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   3.6.09: תאריך עדכון                                                    
   : שם ומספר הקורס

  70-947-01 ניהול משאבי אנוש

  

  )שיעור (:סוג הקורס

   2: היקף שעות                            'ב: סמסטר                     ע"תש: שנת לימודים

            :אתר הקורס באינטרנט 
  

  

  :)מטרות ספציפיות / מטרות על (מטרות הקורס  .א
  

בעשורים האחרונים חלות תמורות משמעותיות בעולם הניהול בכלל ובניהול משאבי אנוש 

ניהול משאבי אנוש מקום משמעותי בראייה ם  תופס תחו21 - בפתחה של המאה ה. בפרט

המפתח להצלחה בתחום המורכב והמרתק של ניהול אנשים . העסקית של כל ארגון מודרני

הכרות עם התיאוריות העדכניות ביותר , מחד: י תנאים השזורים זה בזהמושתת על שנ

הקורס הנוכחי נועד לתת . בתחום ומאידך מיומנות יישום של התיאוריות בעולם העבודה

קורס זה מתבסס על קורסי היסוד בתחום ומתקדם צעד נוסף הכולל . מענה לשני תנאים אלה

כולל ראייה אינטגרטיבית בשילוב , ותר בתחוםהיחשפות לידע ולגישות החדשות העדכניות בי

דיון ביקורתי ואינטגרטיבי של הספרות התיאורית והאמפירית העדכנית בנושא ויישומה 

  .בארגונים

  
 
 )נושאים, רציונל (:תוכן הקורס. ב
 

  )מרצים אורחים, שימוש בטכנולוגיה, ת ההוראהושיט (:מהלך השיעורים    
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  )ב"רשימה או טבלה כדוגמת המצ( :תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים    
  
 :תהליך גיוס ומיון עובדים )1

 .קריטריונים להערכת כלי מיון  .א

 .תהליך המיון  .ב

 .כלי מיון ומאפייניהם  .ג

 .נטיות בשימוש בכלי מיון והדרכים להתגבר עליהם  .ד

 :החוזה הפסיכולוגי )2

 .הגדרה  .א

 .סוגים  .ב

 .החוזה ככלי ניהולי של המשאב האנושי בארגון  .ג

 :תהליך פיתוח עובדים ומנהלים )3

 .מטרות התהליך  .א

 .כלים ויישומים  .ב

 :ניהול משאבי אנוש בתנאי אי ודאות ומשבר )4

 .קבלת החלטות ניהוליות בזמני משבר  .א

 .דרכי ניהול משאבי אנוש בתנאי אי ודאות  .ב

 . תהליך צמצומים בארגונים והשפעתו על המשאב האנושיניהול  .ג

  
  :חובות הקורס. ג
  

 .אין :     דרישות קדם
  

 .השתתפות פעילה בשיעורים וקריאת חומר ביבליוגרפי :מטלות/ דרישות /  חובות 
  

  ציון עובר ).  מהציון100%( מבחן סופי :)ציון עובר/ ציון מספרי  (מרכיבי הציון הסופי
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