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 . בשירותי אנושB.Aתכנית 

 ח"תשע ארגונים ודפוסי תעסוקהסילבוס הקורס: 

 289.2230מספר קורס: 

 א'סמסטר: 

 דוד וילהלם מרצה :

   16:00-19:15יום ד  :מועד הקורס

 dudi.wilhelm@gmail.comבתיאום מראש דרך המייל:  שעות קבלה:

 

להקנות ידע בגישות ובמושגים המתייחסים לניתוח תופעות חברתיות וארגוניות של  : הקורסמטרות 

 ארגונים השוק העבודה.הבמסגרת הקורס יוצגו תיאוריות ומודלים בתחום  שוק העבודה.

 מטרת הקורס להמחיש את הקשר בין רמת הפרט מיקרו ורמת החברה מאקרו. 

 וגמאות מן המציאות הישראלי והבינלאומית. דחסות לקשר זה תומחש על ידי הבאת התיי

 

 דרישות הקורס

  בשעורים פעילה השתתפות .1

  80%נוכחות  .2

 מהציון הסופי( 20%)

 מהציון הסופי 80%בחן מסכם : מ .3

 

 תכנית הקורס

 חומר קריאה נושא תאריך #

  סוגי ארגונים ודרכי העסקה של עובדים 25.10.2017 1

 

  מיקור חוץאסטרטגיות להעסקה ב 1.11.2017 2

  אסטרטגיות להעסקה במיקור חוץ 8.11.2017 3

  ניהול קרירה לגברים ונשים במגזר החרדי 15.11.2017 4

  מתח בתעסוקה וביטחון תעסוקתי 22.11.2017 5

  השפעת הגיל על התעסוקה 29.11.2017 6

  עבודה בהקשר גאוגרפי בפרפריה 6.12.2017 7
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  על התעסוקה  והשפעתן–עמותות  20.12.2017 8

  קשר בין הכנסה לעבודה 27.12.2017 9

  העסקת עובדים עם מוגבלויות 3.1.2018 10

  חוקי העבודה וזכויות העובדים  10.1.2018 11

  ארגוני העובדים מטרותיהם והשפעתם 17.1.2018 12

  סיכום וחזרה על החומר  24.1.2018 13

    

 

ניהול משאבי אנוש: ניתוח עיסוקים והערכתם; מיון עובדים; הערכה של ביצועי  (.1988). א ,חיים-בר

 . הוצאת האוניברסיטה הפתוחה.7-5עובדים; יח'

 מהדורה שלישית 2014רעננה : האוניברסיטה הפתוחה תשע"ד 

 

ניהול משאבי אנוש: ניהול המערכת התעסוקתית; יחסי עבודה; , ע. )כרמי, ה. והופשטטר, א., חיים-בר

 .. הוצאת האוניברסיטה הפתוחה8-11 יהול שרותי רווחה ועבודה סוציאלית; יחידותנ

 

 4-1ניהול משאבי אנוש: מבנים ותהליכים בארגוני עבודה פורמליים; עבודה והנעה; שוק העבודה; יח' 

 


