
 מסלול משאבי אנוש

 כנית הלימודים בשנה א':מבנה ת
 

 הקורס

 מס'

 נ"ז

 מעברדרישות 

 לימוד מוקדם

 סמסטר א'

 חטיבה: משאבי אנוש 

 -- 2 ניהול משאבי אנוש

 פוליטיקה וממשלחטיבה: 

 -- 2 האדם הפוליטי: יסודות הרעיון המדיני 

  2 משטר ופוליטיקה: הממשל במדינת ישראל 

 ניהולחטיבה: 

 -- 2 יסודות הניהול 

  2 קבלת החלטות

 תקשורתחטיבה : 

 -- 2 לתקשורתמבוא 

  2 תולדות התקשורת 

 חטיבה : מתודולוגיה 

 -- 3 מבוא לסטטיסטיקה א'

 קורסי העשרהחטיבה : 

 -- 3  מקרא

 סמסטר ב'

 חטיבה: משאבי אנוש 

 -- 2 ניהול משאבי אנוש במגזר הציבורי

 -- 2 פיתוח והכשרת עובדים

  2 יחסי עבודה

 פוליטיקה וממשלחטיבה: 

 -- 2 דיפלומטיה ואסטרטגיה תורת היחסים הבינ"ל 

   ניהול משברים

 חטיבה: ניהול

 -- 2 קביעת מדיניות 

  6 קורסי בחירה 

 תקשורתחטיבה: 

  2 קורס בחירה  



 מתודולוגיהחטיבה: 

השתתפות בקורס מבוא  3 מבוא לסטטיסטיקה ב'
 לסטטיסטיקה א

 -- 3 הדרכה ביבליוגרפית וכתיבה מדעית 

 קורסי העשרהחטיבה : 

  2 תלמוד

ובאנגלית עד סוף שנה  ,'חייב כל סטודנט לעמוד בדרישת פטור בהבעה עברית עד סוף שנה א, על פי תקנון המכללה
תקנון נוסף לעמידה בדרישות המעבר של תוכנית הלימודים הספציפית. פירוט מלא של החובות ראה בזאת  ,'ב

 המכללה. 

 
 

 הלימודים בשנה ב':כנית מבנה ת
 

 הקורס

 מס'

 נ"ז

 דרישות מעבר

 לימוד  מוקדם

 סמסטר א'

 קורסי ליבה –חטיבה: משאבי אנוש 

 -- 2 ניהול ופיתוח צוותי עבודה

  2 שיטות הנעה ותגמול

 חטיבה: פוליטיקה וממשל

 -- 2 פוליטיקה השוואתית: מוסדות ותהליכים 

 חטיבה: ניהול

 -- 2 התנהגות ארגונית 

  2 קורס בחירה

 

 חטיבה: תקשורת

 -- 2 התקשורת בישראל 

  2 קורס בחירה 

 חטיבה: מתודולוגיה

 -- 3 שימושי מחשב 

 א+ב המעבר בהצלחה קורס סטטיסטיק 2 שיטות מחקר כמותית

 קורסי העשרהחטיבה : 

 -- 2 פילוסופיה יהודית 

 סמסטר ב'

  משאבי אנושחטיבה: 

  2 גיוס ומיון עובדים 

  6 קורסי בחירה

 פוליטיקה וממשלחטיבה: 

  2 קורס בחירה 

 חטיבה: ניהול 

  2 מבוא למנהל ציבורי 



  תקשורתחטיבה: 

  2 תקשורת המונים 

  2 תקשורת חזותית

 חטיבה: מתודולוגיה 

השתתפות בקורס שיטות מחקר כמותיות  2 שיטות מחקר איכותניות
 א+ב הבהצלחה קורס סטטיסטיקומעבר 

 קורסי העשרהחטיבה : 

  2  קורס במדעי הרוח

ובאנגלית עד סוף שנה  ,'חייב כל סטודנט לעמוד בדרישת פטור בהבעה עברית עד סוף שנה א, על פי תקנון המכללה
תקנון הלימודים הספציפית. פירוט מלא של החובות ראה ב , זאת נוסף לעמידה בדרישות המעבר של תוכנית'ב

 המכללה.

 
 

 כנית הלימודים בשנה ג':מבנה ת
 

 הקורס

 מס'

 נ"ז

 דרישות מעבר

 לימוד מוקדם

 סמסטר א'

 חטיבה: משאבי אנוש 

אנוש: מפגשים עם סמינר במשאבי 
 פרקטיקה

4  

 ואיכותניותמעבר בהצלחה שיטות מחקר כמותיות  2 סמינריון

  2 קורס בחירה

 פוליטיקה וממשלחטיבה: 

 מעבר בהצלחה שיטות מחקר כמותיות ואיכותניות 2 סמינריון

  4 קורסי בחירה

  ניהולחטיבה: 

  2 מנהיגות בעידן של שינויים

 תקשורת חטיבה: 

  2 כתיבה עיתונאית

  2 קורס בחירה

 קורסי העשרהחטיבה : 

  2 היסטוריה כללית

  2 לימודי ארץ ישראל

 סמסטר ב'

 חטיבה: משאבי אנוש 

 מעבר בהצלחה שיטות מחקר כמותיות ואיכותניות 2 סמינריון

 פוליטיקה וממשלחטיבה: 

 מעבר בהצלחה שיטות מחקר כמותיות ואיכותניות 2 סמינריון

 ניהולחטיבה: 

  2 משברים בארגונים 

  4 קורסי בחירה 



 תקשורתחטיבה: 

  2 ציבור ואסטרטגיה תקשורתיתיחסי 

 קורסי העשרהחטיבה : 

  2 סמינר בין חוגי

ובאנגלית עד סוף שנה  ,'חייב כל סטודנט לעמוד בדרישת פטור בהבעה עברית עד סוף שנה א על פי תקנון המכללה
תקנון נוסף לעמידה בדרישות המעבר של תוכנית הלימודים הספציפית. פירוט מלא של החובות ראה ב , זאת'ב

 המכללה. 

 

 .ייתכנו שינויים בתוכנית הלימודים* 
 

 ., אלא אם כן צוין אחרת60הערה: ציון "עובר" בקורסים הינו 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


