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מטרות הקורס

הקורס נועד להקנות למשתתפים ראייה רחבה וכוללנית של ניהול משאבי אנוש מנקודת ראות
אסטרטגית .במסגרת הקורס נסקור את התפתחות החשיבה הניהולית ונכיר מאפיינים המעצבים את
סביבת העבודה בימינו והשלכותיהם על מהות ניהול הארגון וניהול מערך משאבי אנוש .כמו כן יידונו
שיטות וכלים מרכזיים בניהול משאבי אנוש והקשר המורכב שבינם לבין אפקטיביות ארגונית.
מבנה הקורס

הקורס מורכב מהרצאות בהן יוצגו היבטים תיאורטיים ויישומיים באמצעות דוגמות ,סרטים
וסימולציות .חלק ניכר מן ההרצאות יתבסס על דיונים ולכן נדרשת השתתפות פעילה .במידת האפשר,
תשולב הרצאת אורח.
דרישות הקורס
 השתתפות פעילה בהרצאות (דיונים ,סימולציות וכו').10% -
 עבודה

קבוצתית

(קבוצות

של

3-4

סטודנטים):

כתיבת

עבודה

בנושא

תהליך

גיוס/מיון/תגמול/הערכת ביצועים  +הצגה בכיתה במהלך השיעור אחרון ( .)30%יש להגיש את
העבודות באופן אלקטרוני עד השיעור האחרון.
 בחינה סופית ( .)60%הבחינה תכלול את חומר ההרצאות והקריאה ,בהתאם לכתוב בסילבוס.
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תכנית הקורס

נושא ההרצאה

תאריך

#

; התפתחות21 - התפתחות החשיבה הניהולית; סביבת העבודה במאה ה:פתיחה ומבוא
 מניהול כ"א ועד לניהול הון אנושי; משאבי אנוש:היסטורית של ניהול משאבי אנוש
.כשותף אסטרטגי

16/05/2017

1

.כנס משולם

23/05/2017

2

. מדיניות וכלים-מיון וגיוס עובדים

06/06/2017

3

: סוגיית הגיל במקומות עבודה:) פרופ' פרנקו פרקרולי (איטליה:הרצאת אורח
. מאפייני עבודה לעובדים מבוגרים, ניהול קריירה בשלבי חיים מאוחרים,סטראוטיפים

13/06/2017

4

.מדידת ביצועים וניהולם

20/06/2017

5

.תגמולים והטבות

27/06/2017

6

ניהול קריירה; פיתוח עובדים; פיתוח מנהלים; למידה ארגונית; ניהול ידע; ניהול
.משאבי אנוש בעתות משבר

04/07/2017

7

.מצגות סטודנטים

11/07/2017

8
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