
 
 

 

 

 ייעוץ ארגוני שם הקורס:

   Organizational Consulting   שם קורס באנגלית:

 בתאום מראששעת קבלה:               ד"ר אורית שמאי    שם המרצה: 

 04-8240189טלפון:       1206חדר: 

  orit.shamai@gmail.comדואר אלקטרוני:

 תיאורטי עדכני ידע הסטודנט בפני להביא היא הקורס של העיקרית המטרה: מטרת הקורס

 להבנת ופרקטיים תיאורטיים כלים לסטודנטים יקנה הקורס. הארגוני ץהייעו בתחום ופרקטי

ילמדו  הסטודנטים. ארגוניים שינויים המחייבים מצבים בעת בארגונים םהמתרחשי תהליכים

 המלוויםלמאפיינים  יחשפוארגוני, על מאפייני עבודת היועץ, שלבי תהליך עבודת הייעוץ ה

ניהול  ,בהתנגדות טיפול, ומנהיגות שינוי תהליכיבניית אמון, : , כגוןהייעוץ הליך את

 קונפליקטים.

 .תהלמידה היא עצמאיהינו מתוקשב במלואו. הקורס   תאור הקורס:

  :הקורס נושאי

 לקורס הקדמה

 חדשנותו ארגונים:  1 שיעור

 מחזור חיי הארגון:  2 שיעור

 ארגוני ץהייעותחום :  3 שיעור

 עבודת היועץ הארגוני:  4 שיעור

 ?מיהו הלקוח:  5 רושיע
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  שינויים ארגוניים: 6שיעור 

 חשיבות האמון  :7 שיעור

 וההתקשרות החוזית הכניסה לארגון: 8 שיעור

  ארגוניה האבחון תהליך: 9 שיעור

 להובלת שינוי התערבותטכניקות של : 10 שיעור

  לשינוי תגובותהתמודדות עם  :11 שיעור

 מבט אל השטח: 12 שיעור

 

 : דרישות הקורס

 .(השיעורים 12 -ל בהתאם) מטלות 12 והגשת, שיעור כל תרגול: הקורס דרישות .1

 מסכם מבחן - 80%, המטלות 12 - 20%: הציון חישוב אופן .2

 ברשימה המצורפת.   V -פרטי החובה המסומנים ב קריאת .3

 : רשימה ביבליוגרפית +  מהלך הקורס

 

 ארגונים וחדשנות:  1 שיעור

 דרור-אלבוים: בתוך", המערכות וגישת ארגונים(. "1987. )רוברט וקאהן דניאל, כץ ,

 .21-38': עמ. מגנס: ירושלים.  ומנהל מדיניות(. עורכת.)ר

 ( .ארגון וניהול 1997אהרן, כפיר  .)–  5עיצוב ושינוי. ת"א: צ'ריקובר, פרק. 

 .151-111 ,כרך א. הפתוחה האוניברסיטה, א"ת. ארגונית התנהגות(. 2004. )א, חיים בר
 (.קישור לפא"ר)

http://ocw.openu.ac.il/c10430/


 
 

 

 

 הארגוןמחזור חיי :  2 שיעור

 105-113, ע"מ 5פרק שינוי והתחדשות.  –(. ניהול מנהיגות 2008). לוי, ע. 

עמ'  ,חיפה אוניברסיטת' הוצ: חיפה. ותהליכים מבנים, מאפיינים: ארגונים(. 1996. )י, סמואל

261-271.  

 23: וביקורת תיאוריה. המולדת של והאמריקניזציה ס’מקדונלד:  הגדולה M-ה(. 2003א. ), רם

179-212.   

http://theory-and-criticism.vanleer.org.il/product/%d7%94%d6%bem-%d7%94%d7%92%d7%93%d7%95%d7%9c%d7%94-%d7%9e%d7%a7%d7%93%d7%95%d7%a0%d7%9c%d7%93%d7%a1-

%d7%95%d7%94%d7%90%d7%9e%d7%a8%d7%99%d7%a7%d7%a0%d7%99%d7%96%d7%a6%d7%99%d7%94-%d7%a9%d7%9c-%d7%94/ 

 

 ארגוני היעוץ תחום:  3 שיעור

 125-עמודים  -כרך א. הפתוחה האוניברסיטה, א"ת. ארגונית התנהגות(. 2004. )א, חיים בר

 (.קישור לפא"ר) .130

 ( .מתי חשוב לשכור חברת ייעוץ ולמה. סטטוס: הירחון לחשיבה 2006לומברד, איתן .) ,ניהולית

186 :46-48. 

  הקוד האתי של היועצים לפיתוח ארגוני.. (2016איפ"א קוד אתי. )

http://www.ippa.org.il/index.aspx?id=4180 

סטטוס: הירחון לחשיבה ניהולית,  .(. הג'ונגל של שירותי הייעוץ הארגוני1997גבע, אורנה. )

70 :14-19. 

http://theory-and-criticism.vanleer.org.il/product/%D7%94%D6%BEm-%D7%94%D7%92%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%94-%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%95%D7%A0%D7%9C%D7%93%D7%A1-%D7%95%D7%94%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%A0%D7%99%D7%96%D7%A6%D7%99%D7%94-%D7%A9%D7%9C-%D7%94/
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French, W.L. & Bell, C.H., Jr. (1973). Organization development: Behavioral 

science interventions for organization development. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-

Hall.  

 

 עבודת היועץ הארגוני:  4 שיעור

 ( .2001גל, דני .) , 162כלי החשיבה ויכולות הנדרשות מהיועץ האירגוני. משאבי אנוש: ירחון :

14-18. 

 189, ירחון: אנוש משאבי .השאלה( לא) זו... חיצוני יעוץ - פנימי (. יעוץ2003רחל. ), שמש-המר-

190 :72-76. 
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 . 26-27: 84החלטות , 

Cheung-Judge, M. (2012). The Self as an Instrument: A Cornerstone for the 

Future of OD. OD Practitioner, 44(2), 42-47.     

 ?מיהו הלקוח:  5 רושיע
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56    . 
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  שינויים ארגוניים: 6שיעור 
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 החוזית וההתקשרות לארגון הכניסה: 7שיעור 

 Wiesbord, M. (1973), "The Organizational Development Contract" The OD 
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Schein, E. H. (1990). A general philosophy of helping: Process consultation. MIT 
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 שינויטכניקות של התערבות להובלת : 10 שיעור

 28-38הוצאה לאור. ע"מ  -(. להוביל לשינוי. מטר2003) .קוטר ,ג'ון.   
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 PAEI)תפקידי הניהול 

 הדרך החדשה למצוינות. ת"א: מטר.               - Benchmarking (.1994קאמפ, ר. )
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 שינוילתגובות התמודדות עם  :11 שיעור

 ( .1998פוקס, ש .)אילן. -גן: הוצאת אוניברסיטת בר-הפסיכולוגיה של ההתנגדות לשינוי. רמת

 פרקים: א', ב', ד'.
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וקונפליקטים בעידן של מורכבות: כיצד יכולות (. "אינטראקציות אנושיות 2007בקר , צ. )-פלג

תיאוריות המורכבות לתרום להבנה ולהתמודדות עם הקונפליקט ברמת הפרט והארגון?" 

 .42-49: 238-9משאבי אנוש: ירחון, 
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