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 : ת הקורסומטר

ניתוח , הכרת מקום העבודה. משאבי אנושהתהליכים המתרחשים בארגון הציבורי בתחום לימוד וניתוח 
  .הבעיות הקשורות במקום העבודה והכרת מערכת יחסי העבודה בישראל

אב האנושי במגזר הפרטי לבין ניהול המשאב האנושי במגזר שבמהלך הקורס תערך השוואה בין ניהול המ
 . הציבורי

 
 :דרישות הקורס

 .השתתפות חובה בכל ההרצאות
 השתתפות בדיונים  בכתה

 קריאת החומר הביבליוגרפי
 .  עמודים10 – 7 הגשת עבודה בהיקף של כ
שליש .  שאלות33-40 המבחן יכלול בין . ללא חומרי עזר)חן אמריקאימב( סגורבסיום הקורס יערך מבחן

   .60%ציון עובר לפחות . שני שליש מהשאלות על חומר ההרצאות, מהשאלות על חומר הקריאה
 . דוגמא לסוג השאלות בעמוד האחרון

 
 :הרכב הציון

 .10% –השתתפות פעילה בדיונים 
 .20% –עבודה 

 .70%מבחן שנתי 
 

 ורים ורשימת הקריאהנושאי השיע
 'סמסטר א

 
  לב הארגון–ניהול משאבי אנוש :  מבוא. א
 . 26 – 15 'עמ, 1988,  1יחידה , האוניברסיטה הפתוחה, אביב-תל, ניהול משאבי אנוש', חיים א-בר. 1

 )68339(נה . אונשמור מדעי המדינה לפי
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 מנהלים ומנהיגים. ב
 . 131 – 111 'עמ, 1990, רמות, אביב-תל, זמננו-מחשבה מינהלית בת. ח, גזיאל. 1

 )129910(מח . גזישמור מדעי המדינה לפי
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.414-405, pp )8 (21. volLeadership and Organization Development Journal , "Investigation 
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 : Learning Organizations, )eds(e Dream, in Chawla & Renesch's Managing th. "Handy, C. 3
. 55-44. , pp1995, Portland, Productivity Press, Developing Cultures for Tomorro's Workplace 
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Western -n, South.,UOrganizational Behavior. W. , Woodman, R.W., Slocum, J.Hellriegel, D. 4
College Publishing, 2001, pp. 6-13.  

   )HEL o9) 470468 158.7 בספריה לכלכלה 
 

 .193-173' עמ, ס"תש, כנרת: אביב-תל ,ניהול מתקדם. 'א, קרן. 5
 )452281(נה . קרן658

 
" נשיאה באחריכות תרומה והשתתפות,  על מעורבות–על העצמת עובדים ובמילים אחרות . "י, לאופר. 6

 . 17 – 16 'עמ, 2000 יולי, משאבי אנוש
 4כתב עת באולם 

 
 הארגון והפרט. ג
 הרצוי. 1.ג
 . 360 – 339 'עמ, 2004, מטר, אביב-תל, הארגון הלומד. פ. מ, י'סנג. 1

 )279991 ( אר .’שמור סוציולוגיה לפי סנג  
  

 . 36 – 28 'עמ, 69,  סטטוס,"חורצי הגורלות. "ר, קוטלובסקי. 2
 ספריה לכלכלהכתב עת ב

 
 . 36 – 34 'עמ, 1995, 82, מנהלים" הגורמים הקריטיים במיון עובדים. "ש, קנדלשיין .3
 4כתב עת באולם  
 
 . 23 – 21 'עמ, 1999, 141, משאבי אנוש, "אפקטיביות מרכיבי ראיון קבלה לעבודה. "ש, רפפורט.  ע, סער. 4

 4כתב עת באולם 
 
 . 19-30 'עמ, 2002, אחיאסף, נתניה, ים בארגונים בישראלתהליכי גיוס ומיון של עובד, דרושים. י, שטאובר. 5

 )517345 ( ב "דר תשס.שמור לפי שטא-דלפק בספריה לכלכלה 
 
  המצוי  .2.ג
 .8-14' ע, 81,1998, סטטוס, מנהלים בכירים מהמפלגה הנכונה: דרושים. פוליטיקה-ניהול ציבורי. "י, נור-גל. 1

 ספריה לכלכלהכתב עת ב
 
 . 2001 בספטמבר 24, הארץ" מכתב אזהרה לראשי רשויות מקומיות. "א, רובינשטיין. 2

 בספריה המרכזית
  

 . 33 – 30 'עמ, 2005מרץ , 207, משאבי אנוש" הכשיר מבין הכשירים. "מ, נצר. 3
 ספריה לכלכלהכתב עת ב

 
, גן- רמת"איזונים בלמים ומינויים בשירות המדינהף הניסיון הישראלי מזווית משווה. "ר, אמדו.  4

 .)זוהי חוברת דקה. החוברת כולה ( 2001, אילן-אוניברסיטת בר
  E352.65491615 ( א "אז תשס. אמד( 

 
 . 67 – 47 'עמ, 1993, המכון הישראלי לדמוקרטיה, ירושלים, מינויים פוליטיים בישראל. ד, דרי. 5

 )214083 ( מנ .המדינה לפי דרי-שמור מדעי  
  
 ירות הציבורישינויים ארגוניים בש. ד
, משאבי אנוש, " צווותי שיפור כמנוף לניהול איכות באירגונים ציבוריים–להתחיל מהסוף . "י, ויטנברג. 1

 . 37 – 32 'עמ,  1997מרץ , 120
 4כתב עת באולם 

 
 )33704תדפיס (. 15 – 13 'עמ, 1993, 93, ניהול" הפרטה עם העובדים לא נגדם. "פ, קון. י, כץ. 2

 )557938(8990 תדפיס
 
 . 180 – 147 'עמ, 2004, מטר, אביב-תל,  הלומדןהארגו. פ, י'סנג. 3

 )279991 ( אר .’שמור סוציולוגיה לפי סנג  
 
 הנעת עובדים. ה
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 . 22 – 9 'עמ, 1992 ,ירחון משאבי אנוש, אביב-תל, תימרוץ והנעת עובדים, .עדן ד. ש, גלוברזון. 1
 )307822 ( ב "תמ תשנ. גלו658.314  

 
 . 24 – 19 'עמ, 93, 1999, סטטוס" היעדרויות מהעבודה."זהבי ר .2

 ספריה לכלכלהכתב עת ב
 
 . 111-147' עמ, עטרות: הרצליה, 1993, השיטה וישומה: M. Q. T .'ג, באנק. 3

 )224532 ( ג "טי תשנ. בנק658.4013  
 
 . 46 -40 'עמ, מרץ, 1992, י אנושמשאב, דרכים לשיתוף עובדים ולתמרוץ בתגמולים שאינם שכר. "א, ילוני'ז. 4

 ספריה לכלכלהכתב עת ב
 

 'סמסטר ב
 הדרכת עובדים ופיתוח מנהלים. ו
 . 18-23 'עמ, 2000יולי , משאבי אנוש, "הרהורים על הדרכה בעידן הרייטינג... בלה... בלה... בלה. "ע, שחטר. 1

 4כתב עת באולם 
 
 . 63 – 60 'עמ, 2005מרץ , 207, משאבי אנוש" ניתמנהל משאבי אנוש כמעצב תרבות ארגו. "ח, רוט. 2
 ספריה לכלכלהכתב עת ב 

 
 . 59 – 50 'עמ, 2005מרץ , 207, משאבי אנוש" הדרכה לארגון במשבר. "י, אסא. 3

 ספריה לכלכלהכתב עת ב
 
 התפטרות עובדים/פיטורי עובדים. ז
 . 15 – 9 'עמ, 1990, סדן, אביב-תל, פיטורים התפטרות ופיצוי פיטורים. מ, גולדברג. 1

  E658.31302628529 ( ד "פט תשמ. גול( 
 
  מערכת יחסי העבודה בישראל. ח
שוק  )עורכים(בתוך בתיה הררי ואפרים תמרי , סקירה תיאורטית: שוק העבודה בישראל.  "ק', פלוג. 1

 . 17 – 11 'עמ, 1992, משרד הכלכלה והתכנון, ירושלים, העבודה בישראל
  E331.12232514 ( ג "הע תשנ. שוק( 
  

, "השלכותיה האפשריות על מערכת יחסי העבודה בשירות הציבורי: 1994התמרת ההסתדרות . "א, שירום. 2
 . 64 – 36 'עמ, אפריל , 1995  ,רבעון לכלכלה

 ספריה לכלכלהכתב עת ב
 
 העסקת עובדים זרים. ט
הסתדרות , ירושלים, התופעה ומאפייניה  היקף–א "רות כהעסקת עובדים זרים באמצ עות חב. ל, אחדות. 1

 . 5 – 3 'עמ, 1998, המכון למחקר כלכלי וחברתי, העובדים הכללית המחדשה
  E331.128384365 ( ח "הע תשנ. אחד( 

 
מינהל , המוסד לביטוח לאומי, ירושלים, מדיני-עובדים זרים בישראל הבעיה ופתרונה הכלכלי. י, קונדור. 2

 .1997, התכנוןהמחקר ו
  E331.62364238 ( ז "עו תשנ. קונ( 

 
מעמד משפטי ומדיניות , היקף: בדשיקה השוואתית בין לאומית של העסקת עובדים זרים. ח, פישר. 3

 . 27 – 12 'עמ, 1996, הרשות לתכנון לאומי, משרד ראש הממשלה, ירושלים, ציבורית
 אין

 
 מגמות עתידיות בניהול משאבי אנוש. י
 . 103 – 91 'עמ, אילן-אוניברסיטת בר, גן-רמת, 2002-2003 ניהול משאבי אנוש בישראל. ה, פשטטרהו. 1

 4כתב עת באולם 
 

 הנחיות לכתיבת העבודה
 :מטרת העבודה

יישום מושגים תיאורטיים הנלמדים בקורס על מקרה בוחן מתוך , איסוף ואיתור חומר בנושא משאבי אנוש
 .סטודנט שאינו עובד יגיש עבודה תיאורטית. ודנטיםסביבת העבודה שבה עובדים הסט
 .20% – משקל העבודה בשכלול הסופי
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 )7.3.2006(ו  "באדר תשס' יום שלישי ז:  תאריך הגשת העבודה
. באתר האינטרנט של המחלקה למדעי המדינה ניתן למצוא מספמך המפרט כללי  כתיבה לעבודה סמינריונית

: האתר .ף העבודה הנדרש מכם קצר בהרבהעקרונות הכתיבה זהים למרות שהיק
http//www.biu.ac.il./SOC/po 

 עם 12העבודה תיכתב בגופן . תוכן עניינים ורשימת מקורות, לא כולל שער.  עמודים10 – 7  : היקף העבודה
 .רווחים של שורה וחצי בין השורות

 .בזודותלא יינתן אישור לכתיבת עבדוה . עבודה אישיתי חייב לכתוב /כל סטודנט
 :מבנה העבודה

שם , מספר הקורס, שם הקורס, נושא העבודה, שם המחלקה, יכלול את שם האוניברסיטה:  שער העבודה. 1
 .מספר תעודת הזהות ותאריך הגשה, שם הסטודנט, המרצה

 .יכלול את שמות הפרקים ומספרם בעבודה: תוכן עניינים. 2
לא הסבר על (ציון הדגמים  , מרחב הנושא, ו מבחינת הזמןתיחום גבולותי, יכלול את הצגת הנושא: מבוא. 3

 .  הצגה קצרה שלמבנה העבודה, שבהם יעשה שימוש לצורך ניתוח) הדגמים
התייחסו למבוא כאילו , המבוא אמור להסביר לקורא את מה שהוא עתיד לקרוא בהמשך העבודה: שימו לב

 .  שאתם כותבים לאדם שאינו בקיא בנושא
ספרות מחקר ף יכלול את הדגמים המושגיים או התיאורטיים שבהם אתם מתכוונים לעשות /רקע תיאורטי. 4

 .  שימוש במהלך העבודה
ללא  קשר ליישום המושגים על ,  שימוש בכל המושגים התיאורטיים שנלמדו–טעות נפוצה : שימו לב

 . אירוע הבוחן
 . מהעבודה30% -20% - –סביר שהמבוא והרקע התיאורטי יהוו כ 

ההדגשה .   הסוגיה שבחרתם באמצעות ולאור הדגמים התיאורטייםניתוחיכלול את תיאור ו: גוף העבודה. 5
 . היא על המלה ניתוח

פרקי המשנה יכולים להיות לפי נושאי משנה או לפי קופות . ניתן לחלק את גוף העבודה לפרקי משנה הגיוניים
 .  מהעבודה70% - 60% –סביר שחלק זה יהווה כ . של התפתחות הסוגיה

 - 10% –סביר שחלק זה יהווה כ .על על תהליך העבודה והצגת המסקנות-יכלול מבט: סיכום ומסקנות. 6
 . מהעבודה20%

 ,   מאמרים מתוך כתבי עת, ים / ספר-  ביבליוגרפיה תכלול מגוון של מקורות. 7
 .  ואילך2000ם משנת לפחות פריט אחד או שניי, רצוי שהמקורות יהיו עדכניים.  וקטעי עיתונות

.   כל עבודה אקדמית חייבת להתבסס ולהפנות למקורות שעליהם התבססתם בעבודתכם–הפנייה למקורות . 8
 . תיפסל–עבודה ללא הפנייה למקורות 

 נושאים לבחירה
 ית במקום העבודה/  הבוס-מנהל  או  מנהיג . 1
 2003-2005השנים יחסי עובד מעביד על פי פסיקות בית הדין לעבודה   בין . 2
 )ת/את  עובד/ בארגון שבו אתה(הדרכת עובדים כגורם הנעה בארגון . 3
 . מיון וקבלת עובדים  במיגזר הציבורי הרצוי והמצוי. 4
 .המעבר מפנסיה תקציבית לפנסיה צוברת במגזר הציבורי. 5
 )ת/את עובד/בארגון שבו אתה(שיתוך עובדים בארגון  . 6

 :דוגמא לשאלות במבחן
 :וך חומר ההרצאותמת

 : היא Xהמסקנה המתבקשת מתאוריית  .1
 .ארגון השואף להשיג את יעידו חייב לעודד את העובדים ולהטיל עליהם אחריות .א    
 .עובדיםהאת  ארגון השואף להשיג את יעדיו חייב לפקח על העובדים ולהשתמש בשיטות ענישה כדי להניע .ב    
  יעדיו חייב להתייחס בהגינות אל העובדיםארגון  השואף  להשיג את .ג    
 ארגון השואף להשיג את יעדיו חייב לתגמל עותם לעתים קרובות .ד    
 '?גישת ההסחה'איזה משפט מסביר בצורה הטובה ביותר את המושג   .2

 .האחרונים שיטה הקובעת שקיימת השפעה של מועמדים קודמים על ההערכות של המועמדים .      א
 .שיטה הנהוגה על ידי המרואיין שמטרתה להימנע ממסירת פרטים על מקום עבודתו האחרון.      ב
 .להם גישה הקובעת שמראיינים נוטים ללהעריך בצורה חיובית מועמדים בעלי נתונים הדומים .      ג
 .  שיטה הנהוגה על ידי המראיין שמטרתה להפיג את המתח הראשוני בשעת ראיון.      ד

 :הקריאהמתוך חומר 
 :כי' תאריית ההוגנות'ניתן להסיק מ

 עובדים נוהגים לשקול את ערך התגמולים שלהם ביחס להשקעה שלהם בעבודה.     א
 כל העובדים מרגישים שהם מקופחים מבחינת השכר ותנאי השכר.     ב
 מרבית העובדים מרגישים שהתגמול שהם מקבלים גבוה יותר מהשקעתם בעבודה.     ג
 .בדים אינם מאמינים שמעביד יכול לתגמל את עובדים בצורה הגונהעו.     ד

 
                 

 


