6  ד"ר יפית רפאל 

 

 בחירה שנה ג'קורסי 
 נ"ז. 9על הסטודנט לבחור במהלך התואר קורסים בהיקף כולל של   -קורסי בחירה

 בכל התואר(  3קורסים במהלך שנה ב' )מתוך  2או  1לבחור 

פסיכולוגיה חיובית וניהול 
 הרושם 

 3 טרם נקבע  ארז צברלינגד"ר 

ניתוח  –בינה עסקית 
  נתונים למשאבי אנוש 

 3 טרם נקבע  טרם נקבע

 3 טרם נקבע  טרם נקבע ניהול שינויים ומשברים 

 

נ"ז בחירה. 6-3נ"ז קורסי חובה ובין  43 -שלישיתסה"כ קורסי חובה ובחירה בשנה   

 הרישום לקורס על בסיס מקום פנוי.*** יש עדיפות לסטודנטים משנים מתקדמות. 
 :הערות

 חובתו של הסטודנט לוודא שעמד בכל המטלות הנדרשות לסיום התואר.  •

ת לימודי  סה. פריישני השנה הניתן ללמוד החל מ   הבחירה במנהל עסקיםחלק מקורסי  •
 על פני השנים היא על פי בחירת הסטודנט.  הבחירה 

בכל שנה כי יש לכך   המצויניםחובה הסטודנט מתבקש לשים לב למספר נ"ז בקורסי ה  •
השלכות על הכללות ברשימת דיקן לצורך הצטיינות, עיין פרק יז' בתקנון הלימודים ובנספח  

 תלמידים מצטיינים. 

למען הסר ספק, שמות הקורסים ושמות המרצים ניתנים  . תכנית הלימודים כפופה לשינויים •
 לשינוי. 

 המערכת הממוחשבת. המערכת הממוחשבת גוברת. במידה ויש אי התאמה בין האמור לבין  •

 סטודנט שלא ניגש/או נכשל בקורס על אחריותו להשתבץ לקורס חוזר  •

 

 


