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מטרת הקורס
להתמקד בהערכת ביצועי עובדים ותגמול מההיבט התיאורטי והמעשי בדגש על ישראל .יוצגו וינותחו
מגוון שיטות הערכה מזווית הראייה של הארגון והפרט ,ויידונו גישות אלטרנטיביות להערכת עובדים.
בהמשך ,ינותחו שיטות שונות של תגמול והשפעתן על הנעת העובד ,ביצועיו ומחויבותו לארגון.

מבנה הקורס ואופיו
הקורס יתחלק לשלושה חלקים .בחלק הראשון ,נדון בנושא הערכת עובדים ,תוך דיון במטרות,
שיטות ,עקרונות וחסרונות השיטות השונות .בחלקו השני ,נדון בגישות אלטרנטיביות והשיקולים
לבחירתן .החלק השלישי ייוחד לדיון בשיטות תגמול והשפעתן.
הקורס יתנהל במתכונת של הרצאות מובנות ודיונים בכיתה ,תוך שימת דגש על הניסיון הניהולי
והאישי של הסטודנטים בעולם העבודה .בתום הקורס תוגש עבודה מסכמת ,אישית ,שתיוחד לניתוח
כלי הערכה והתגמול בארגון קיים .רצוי ,אך לא חייב ,בארגון המוכר לסטודנט/ית.

דרישות הקורס ומבנה הציון
 .1נוכחות בלפחות  80%מהשיעורים .השתתפות סדירה ,פעילה ורלוונטית בהרצאות (.)10%
 .2עבודה מסכמת  -אישית (.)90%
אי-נוכחות בלפחות  80%מהשיעורים ו/או אי הגשה במועד של העבודה ,עלולים להביא
להפחתה של עד  10%בציון הקורס.
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חלוקת הנושאים על פי תאריכים

נושא השיעור

שיעור

תאריך

1

31.12.19

2

14.1.20

 -בניית הקריטריון ושיטות להערכת עובדים

3

21.1.20

 -מקורות הערכה וטעויות הערכה

4

7.1.20

 כלי הערכה  -מדדי איכות ושגיאות נפוצות -הערכת תפקוד קבוצות עבודה

5

28.1.20

6

4.2.20

7

11.2.20

8

18.2.20

חלק I
 -הערכת תפקוד בארגון :מהות ומטרות

חלק II
 חשיבה מחודשת על הערכת עובדיםחלק III
 מערכת התגמול :גישות יסוד והקשרן לרמת הפרט מטרות מערכת התגמול (פנימיות וחיצוניות) אסטרטגיות וכלי תגמול -כלי תגמול (המשך) ומודל התגמול
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