
  התערבות ושינוי בארגונים, משאבי אנושלמנהלי התכנית 
 'בסמסטר  2019 ט"תשע מערכת שעות

 ל"מערכת השעות נתונה לעדכונים במהלך השנה אשר ישלחו לתלמידים בהודעות דוא

 
 מפגשים 13 -ימי חמישי 

 110 כיתה

 28, 21, 14 פברואר
 28, 14, 7 מרץ

 11, 4 אפריל
 30, 23, 16, 2 מאי
 6 יוני

 עבודות סיום /בחינות ס"ש מרצה  קורס שעות 

 
08:30-09:45 

 
נושאים נבחרים 

בדיני עבודה 
 בארגונים

1055.4117.01 
 

 3 נטע רות גב'
 בחינה מסכמת:

 9:00בשעה  14/06/2019יום ו', מועד א': 
 9:00בשעה  9/7/19יום ג', מועד ב': 

 הפסקה 09:45-10:00

10:00-11:00 
 

     הפסקה 11:00-11:15

 
11:15-13:45 

-קורס נושאי
נושאים נבחרים 

 בשוק העבודה
1055.4114.01 

ד"ר סאמי 
 מיעארי

3 

 בחינת ביניים )בזמן השיעור(:
16/05/2019 

 בחינה מסכמת:
 9:00בשעה  28/06/2019יום ו', מועד א': 

 14:00בשעה  23/7/19מועד ב': יום ג', 

 

 

     הפסקת צהריים 13:45-14:30

 
14:30-17:00 

נושאים נבחרים 
בניהול משאבי 

 אנוש
1055.4116.01 

 

פרופ' יצחק 
 הברפלד

3 

 :)בזמן השיעור( בחינת ביניים
11/04/2019 

 בחינה מסכמת:
 14:00בשעה  20/06/2019יום ה', מועד א': 

 14:00בשעה  17/7/19מועד ב': יום ד', 

 

 

 

 מפגשים 13 -ימי שישי 
 110 כיתה

 15, 8 פברואר
 29, 15, 8, 1 מרץ

 12, 5 אפריל
 31, 24, 17, 3 מאי
 7 יוני

 מטלות /בחינות ש"ס מרצה  קורס שעות

08:30-10:00 

 
שיטות מחקר כמותיות 

 ב' 
1055.4111.01 

  מהא סבאחד"ר 
 
 בין השעות מפגשים 6

12:00-13:30 

1 
 
 

 :)בזמן השיעור( בחינה מסכמת
בשעה  29/03/2019יום ו', מועד א': 

9:00 
 14:00בשעה  1/5/19 יום ד', מועד ב':

שיטות מחקר ג' 
 איכותניות

1055.4112.01 

 ד"ר אפרת טילינגר
 
בין השעות  מפגשים 7

8:30-10:00  

 בחינה מסכמת: 1
בשעה  04/07/2019יום ה', מועד א': 

9:00 
 9:00בשעה  31/7/19מועד ב': יום ד', 

     הפסקה 10:00-10:15

 
10:15-13:30 

 

שינוי, ייעוץ  –סמינר 
 והתערבות בארגונים

1055.4101.01 
 

 ד"ר יובל דרור
 
מפגשים בין השעות  6

8:30-11:45 
מפגשים בין השעות  7

10:15-13:30 

4 
 מועד הגשת עבודה סמינריונית:

 22/09/2019יום א', 

 06/06/19 , 4/4/19 נושאים נבחרים בשוק העבודה:בקורס  יםכפול יםשיעורמו יתקיי יםהבא כים* בתארי
 02/05/19 ,11/4/19 בקורס נושאים נבחרים בניהול משאבי אנוש: יםכפול יםשיעור מויתקיי יםהבא כים* בתארי

 , נושאים נבחרים בניהול משאבי אנוש.נושאים נבחרים בדיני עבודה בארגוניםבין הקורסים:  בשעות* בתאריכים אלה תהיינה החלפה 


