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היחידה . עומד מערך של הון אנושי, 21בתחילת המאה ה ארגונים מצליחים ם של כל מדינה מפותחת ובבסיס

. תוחו וטיפוחושמירתו פי, לניהול משאבי אנוש בארגונים בשילוב כל המערך הניהולי אחראים על השגתו
, א היא גם פילוסופיה ומדיניות ניהולית כוללת המעצבת את תרבות הארגון ויחסי העסקה בו"ניהול מש

במטרה להבטיח התאמה הדדית בין מטרות הארגון לבין מטרותיו של הפרט והגעה לתוצאות ביצוע גבוהות 
 .בשתי הרמות

. עיקריים בניהול המערך האנושי בארגוני עבודהתהליכים וכלים , מתמקד בתיאור גישות תיאורתיותהקורס 
יוצגו דילמות ושיקולים בהחלטות על מדיניות ופעלת כלים נחוצים לשם עידוד השתתפותם ותרומתם של 

 .או מחיי העבודה בכלל/מהארגון ו, מגיוסם ועד לפרישתם, העובדים
 

 :  הקורס הןמטרות
בארץ  , 21ם על סביבת העבודה בתחילת המאה הבנה במאפיינים המעצבים ומשפיעילהקנות למשתתפים  .1

 .ובעולם
 .הבנה על התפתחות פרדיגמות בניהול משאבי אנוש בארגוניםידע ולהקנות  .2
 .להבין ולחקור את הקשר המורכב שבין אפקטיביות ארגונית לבין ניהול משאבי האנוש .3
 .ושלהכיר ולהתמצא בכלים ובשיטות של הפרקטיקה והניהול השוטף בתחום משאבי אנ .4
 

 :מבנה הקורס
מצביים ניהוליים ולתרגול ברמה  דגש לניתוח של הרצאות אך יינתן גםמתכונת עיקרו ביתנהל ב הקורס
  .האישית

  :דרישות והרכב הציון
  60%  -  מבחן סיום
 .התרגילים יבוצעו בזוגות). תרגיל בכל סימסטר(  40%  תרגילים 2הגשה של 

 
 תכני הקורס ורשימת קריאה חובה  

 :21סביבת העבודה בתחילת המאה ה : מבוא 1
 .תיאורית הסמיכויות ותיאורית תלות משאבים, התיאוריה של המערכת הפתוחה

 .חברה ותרבות, טכנולגיה, פוליטיקה, כלכלה:  מאפיינים
Barley S., Kunda G ; Bringing Work Back In. 2001 .Organization Science. Vol 12. no 1  
EJournal 
 
Burke W.Warner; What human resource practitioners need to know for the twenty -first century. 
1997. Human Resource Management. Vol. 36. Iss1 p.71 

 כתב עת בספריה למדעי החברה.
 

 :  פרדיגמות בתחום ניהול משאבי אנוש-התפתחות החשיבה  2
  .א ועד לניהול הון אנושי "מניהול כ

 . מול גוון גיאוגרפי) אמריקאי(התכנסות למודל גלובאלי 
Clark T; Pugh D, Similarities and differences in European conceptions of human resource 
management (2000) International Studies of Management & Organization..29 (4), pp.84-100.        
EJournal 

 
 .עובדהפרט ה 3

 .מוטיבציה והתנהגויות נגזרות, עמדות כלפי עבודה? מדוע אנשים עובדים
  :אצל מונדלק ג.  מהלך חיים וחילופי דורות על מטרות העבודה בישראל, השפעת תקופה :הרפז י , שרעבי מ

 43-65'  עמ.דיונון.כרך ט. 2003 .עבודה חברה ומשפט
 כתב עת בספריה לכלכלה
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Rusbult C.& Farrell D; Impact of exchange variables on Exit Voice Loyalty & Neglect; An 
integrative models of responses to declining job satisfaction.  Academy of  Management 
Journal. 1988. Vol 31. no 3. p. 599-628        
EJournal 
   

 .א" וניהול אסטרטגי של משייעוד ואסטרטגיה:   זירת ההתרחשות –הארגון  4
Lawler E & Mohrman S; HR as a Strategic Partner: What Does It Take to Make   It Happen? 
(2003) Human Resource Planning. Vol. 26. 3. p.15 
EJournal 

 
 .א"השפעתם על ניהול מש  - טכנולוגיה ותרבות, מבנה, גודל: מאפייני הארגון 5

 
 Rubery J, et al ; Changing organizational forms and the employment relationship (2002) The 
Journal of Management Studies. Vol. 39. Iss. 5. p. 645  

 EJournal  כתב עת בספריה לכלכלה וגם
 
 מטה בניהול משאבי אנוש–יחסי קו  6

Currie G, Procter S; Exploring the relationship between HR and middle managers. 2001. Human 
Resource Management Journal. Vol 11 Iss 3 p. 53  

  EJournal  כתב עת בספריה לכלכלה וגם 
 

 .המעשה–ניהול המערך האנושי  בארגון : מודלים  .7
 Ulrich, D. Beatty: From partners to players; Extending the HR playing field (2001) Human 
Resource Management. N.Y. vol. 40 Iss 4 pg.29 

 EJournalכתב עת בספריה למדעי החברה וגם 
 

 . מדיניות וכלים,  שערי הכניסה לארגון–גיוס ומיון  8
Wilk S.L, Cappelli P.; Understanding the determinants of employer use of  selection methods. 
2003. Personnel Psychology. Vol 56. Iss 1 p. 103.   

 EJournal כתב עת בספריה לפסיכולוגיה וגם    
 

 . ניהול קריירה תעסוקתית. תנועה בין תפקידים בארגון.   וניידות-הצבות 9
Baruch Y; Managing Careers Theory & Practice. 2003. Prentice-Hall. Ch.7 
 אין
  

 תגמול כלכלי ותנאי רווחה 10
הכיסוי של  שיעור העובדים המאורגנים בארגוני עובדים ושיעור: ספורטא. י, מונדלק. ג, הברפלד.  י,   יןכה

 .15מ "ע. כרך י. דיונון. עבודה חברה ומשפט 2004. הסכמים קיבוציים
  )צפוי(כתב עת בספריה לכלכלה 

 
 .  מאבחון צרכים ועד הפעלת תוכניות והערכתן–פיתוח ארגוני והדרכה  11
 

 .תהליכים וכלים למשוב ובחינת הביצועים,  שיטות–מדידה והערכה  12
Cacioppe R, Albercht ; Using 360 feedback and the integral model to develop leadership & 
management skills. Leadership & Organization Development Journal. Vol 21 iss 8 p.390 
EJournal 
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.USA. Blackwell. 1995 .Handbook of HRM;  )eds(T, .D, Barnum D.E, Rosen S.Ferris G 
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CH . J.N. Prentice Hall. 2001 .Managing Human ResourcesCardy R; . Bulkin D. Gomez Mejia L
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. ed3. HRM; Gainning a comparative Advantage; Noe r, Hollenbeck J, Gerhart B, Wright P, 
2000. Irwin McGraw-Hill. Boston. 
 אין
 
Ichniowski K, Snow  K.;1999; The effects of HRM system on economic Performance . 
Management Science. Vol 45. no 5 
EJournal כתב עת בספריה לכלכלה וגם 
 
Sagie A, Weisberg J.; The transformation in human resource management in Israel. 2001. 
International journal of Manpower. Vol. 22 no 3. p.226-234. 
EJournal כתב עת בספריה לכלכלה וגם 
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