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פיתוח ארגוני מהו?
היועץ הארגוני – מקצוע מתהווה
הכשרה ,התנסות וליבת הידע
ייחודיותו של בית הספר כארגון
מחקר פעולה – המודל הקלאסי של פיתוח ארגוני
מודלים נוספים של פיתוח ארגוני
פיתוח ארגוני כשינוי תרבותי
השגה וזיהוי לקוח
כניסה לארגון –חוזה ומטרה
אבחון ברמת הארגון ,קבוצה ותפקיד
הבהרת תקשורת
אבחון  -איסוף נתונים ,ניתוח ומשוב
התנגדות לשינוי
התערבות ברמת הארגון
התערבות ברמת הפרט והקבוצה
התערבות בניהול כוח אדם
התערבות בפיתוח אסטרטגי
יישום והטמעה של השינוי
הערכת השינוי
הערכת היועץ הארגוני

דרישות והרכב ציון הקורס
)משקל בציון הסופי ** (יש למחוק את המיותר
__ בחירה

__ חובה

10 % -

נוכחות

______ % -

*** בחנים

90 % -

עבודות

______ % -

מבחנים

______ % -

סיורים

100% -
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