
 בשירות ניהול משאבי אנושסוגיות ב          
       Human Resource Management 

289.3013  

  שנה ג'

  5120-4120, ה' תשע"סמסטר ב

  12:30-16:00 רביעי מיי
  .בתיאום מראש       קבלה: שעת  צחי ברושטיין  מרצה

  tzachiuniv@gmail.comדואר אלקטרוי: 
  

  מטרת הקורס

יהול .  היחידה ל21- המשאב האושי הו החוליה הקריטית והיקרה ביותר, בתפקודו של הארגון במאה ה 

משאבי אוש, אחראית על גיוסו, שימורו, פיתוחו וטיפוחו של העובד בהתאם למדייות היהולית ולמטרות 

הארגון, מבעד להתאמה מרבית בין הארגון, הקבוצה והפרט. קורס זה עורך היכרות עם הפוקציות השוות 

ת בתחום, ומקה הבה של מחלקת משאבי האוש בארגון, תוך למידת המושגים, המוחים, והתיאוריו

  . ל שיטתי ומקצועי של המשאב האושיוכלים ליהו

  
  דרישות הקורס 

 במהלך הסמסטר.  שיעורים 3עד פיזית ומטלית בהרצאות. יתן להיעדר  חובת וכחות .1

 . פעילההשתתפות  .2

 כפי שיימסר לקראת כל שיעור. קריאת חובה .3

  .)MOODLE באתר הקורס ב וחלקם המאמרים לקריאה מופיעים במערכת התו"תחלק מ(

 מהציון הסופי). 30%( כתאי לגשת למבחןבמועד שיימסר  המטלההגשת  .4

  .מהציון הסופי) 70%( מבחן סוף סמסטר .5

  

 הבהרות

 סטודט/ית מאחרים לא יורשו להיכס לכיתה (פרט לתיאום מראש). .1

  שיעורים בסמסטר, מכל סיבה שהיא, 3על היעדרות מעל . כל שיעורהוכחות תיבדק  .2

  היעדרויות מוצדקות אין המותרים). 3שהוחסר (מעל  לכל שיעורבציון הסופי  ק' 4ירדו     

 מקות זכות להיעדרויות וספות.    

 טלפוים יידים סגורים ומאוכסים בתיק בזמן השיעור. .3

 אין לגלוש באיטרט במהלך ההרצאה.  .4

חומרי ב להתעדכןוי שלו באתר הקורס, ולעדכן את כתובת הדואר האלקטרעל הסטודט מוטלת האחריות 
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