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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  בין . הקורס ישלבאנוש משאבי פרקטיות בניהול של ובלימוד אנוש

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

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

כמו כן הקורס ייתן התנסות מעשית במתן משוב, קבלת משוב,   .הארגון הצלחת לבין והקשר בינן לארגון

שו בנוח לקרוא יבסיום הקורס הסטודנטים ירג הערכת עמיתים, עבודה בצוות והצגה של חומר לעמיתים.

המבוסס על  הארגוניחומר אקדמאי באופן עצמאי, ולהציע מערכי שינוי ושיפור מערך משאבי האנוש 

  אנוש.   תאוריות ואסטרטגיות של משאבי

 מבנה הקורס

 אירועים, אורטיים ויישומיים באמצעות ניתוח מאמריםהקורס מורכב מהרצאות בהן יוצגו היבטים תי

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

הלמידה בקורס היא הדדית,  השיעור. במידת האפשר, מרצים אורחים העובדים בתחום יחלקו מניסיונם.

 שאבי אנוש.אנו נלמד אחד מהשני, נשתף מניסיוננו בתחום וננתח ביחד סוגיות רלוונטיות לניהול מ

 קריאה

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

כמו כן בכל שבוע תתבקשו  .הבחינהה חלק מיהווחומר הקריאה לאתר הקורס.  עלהויחומר הקריאה 

 להגיב על חומר הקריאה בקצרה.
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 דרישות הקורס

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

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

חשוב מאוד להגיע בזמן בנוסף להרצאות של סטודנטים.  במידת האפשר הקורס יכלול מרצים אורחים,

היא חות בשיעור וכהנ. בכבוד בעזרת אוזן קשבת, תשומת לב והשתתפות י שמדברלמולתת כבוד 

 חובה.

 

 הערכה

 הציון בקורס בנוי באופן הבא:

  20% -פרזנטציה על נושא נבחר

  80% -בחינה מסכמת

 עבודה מסכמת תחליף את הבחינה.  עקב הקורונה *במידה והלמידה תהייה מקוונת

 

 

 סטודנטים יקרים,

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

 לימודיכם,

ושבגינה אתם זקוקים להתאמות אנא פנו לדיקנאט הסטודנטים למדור נגישות 

 ולקויות למידה:

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

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

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

סטודנטים שיש ברשותם מכתב התאמות מהאוניברסיטה וזקוקים להנגשה 

 .סמוך לתחילת הקורסבלה או במייל בבקורס מוזמנים לפנות אליי בשעות הק
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 תוכנית הקורס

 

 נושאי הקורס שבוע

 עובדיםגיוס  1

 מיון עובדים 2

 תרבות ארגונית 3

 הערכת ביצועים 4

 הערכת ביצועים 5

 תגמולי עובדים 6

 תכנון ופיתוח קריירה 7

 עולם העבודה המשתנה 8

 תקשורת בעולם העבודה 9

 תקשורת בעולם העבודה 10

 הראיון המקדם-חלופות להערכת עובדים 11

 פסיכולוגיה ארגונית חיובית 12

 פסיכולוגיה ארגונית חיובית 13

 יתכנו שינויים קלים בהתאם להתקדמות בחומר ושיקול דעת המרצה –*כל תוכנית היא בסיס לשינוי 

 ביבליוגרפיה 
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