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 טע"תש – במשאבי אנושחטיבה 

 

 

 מטרת הלימודים

אודות ההיבטים  השונים של תפקוד כוח האדם ידע להקנות לסטודנט מטרת הלימודים בחטיבה היא 

אישית, פיתוח קריירה וניהול המשאב -בארגונים, כמו מיון עובדים, פיתוח ושינוי בארגונים, תקשורת בין

 האנושי בעידן הגלובלי.

 

 

 לימודיםהמבנה 

 :החלוקה הבאהנקודות זכות )נק"ז(, ע"פ  120 -תואר מורכב מה

נק"ז  4, במשאבי אנוש, כשאחת מהחטיבות יכולה להיות תחומי-רבב.א  במסגרתנק"ז  28חטיבות של  4

 נק"ז לימודי מיומנות, קורסי אנגלית לרמת פטור וקורס הכרת הספרייה. 4ודי ליבה, לימ

 

 

 נק"ז  לימודיםה חובות

 12 קורסי חובה

 12 קורסי בחירה

 4 סמינר

 28 סה"כ

 

 

 שנה א'

 קורסי חובה

 דרישות קדם נק"ז קורס

  4 התנהגות ארגונית מיקרו

 התנהגות ארגונית מיקרו 4 התנהגות ארגונית מאקרו

  8 סה"כ

 

 

 
 שנה ב'

 קורסי חובה

 דרישות קדם נק"ז קורס

מיקרו, התנהגות ארגונית  4 ניהול משאבי אנוש

 התנהגות ארגונית מאקרו

  4 סה"כ
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 רשימת קורסי בחירה *

 דרישות קדם נק"ז קורס

  4 קבלת החלטות

  2 אתיקה בניהול

  4 יסודות הכלכלה

  2 הערכת עובדים

  2 מיון עובדים

  2 היבטים משפטיים של עבודה בארגון

התנהגות ארגונית מיקרו,  2 פיתוח ושינוי בארגונים

 ארגונית מאקרוהתנהגות 

  2 אישית-תקשורת בין

  4 החברה הישראלית: תמורות עכשוויות

התנהגות ארגונית מיקרו,  2 חיברות ופיתוח קריירה בארגונים

 התנהגות ארגונית מאקרו

  2 חברה, פרט וחיי יומיום בעידן הפוסטמודרני

  2 טכנולוגיות מתקדמות במשאב אנוש

 
 שנה.רשימת הקורסים מתעדכנת מדי *

 
 

 רשימת סמינרים

 דרישות קדם נק"ז קורס

התנהגות ארגונית מיקרו,  4 מגדר וקריירה

התנהגות ארגונית מאקרו, 

 ניהול משאבי אנוש

  4 סה"כ

 

 

 :הנחיות כלליות

 מהקורסים וממוצע משוקלל לפי הנק"ז  75%-מעבר משנה א' לשנה ב' מותנה בציון עובר ב
 לפחות. 70בקורסי החובה של 

  משנה ב' לשנה ג' מותנה בציון עובר בכל קורסי החובה וממוצע משוקלל לפי הנק"ז בקורסי מעבר
 לפחות. 65החטיבה של 

  נק"ז(. 12בשנים ב' וג' על הסטודנט להשתתף  בקורסי בחירה )סה"כ 

  קורסי בחירה: לכל סטודנט תינתן האפשרות לבחור קורס בחירה מחטיבה אחרת, שלא מתוך
 , בכפוף לאישור ראש החטיבה בה רשום הקורס שאותו הוא רוצה להמיר.החטיבות אליהן נרשם

  ,נק"ז(, בתנאי שסיים את  4בשנה ג' על הסטודנט להשתתף בשני קורסים מתקדמים )סמינר
 לימודי כל המבואות בחטיבה.

שבחר. בחטיבות בהן הוא בחר  4-כל סטודנט נדרש לשני סמינרים משתי חטיבות שונות מתוך ה
 נק"ז בקורסי בחירה. 4סמינר, ישלים הסטודנט לא ללמוד 

  :התנאי לקבלת התואר הוא 

לפחות בכל חטיבה ובכל הלימודים )כל הממוצעים הם ממוצעים  65ציון ממוצע 
 משוקללים(.

  )גורר הפסקת  –נכשל בקורס חובה חוזר )גם במידה שבקורס הראשון הציון היה עובר
 .לימודים

 ים בהתאם לאילוצי המערכת.ייתכנו שינויים בתכנית הלימוד 


