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 יאנושהמשאב הסוגיות בניהול 

 

 קורס מתוקשב 

 גיא יצחקוב פרופ'מרצה: 

 gitzchako@univ.haifa.ac.il 

 עדין חנםעוזרת הוראה: 

 שעות קבלה )בתאום מראש( 

 
 הקורסמטרות  .א

המשאב האנושי הוא החוליה היקרה והקריטית ביותר בתפקוד של מרבית הארגונים כיום. היחידה למשאבי אנוש 

כל זאת תוך ראייה של מדיניות ומטרות  ,אחראית על גיוס, שימור ופיתוח העובדים, טיפול בהערכות ביצועים ושכר

יכירו את התפקידים השונים של מחלקת משאבי האנוש, יחשפו לתיאוריות ויפתחו הבנה  הארגון. הסטודנטים בקורס

 .של השיקולים העומדים מאחורי החלטות ניהוליות של מחלקת משאבי אנוש

 ב. מבנה הקורס

 קורס מתוקשב הכולל תאוריה, יישומיים של משאבי אנוש, תרגול עבודות ובחינות על הידע.

 הקורס כולל גם עבודה אינטראקטיבית בין הסטודנטים. 

  5מספר נ"ז: 

 אנוש משאבי אשכול דרך הקורס את שלוקחים אנוש, לשירותי החוגמ אינם אשר סטודנטים לב, שימו , 

 בסדנא להשתתף מחויבים אנוש ילשרותי החוג של סטודנטים לפיכך, בלבד. נ"ז 4 הקורס על מקבלים

 מסדנא פטורים אנוש משאבי מאשכול סטודנטים הסמסטר(. במהלך יימסר מדויק )תאריך בקמפוס מקצועית

  זו.

 

 חובות הסטודנטיםג. 

 צפייה בכל החומר המתוקשב. 1

 קריאת ספרות. 2

 הגשת תרגילים -השתתפות פעילה. 3

 . מעבר בהצלחה של בחינה סופית 4

. מס' חדר יעודכן 0010-8:30:בין השעות  20.4.23בתאריך ה  17. השתתפות בסדנת לינקדאין של מרכז בורלא 5

 ()מיועד לתלמידי החוג לשירותי אנוש בלבד בהמשך

 הרכב הציון: 

  10% -השתתפות פעילה

  40% -בחנים ותרגילים

 50% -בחינה סופית
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 נושאי הקורס

 

 )הגדרת תחום ניהול משאבי האנוש( מבוא. 1

 

 )עיצוב תפקיד, גישות בעיצוב תפקיד, ניתוח תפקיד וביצועו( ניתוח תפקיד וניתוח עיסוק. 2

 

)שוק העבודה, תכנון כח עבודה, היצע עובדים, ביקוש לעובדים, אסטרטגיות לניהול כח  תכנון משאבי אנוש. 3

 אדם(

 

 )גיוס עובדים, סוגי גיוס עובדים, מאפייני תהליך הגיוס,  מיון עובדים. 4

 

 )הליך בחירת עובדים לארגון, תהליכי סינון ראשוני וסופי, מהימנות( גיוס עובדים. 5

 

 )ניהול ביצועים, גישות להערכת עובדים, תהליך ההערכה, משוב לעובדים(. ערכת ביצועיםה. 6

 

 
 סטודנטים יקרים, 

 

 אם יש לכם לקות למידה או מוגבלות/בעיה רפואית שעשויה להשפיע על לימודיכם, 

 ושבגינה אתם זקוקים להתאמות אנא פנן לדיקנאט הסטודנטים למדור נגישות ולקויות למידה:

 8249265-04טל:  LDA@univ.haifa.ac.ilדוא"ל 

 

 לאבחון והתאמות בגין לקות למידה ו/או הפרעת קשב יש לפנות ליה"ל:

 8249022-04טל:  mhait@univ.haifa.ac.il  דוא"ל

 
שותם מכתב התאמות מהאוניברסיטה וזקוקים להנגשה בקורס מוזמנים לפנות סטודנטים שיש בר

 .סמוך לתחילת הקורסאליי בשעות הקבלה או במייל ב
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