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 . 03 - 6767554טלפון בבית , 03 – 5318957 :טלפון במשרד
 

חברתיות וכלכליות משפיעות על , התפתחויות פוליטיות. יחידת משאבי אנוש היא יחידה מרכזית בארגון
התפתחויות אלה מחייבות עריכת שינויים משמעתיים בתחום . תחום יחסי העבודה במדינות הדמוקרטיות

 הקשורות נבחרות סוגיות במהלך הקורס נדון ב. נהלית וביחס אל המשאב האנושי בארגוןהחשיבה  המ
מערכת המושפעת מהצע , נתמקד במערכת יחסי העבודה במשק.  בשיפור ובפיתוח המשאב האנושי בארגון

שוק העבודה . מתמריצים וממענקים שונים, ממכסים, ממיסים, מהסכמי שכר, מפסקי דין, מחקיקה, וביקוש
 .  ושינויים המתרחשים בו משפיעים על כל אחד מאיתנו, ינו שוק דינמיה

 ארגוני העובדים וארגוני המעסיקים , הממשלה: נלמד על מערכת יחסי העוצמה בין השותפים המרכזיים
 

 :דרישות הקורס
 ).10%( הרצאות בסמסטר תגרור הורדת ציון 3היעדרות מעל . השתתפות בכל ההרצאות

 בליוגרפיקריאת החומר הבי
 .הסבר בהמשך.  עמודים10 –הגשת עבודה בהיקף של כ 
 60% שאלות ויכלול את חומר ההרצאות 40 –המבחן יורכב מ ). אמריקאי( סגור בסיום הקורס יערך מבחן

 ).   מהשאלות40%(ואת חומר הקריאה ) מהשאלות
. 

 :הרכב הציון
 70%מבחן שנתי 

 .30%: עבודה
 .60% לפחות –ציון עובר בכל מטלה 

 
 נושאי השעורים ורשימת הקריאה

 
 'סמסטר א

 
 בישראלניהול משאבי אנוש :  מבוא. א

 : קריאה
 .28-7' עמ, 2004, אילן-אוניברסיטת בר, גן-רמת, 2003-2002ניהול משאבי אנוש בישראל . ה,  הופשטטר. 1

 כתב עת בספרית מדעי החברה
 

2. Urrich, D. "The future calls for change" Workforce,Vol. 77, 1998, p. 87.  
 כתב עת אלקטרוני

 
 הראייה המערכתית . ב

 קריאה
  .378-390, 78-101' עמ, 2004, מטר, אביב-תל,הארגון הלומד,פ. מ, י 'סנג. 1

 )279991(אר   .'שמור סוציולוגיה לפי סנג
 

2. Hellriegel, D., Slocum, J.W., Woodman, R. W. Organizational Behavior,U.n, South-Western 
College Publishing, 2001, pp. 6-13.  

 )HEL  158.7)   470468בספרית כלכלה  
 
 גיוס ומיון עובדים. ג

 :קריאה
 . 115-161' עמ, 2002, אחיאסף, נתניה, דרושים. י, בראושט .1

 )517345(דר   .בספרית כלכלה בדלפק שמור לפי שטא
 



 2

 . 34-36' עמ, 1995, 82 מנהלים, "ן עובדיםהגורמים הקריטיים במיו. "ש, קנדלשטיין .2
 כתב עת בספרית מדעי החברה ובספריה לכלכלה

 
3. Handy, C. "Managing the Dream", in Chawla & Renesch's (eds), Learning Organizations: 
Developing Cultures for Tomorro's Workplace, Portland,  Productivity Press, 1995, pp. 44-55.  
 אין

 
 פיתוח המשאב האנושי. ד

 :קריאה
 .147-211' עמ, 2004, מטר, אביב-תל, הארגון הלומד. פ. י מ'סנג. 1

 )279991(אר   .'שמור סוציולוגיה לפי סנג
 
 .22-35' עמ, 1988, האוניברסיטה הפתוחה, אביב-תל, 8יחידה , ניהול משאבי אנוש, חיים אביעד-בר. 2

 )68339(נה   .ונשמור מדעי המדינה לפי א
 
 .18-23' עמ, 2000יולי , משאבי אנוש, "הרהורים על הדרכה בעידן הרייטינג... בלה... בלה... בלה. "ע, שחטר. 3

 כתב עת בספרית מדעי החברה ובספריה לכלכלה
 
 הפוליטיקה הפנים ארגונית. ה

 :קריאה
 .55-81'  עמ, 2002, ורה ביתןזמ/חיפה,  חיפה,המשחק הפוליטי עצמה והשפעה בארגונים. י, סמואל. 1

 )516044(מש   .שמור מדעי המדינה לפי סמו
 
 מינויים פוליטיים בעד ונגד. ו

 :קריאה
 - 8' ע, 81,1998, סטטוס, מנהלים בכירים מהמפלגה הנכונה: דרושים. פוליטיקה-ניהול ציבורי. "י, נור-גל. 1

14. 
 כתב עת בספריה לכלכלה

 
 . 2001 בספטמבר 24, הארץ" רה לראשי רשויות מקומיותמכתב אזה. "א, רובינשטיין. 2

 עתון יומי בספריה המרכזית
 
 .30-33' עמ, 2005מרץ , 207, משאבי אנוש" הכשיר מבין הכשירים. "מ, נצר. 3

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

 .)זוהי חוברת דקה. החוברת כולה ( 2001, אילן-אוניברסיטת בר
352.65E491615(אז   . אמד( 

 
 סמסטר ב

 יחסי עובד מעביד. ז
 : קריאה

 .368-351' עמ, 2002, האוניברסיטה הפתוחה, אביב-תל, דיני עבודה, ישראל-רות בן. 1
344.01E519465(די   .ישר- בן( 

 
 כוח אדםהעסקת עובדים על ידי קבלני . ח

 : קריאה
 .1996 –ו "חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם התשנ. 1
 
 
  מערכת יחסי העבודה. ט

 : קריאה
כלכלה ,  מודל תיאורטי והניסיון הישראלי–יחסי עבודה כפונקציה של פריון וצמיחה . "א, פרידמן. 1

 . 39-45' עמ, 1989, 6, ופוליטיקה
  -ראלממשל ופוליטיקה במדינת יש: בתוך

  320E136147(ממ   . אונ( 
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 שנתון משפט העבודה, הרהורים ראשונים– תמונת מצב ישראלית –יחסי העבודה ' משפוט'. "ר, בן ישראל. 2
 . 9-36' עמ, 1990, סדן, האגודה השיראלית למשפט העבודה ולביטחון סוציאלי, איב-תל' א

 בספריה לכלכלה
 
 השלכותיה האפשריות על מערכת יחסי העבודה בשירות :1994התמרת ההסתדרות ", אריה שירום. 3

 .64-36' עמ, 1995אפריל , רבעון לכלכלה, "הציבורי
 כתב עת בספריה לכלכלה

 
 .188-178' עמ, 1988, עם עובד,  אביב-תל,  בישראלמבוא ליחסי עבודה, אריה שירום. 4

 )18668(מב   .בספריה לכלכלה שמור לפי שיר, מב.שמור סוציולוגיה לפי שיר
 
 משא ומתן קיבוצי והסכמים קיבוציים. י

 :קריאה
 .160-141' עמ, רמות, אביב-תל, דינמיקה של משא ומתן מתיאוריה ליישום, . א, גלין. 1

 )319931(די   .שמור סוציולוגיה לפי גלי
 
, עוזר כרמי, בתוך אמירה גלין, ב"גמישות בניהול ובמשא ומתן קיבוצי באירופה ובארה", .ק, אנגלס. 2
 . 136-157' עמ, 1990, אביב-אוניברסיטת תל, אביב-תל,  ניהול גמיש2000ניהול , )עורכים(

 )232302(אל   .שמור מדעי המדינה לפי נהו
 
 .475-465' עמ, 2002, טה הפתוחההאוניברסי, אביב-תל' כרך ג, דיני עבודה .  ר,ישראל-בן .3

344.01E519465(די   .ישר- בן( 
 

, )1-2(34, משפטים, "21- מבט אל המאה ה–ארגוני עובדים ומשא ומתן קיבוצי ", עד נועם-פרנסס רדאי וגיל
 .88-39' עמ, 2004

 כתב עת בספרית משפטים
 
 סכסוכי עבודה ויישוב סכסוכי עבודה. יא

 :קרקיאה
, )עורכים(רוזנשטיין , אמירה גלין, בתוך אריה גלוברזון" ונים ליישוב סכסוכי עבודה בישראלמנגנ ". א,גלין. 1

 .45-41' עמ, 1990, רמות, אביב-תל,  אופקים חדשים–משאבי אנוש ויחסי עבודה בישראל 
 )117870(אנ   .שמור סוציולוגיה לפי משא

 
 . 32-28' עמ, 154, ד"חורף תשס, ומההא, "?לאן הנעלם המוסד לבוררות מוסכמת ".ק,פינקלשטיין. 2

 כתב עת בספרית מדעי החברה
 
 שביתות והשבתות. יב

 :קריאה
 .132-155' עמ, 1994אוקטובר , 9, כלכלה ועבודה, 1983-1992השביתות בישראל בשנים . "ר, צורי-בן .1

 כתב עת בספרית מדעי החברה
 
 .208-185' עמ, 2003, ניברסיטה הפתוחההאו, אביב-תל, שביתה והשבתה בראי הדמוקרטיה .  ר,ישראל-בן .2

 )562385(שב   . ישר331.892
 
 . 1530-1521' עמ, 2002, האוניברסיטה הפתוחה, אביב-תל,דיני עבודה. ר, ישראל-בן.  3

344.01E519465(די   .ישר- בן( 
 
, 2003, 165 ,+נטו " המעסיקים וגם הציבור, העובדים, פרץ נתניהו:  כולם מפסידים–שביתה  ". א, כספי. 4
 .113-112' עמ
 אין

 
 סיום יחסי עובד ומעביד. יג

 :קריאה
-88' עמ, 2003, 163,+נטו "  אינו זכאי לפיצויי פיטורים–המנסה לאכוף על מעבידו לפטרו , עובד" . א,אגמון.1

87. 
 אין
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' עמ, 2003, 163, + נטו" חושף השחיתות נאלץ לעזוב את העבודה וגם לא קיבל פיצוי כספי על כך". י, קנולר
90-89.  
 אין

 
 הנחיות לכתיבת העבודה

 :מטרת העבודה
יישום מושגים תיאורטיים הנלמדים בקורס על מקרה ,  ויחסי עבודהאיסוף ואיתור חומר בנושא משאבי אנוש

 בוחן מתוך סביבת העבודה שבה עובדים הסטודנטים
 .30% – משקל העבודה בשכלול הסופי

 )8.3.2006(ו  "באדר תשס' ח עי רבייום :  תאריך הגשת העבודה
. באתר האינטרנט של המחלקה למדעי המדינה ניתן למצוא מסמך המפרט כללי  כתיבה לעבודה סמינריונית

 .עקרונות הכתיבה זהים למרות שהיקף העבודה הנדרש מכם קצר בהרבה
 http//www.biu.ac.il./SOC/po: האתר

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

 .ותגדה בזוולא יינתן אישור לכתיבת עב, י חייב לכתוב את העבודה לבד/כל סטודנט
 :מבנה העבודה                                                     

שם , מספר הקורס, שם הקורס, נושא העבודה, שם המחלקה, ברסיטהיכלול את שם האוני:  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, תיחום גבולותיו מבחינת הזמן, 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
תכוונים ספרות מחקר ף יכלול את הדגמים המושגיים או התיאורטיים שבהם אתם מ/רקע תיאורטי .4

 ללא  ,  שימוש בכל המושגים התיאורטיים שנלמדו–טעות נפוצה : שימו לב.  לעשות שימוש במהלך העבודה
 . מהעבודה30% -20% - –סביר שהמבוא והרקע התיאורטי יהוו כ . קשר ליישום המושגים על אירוע הבוחן

ההדגשה .  מים התיאורטייםיכלול את תיאור וניתוח הסוגיה שבחרתם באמצעות ולאור הדג: גוף העבודה .5
פרקי המשנה יכולים להיות לפי . ניתן לחלק את גוף העבודה לפרקי משנה הגיוניים. היא על המלה ניתוח

 .  מהעבודה70% - 60% –סביר שחלק זה יהווה כ . נושאי משנה או לפי קופות של התפתחות הסוגיה
 - 10% –סביר שחלק זה יהווה כ .נותעל על תהליך העבודה והצגת המסק-יכלול מבט: סיכום ומסקנות .6

 . מהעבודה20%
 ,   מאמרים מתוך כתבי עת, ים / ספר-  ביבליוגרפיה תכלול מגוון של מקורות .7

 .  ואילך2000לפחות פריט אחד או שניים משנת , רצוי שהמקורות יהיו עדכניים.  וקטעי עיתונות
למקורות שעליהם התבססתם  כל עבודה אקדמית חייבת להתבסס ולהפנות –הפנייה למקורות  .8

 . תיפסל–עבודה ללא הפנייה למקורות .  בעבודתכם
 .   על פי בחירת הסטודנטיים באישור המרצה– נושאים לעבודה 

 . 'דוגמאות נוספות תינתנה בסמסטר ב:לשאלהדוגמא - לקראת המבחן
 :מתוך חומר ההרצאות

 '?גישת ההסחה'איזה משפט מסביר בצורה הטובה ביותר את המושג  .1
 .שיטה הקובעת שקיימת השפעה של מועמדים קודמים על ההערכות של המועמדים האחרונים .א
 .שיטה הנהוגה על ידי המרואיין שמטרתה להימנע ממסירת פרטים על מקום עבודתו האחרון .ב
 .גישה הקובעת שמראיינים נוטים ללהעריך בצורה חיובית מועמדים בעלי נתונים הדומים להם .ג
 .   המראיין שמטרתה להפיג את המתח הראשוני בשעת ראיוןשיטה הנהוגה על ידי .ד

 :מתוך חומר הקריאה
 :)מתוך ךסמואל(מ הוא הנכון ביותר"איזה משפט מבין המשפטים הר

 כתלות הדדית בין שחקניםתיאוריית הציפיות מפרשת את יחסי העוצמה בארגונים  .א
 .קבלת החלטותתיאוריית הציפיות מפרשת את יחסי העצמה בארגונים כתהליכים של  .ב
 .תיאוריית הציפיות מפרשת את יחסי העצמה בארגונים כמאבק בין אישי בין  מנהלים בכירים בארגון .ג
 .ריית הציפיות מפרשת את יחסי העצמה בארגונים כחלק ממאבקי שכר ויאת .ד
 


