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 מטרות הקורס

 בארגונים אנוש משאבי ניהול בעיות עם והתמודדות לניתוח וכלים בנה, הידע להקנות היא הקורס מטרת

 משאבי בניהול הכרוכות ואתיות תיאורטיות בבעיות ובדיון בסקירה יעסוק הקורס. עסקיים וחברתיים

תאוריה לפרקטיקה בכך שיסקור את  הקורס ישלב בין. אנוש משאבי פרקטיות בניהול של ובלימוד אנוש

טכניקות שמרכיבות את ניהול המשאב האנושי בדגש על אסטרטגיות ו ,מודליםעדכניות, ה תאוריותה

 חשיבותן של וניתוח בחינה תוך אנוש משאבי יחידת של פעילויות מספר נבחן בקורס. ארגוני שירות

  .הארגון הצלחת לבין והקשר בינן לארגון

 

 מבנה הקורס

הקורס מורכב מהרצאות בהן יוצגו היבטים תיאורטיים ויישומיים באמצעות ניתוח אירועים, סרטים 

לפני וסימולציות. חלק ניכר מן ההרצאות יתבסס על דיונים ולכן נדרשת השתתפות פעילה והכרת החומר 

 השיעור. במידת האפשר, מרצים אורחים העובדים בתחום יחלקו מניסיונם.

 

 קריאה

כל .  יש לקרוא את החומר לפני השיעור.  יםרלוונטי יםו/או מאמר קריאה יפרק םלכל נושא בקורס ישנ

 .הבחינהה חלק מיהווחומר הקריאה לאתר הקורס.  עלהויחומר הקריאה 
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 דרישות הקורס

יותר מאשר בקורסי בחירה.  זה מתבטא בכמות  קורס חובה היקף העבודה בקורס גדול והקורס הינוהיות 

. מתבקשים להשתתף באופן פעיל בהרצאות הנכםכמו כן   חומר הקריאה לכל שיעור, והיקף המטלות.

 במידת האפשר הקורס יכלול מרצים השתתפות פרושה לדבר אל כל יתר הכיתה ולא אל מי שיושב לידך.

 אורחים, לכן חשוב מאוד להגיע בזמן ולתת כבוד למרצים בעזרת אוזן קשבת, תשומת לב והשתתפות. 

 

 הערכה

 ס בנוי ממספר מטלות:רוהציון בק

של לפני כל שיעור יש להגיש תגובה על חומר הקריאה   .מהציון 10% – הערכת קריאה .1

חומר הקריאה ך של כעמוד. התגובה יכולה להיות שאלות על הקורס.  על התגובה להיות באור

או שאלות שקשורות לאופן שבו חומר הקריאה הנוכחי מתיישב עם דברים אחרים שנלמדו 

 מטלות כאלה. 10סה"כ יהיו   .מתיישב עם חומר הקריאה וכו' ניסיון אישיכיצד רס או ובק

מאמרי  2את  גויבכל שיעור קבוצה אחרת של סטודנטים יצמהציון.   25% – הצגה בקבוצה .2

. על המאמר דק' 45כתערוך אמר שהם מצאו לבד. ההצגה ויוסיפו מקריאה שניתנו לכולם ה

שנים האחרונות. יש לקבל אישור על  10עת אקדמי ב-הנוסף להיות מאמר שפורסם בכתב

 פני ההרצאה. ימים ל 3לפחות  המאמר הנוסף מהמרצה

יש להגיש טופס הערכת עמיתים .  מהציון 10%  -עמיתים והשתתפות פעילה בהרצאההערכת  .3

 בכל הרצאה שבה הציגה קבוצה. 

ית כנת שקשורה למשאבי אנוש ולכתוב תיש לבחור פרקטיקה אח מהציון. 25%– אישיתמטלה  .4

את רוצים לעבוד בו צריך ליישם  ייתםהשארגון ם עובדים היום או את וכיצד הארגון שב

עד ה .  יש להגיש עמודים 4עד   .לדוגמא כיצד לגייס עובדים חדשים הפרקטיקה ולמה. 

7.7.2015  

המבחן  .שאלות סגורות )אמריקאיות( ופתוחות קצרותהמבחן יכלול מהציון.  30% – מבחן .5

  30.6.2015יערך ב 
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 תוכנית הקורס

 נושא שבוע תאריך

 מבוא וסקירה בהתפתחות פרדיגמת משאבי האנוש בארגון 1 11.3.15

  אנוש משאבי ניהולאסטרטגיות  2 18.3.15

 גיוס עובדים 3 25.3.15

  מנהל שרות התעסוקה לשכת חיפה –יעקב בן חמו  –הרצאת אורח 

 מהפנקס האדום ועד היום.  -חוק שירות התעסוקה  :גיוס עובדים

 חופשת פסח  

  ניתוגרתרבות א 4 15.4.15

 מיון עובדים 5 22.4.15

 12:00ל 9:30– למתנ"סים ולחוג לשירותי אנושכנס משותף למחוז חיפה והעמקים בחברה  6 29.4.15

 ניהול שירותי אנוש בעידן גלובלי 7 6.5.15

 קלרה ריספלר –הרצאת אורח 

 ביצועי עובדים 8 13.5.15

 הערכת ביצועים ועובדים 9 20.5.15

 IBMמנהלת משאבי אנוש ב –דורית שחף  – הרצאת אורח

 יחסי עובד מעביד/   יםם קיבוצימיהסכו עבודה דיני 10 27.5.15

 כח לעובדים   –רפי קמחי  –הרצאת אורח 

 תגמול עובדים 11 3.6.15

 ניהול השינוי  12 10.6.15

 תחלופת עובדים 13 17.6.15

 


