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Human Resource Management 

 שני פינדק ר"ד :מרצה
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המשאב האנושי הוא החוליה היקרה והקריטית ביותר בתפקוד של מרבית הארגונים  :מטרות הקורס

כיום. היחידה למשאבי אנוש אחראית על גיוס, שימור ופיתוח העובדים, טיפול בהערכות ביצועים ושכר, 

ומטרות הארגון. המשתתפים בקורס יכירו את הפונקציות השונות של כל זאת תוך ראייה של מדיניות 

מחלקת משאבי האנוש, יחשפו לתיאוריות ויפתחו הבנה של השיקולים העומדים מאחורי החלטות 

 ניהוליות של מחלקת משאבי אנוש.

 

 דרישות הקורס

השתתפות בשעורים, כולל נקיטת עמדה בדיונים שייערכו בכיתה, ביצוע מטלות במהלך השעור  .1

 מהציון הסופי( 20%והצגתן במליאה )

 מהציון הסופי( הכולל שאלות על חומרי הקריאה ותוכן השעורים. 80%מבחן מסכם ) .2
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   תכנית הקורס

  מקדימהקריאה  נושא תאריך 

 ללא. מבוא 22.10.2017 1

 

 בחירת שעור ללמידה עצמית: 29.10.2017 2

 קריירה

Leung (2008) 

  Lepak & Gowan התפקיד וניתוח עיסוק 5.11.2017 3

 107-122, עמודים 4פרק 

  Lepak & Gowan תכנון משאבי אנוש 12.11.2017 4

 152-175, עמודים 5פרק 

 מאמר בעברית על גיוס גיוס  19.11.2017 5

Rosen & Rosen_recruitment 

  ,.Noe et al מיון 26.11.2017 6

 239-254 , 224-235 , עמודים 6פרק 

  Lepak & Gowan פיתוח עובדים 3.12.2017 7

 280-301עמודים , 8פרק 

 )רשות(  Campbell & Wiernik (2015) הערכת ביצועים 10.12.2017 8

מוטיבציה , שכר והטבות 24.12.2017 9

 ותגמולים

Lepak & Gowan  

 368-385, עמודים 10פרק 

 

Kerr (1975) )רשות( 

 Moss & Sanchez שעור ללמידה עצמית –משוב  31.1.2018 10

Kluger )רשות( 

 ניהול עובדים צעירים ומבוגרים 7.1.2018 11

 ועולם העבודה המשתנה

 ללא.

 ללא. הכנה למבחן 14.1.2018 12

 

 

 


