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 מסלול משאבי אנוש

 כנית הלימודים בשנה א':מבנה ת
 

 הקורס

 מס'

 נ"ז

 דרישות מעבר

 לימוד מוקדם

 סמסטר א'

 קורסי מבוא-חטיבה: משאבי אנוש 

 -- 4 ניהול משאבי אנוש

 -- 2 קביעת מדיניות 

 קורסי מבוא –חטיבה: סוציולוגיה ואנתרופולוגיה  

 -- 4  מבוא לסוציולוגיה

 קורסי מבוא -פוליטיקה וממשל חטיבה: 

 -- 2 האדם הפוליטי: יסודות הרעיון המדיני 

  2 משטר ופוליטיקה: הממשל במדינת ישראל 

 קורסי מבוא –חטיבה : פסיכולוגיה 

 -- 2 מבוא לפסיכולוגיה 

  2 מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית 

 חטיבה : מתודולוגיה 

 -- 4 מבוא לסטטיסטיקה 

 מתוך הרשימה( 1)קורסי יצירה יהודית והעשרה 

 -- 2 תולדות עם ישראל בעת החדשה 

 --  מאנטישמיות לשואה

 --  פרקים מחיי היהודים במרוקו בעת החדשה

 סמסטר ב'

 קורסי מבוא - משאבי אנושחטיבה: 

 -- 2 התפתחות החשיבה הניהולית 

 -- 2 קבלת החלטות

 קורסי מבוא – ופולוגיה סוציולוגיה ואנתרחטיבה: 

 -- 2 מבוא לאנתרופולוגיה 

 קורסי מבוא – פוליטיקה וממשל חטיבה: 

 -- 2 מנהיגות בעידן של שינויים 

  2 מינהל ומדיניות ציבורית 

 קורסי מבוא –חטיבה: פסיכולוגיה 

  2  חברתיות בחקר האישית  –פרספקטיביות קוגנטיביות 
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 מתודולוגיהחטיבה: 

 -- 4 יבליוגרפית וכתיבה מדעית הדרכה ב

 מתוך הרשימה( 1) קורסי יצירה יהודית והעשרה 

  2 הלכה ומנהג

   הסיפור המקראי 

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

 המכללה. 

 
 

 כנית הלימודים בשנה ב':מבנה ת
 

 הקורס

 מס'

 נ"ז

 דרישות מעבר

 לימוד  מוקדם

 סמסטר א'

 קורסי ליבה – משאבי אנושחטיבה: 

 -- 2 ניהול שינויים בארגונים

  2 ניהול ופיתוח צוותי עבודה

 קורסי ליבה –ולוגיה חטיבה: סוציולוגיה ואנתרופ

 -- 4 החברה הישראלית 

 קורסי ליבה –חטיבה: פוליטיקה וממשל 

 -- 2 ניהול משאבי אנוש במגזר הציבורי 

 
 קורסי ליבה -חטיבה: פסיכולוגיה

 -- 2 פסיכולוגיה ארגונית 

  2 תפיסה וקשב 

 חטיבה: מתודולוגיה

 -- 4 שימושי מחשב 

 מתוך הרשימה( 1)קורסי יצירה יהודית והעשרה 

 -- 2 ירושלים לדורותיה 

 --  ספרות האגדה של חז"ל

 סמסטר ב'

 קורסי ליבה – משאבי אנושחטיבה: 

  2 גיוס ומיון עובדים 

  2 יחסי עבודה

 קורסי ליבה  -חטיבה: סוציולוגיה ואנתרופולוגיה  

  4 פסיכולוגיה חברתית 

 קורסי ליבה  –חטיבה: פוליטיקה וממשל 

  2 ן האזרח לרשויות השלטון בי

 קורסי ליבה  –חטיבה: פסיכולוגיה 
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  2 פסיכולוגיה פיזיולוגית 

 חטיבה: מתודולוגיה 

 מבוא לסטטיסטיקה 2 שיטות מחקר כמותיות 

 מבוא לסטטיסטיקה 2 שיטות מחקר איכותניות

 מתוך הרשימה( 2)קורסי יצירה יהודית והעשרה 

  2 ישראל אדריכלות וארכיטקטורה בארץ 

  2 המוזיאון בישראל ככלי תיירותי וחינוכי 

   אשקלון לתולדותיה 

   תקשורת והומור

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

 המכללה.

 
 

 כנית הלימודים בשנה ג':מבנה ת
 

 הקורס

 מס'

 נ"ז

 דרישות מעבר

 לימוד מוקדם

 סמסטר א'

 קורסי ליבה-חטיבה: משאבי אנוש 

  2 שיטות הנעה ותגמול 

  2 פיתוח והכשרת עובדים

 מתוך הרשימה( 1סמינריונים )

  2 כלכלת משאבי אנוש

   רגונית תרבות א

   קריירות של נשים

 קורסי ליבה –חטיבה: סוציולוגיה ואנתרופולוגיה  

  2 סוציולוגיה ארגונית

  2 סוציולוגיה של מקצועות פרופסיונלים

 מתוך הרשימה( 1סמינריונים ) 

 שיטות מחקר כמותיות ואיכותניות  2 ריבוד ואי שיוויון חברתי 

ן סינקרטיזם: שילוב תרבויות כפתרו
 שיטות מחקר כמותיות ואיכותניות   לקונפליקטים

 שיטות מחקר כמותיות ואיכותניות   שינוי קהילות וארגונים

  (2מתוך  1קורסי בחירה ) – פוליטיקה וממשלחטיבה: 

  2 ניהול ויישום משאבים צבאיים

פוליטיקה מוניציפלית ועיתונות 
   מקומית

 ליבה קורסי  –חטיבה: פסיכולוגיה 

  2 פתחות אבנורמלית הת

 מתוך הרשימה( 1)קורסי יצירה יהודית והעשרה 

  2 תלמודיתספרות 
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   מבוא לפילוסופיה יהודית 

 סמסטר ב'

 מתוך הרשימה( 2קורסי בחירה )  –חטיבה: משאבי אנוש 

  2 אתיקה בניהול משאבי אנוש

  2 לחץ ושחיקה בעבודה

   יסודות הגישור

העבודה ויתרת  מנהיגות כוללת: שילוב
 החיים

  

 מתוך הרשימה( 1סמינריונים )

 שיטות מחקר כמותיות ואיכותניות  2 כלכלת משאבי אנוש

 שיטות מחקר כמותיות ואיכותניות   תרבות ארגונית 

 שיטות מחקר כמותיות ואיכותניות   קריירות של נשים

 שימה(מתוך הר 2קורסי בחירה ) –חטיבה: סוציולוגיה ואנתרופולוגיה  

  2 מגדר וחברה

  2 תרבות בעידן של שינויים

   מהגרי עבודה בישראל 

בין הסתגרות חרדים בישראל:
   להשתלבות

 מתוך הרשימה( 1סמינריונים ) 

 שיטות מחקר כמותיות ואיכותניות  2 ריבוד ואי שיויון חברתי

סינקרטיזם: שילוב תרבויות כפתרון 
 ות ואיכותניות שיטות מחקר כמותי  לקונפליקטים

 שיטות מחקר כמותיות ואיכותניות   שינוי קהילות וארגונים

 מתוך הרשימה( 1קורסי בחירה ) – פוליטיקה וממשלחטיבה: 

  2 מפלגות וקבוצות חוץ פרלמנטריות 

   קביעת סדר יום ציבורי 

   ערביי ישראל: חברה ופוליטיקה 

 רשימה(מתוך ה 1קורסי בחירה ) -חטיבה: פסיכולוגיה

  2 ביולוגיה-גישות בנוירו

   קיבעון ויצירתיות בפתרון בעיות

   הנדסת אנוש

 מתוך הרשימה( 2)  קורסי יצירה יהודית והעשרה

  2 שפת הטלויזיה והקולנוע

  2 עלייה לרגל במסורת היהודית 

   זיווג וזוגיות בספרות העברית 

   לוגיקה 

ובאנגלית עד סוף שנה  ,'נט לעמוד בדרישת פטור בהבעה עברית עד סוף שנה אחייב כל סטוד 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* 
 

 .ין אחרת, אלא אם כן צו60הערה: ציון "עובר" בקורסים הינו 


