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 :תיאור ומטרת הסמינריון
. חברתיות וכלכליות משפיעות על תחום יחסי העבודה במדינות הדמוקרטיות, התפתחויות פוליטיות

מעתיים בתחום החשיבה  המנהלית וביחס אל המשאב האנושי התפתחויות אלה מחייבות עריכת שינויים מש
בשיפור מרכזיות הקשורות הסוגיות במהלך הסמינריון נדון ב. בסקטור הציבוריובסקטור הפרטי , בארגון

נכיר את השינויים שהתרחשו במערכת יחסי העבודה במדינת ישראל , ובפיתוח המשאב האנושי בארגון
  .   יחסי העבודהובהשפעת הגלובליזציה על מערכת

 מניהול :התפתחויות בחשיבה המנהלית: בנושאים ינתנו הרצאות ' אבסמסטר: הסמינריון נחלק לשני חלקים
יציגו הסטודנטים בפני הכתה '  בסמסטר ב.יחסי עבודה בישראלוהנעת עובדים , גיוס ומיון עובדים, למנהיגות

     .את עיקרי המחקר שלהם
 

 :סמינריוןדרישות ה

 .  'ובפרזנטציות בסמסטר ב' סמסמטר א בההרצאות בכל  חובה נוכחות •

 מתוך    –השאלות  . 4 שאלות מתוך 3המבחן יכלול , עם שאלות פתוחותיערך מבחן '  בסוף סמסטר א •
 .  דוגמאות לשאלות בעמוד האחרון.הביבליוגרפיה

 . הוראות מפורטות בהמשך: פרזנטציה  •

 .משךבהמפורטות הנחיות : עבודה סמינריונית •
 

 :הרכב הציון
  20% -מבחן בסוף סמסטר א 

 15% - פרזנטציה
 65% -עבודה סמינריונית   

 
 :שלבים בהכנת העבודה

 .הגשת הצעה לנושא: 'שלב א
  רק לאחר אישור הנושא ניתן יהיה . נושא הראוי לעבודה סמינריוניתבכתבגיש                כל סטודנט י

 12.056.תאריך אחרון להגשה . וף החומר לעבודהלהתחיל תהליך איס               
 מטרת  ,  תוכן ענינים עמודים ההצעה תכלול 3-5בין : ההצעה. בכתבהגשת הצעת מחקר : 'שלב ב

 וביבליוגרפיה ,  בעיות מתודולוגיות, שיטת המחקר, המחקרהשערת ,  המחקרשאלת, העבודה               
 . מתאימה              

 617.1.0: תאריך אחרון להגשה               
 .'איסוף הנתונים והצגתם בכתה במהלך סמסטר ב: 'שלב ג

 .              לאחר אישור ההצעה יתחיל הסטודנט לאסוף נתונים ויארגנם לקראת הצגתם בכתה
 פרזנטציה בכתה: 'שלב ד
 . כתיבת העבודה:'שלב ה

  . דיסקט ובעותק אחד מודפסעל גבי  ז"ל תשס"העבודה תוגש עד תחילת שנה: 'ושלב 
 .ציון מה%10אי הקפדה על מועדי ההגשה כמפורט לעיל תגרור אחריה הורדת : הקפדה על מועדים

  
 נושאי השיעורים ורשימת הקריאה

 'סמסטר א
 )1עור יש(משאבי אנוש בעידן הגלובליזציה : מבוא. א

 .68-78' עמ, לןאי-בר :גן-רמת , ניהול משאבי אנוש בישראל, )2004 (.ה, הופשטטר
 כתב עת בספרית מדעי החברה

 
 )שעורים 3( התייחסות חדשה למנהיגות. ב
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 .339-360, 289-302' עמ,  מטר:אביב-תל, הארגון הלומד ,)2004. (מ.פ, סנגלי
 )279991(אר   .'שמור סוציולוגיה לפי סנג

 
 . 'ב, 'פרקים א, משרד הביטחון: אביב-תל, על המנהיגות, )1999. (רונן א. פופר מ

 )151356(המנ   .שמור מדעי המדינה לפי על
 

Banerji, P/ Krishnan, V.R. (2000) "Ethical Preferences of Trransformational Leaders: an 
Empirical Tnvestigatio" Leadership and organization development Journal, Vol 21 (8), pp. 405-
413. 
 כתב עת אלקטרוני

 
 )1שיעור  (ס ומיון של עובדיםגיו. ג

 .19-30' עמ, אחיאסף, נתניה, דרושים, )2003 (.ב, שטאובר
 )517345(דר   .בספריה לכלכלה שמור לפי שטא

 
 .21-23' עמ, 141, משאבי אנוש" אפקטיביות מרכיבי ראיון קבלה לעבודה", )1999. (ש, רפפורט. ע, סער

 כתב עת בספרית מדעי החברה
 

 .28-34' עמ, 69, סטטוס" חורצי הגורלות", )1997(. ר, קוטלוקבסקי
 כתב עת בספריה לכלכלה

 
 ) שעורים3( הנעת עובדים . ד

 .9-42' עמ, ריקובר'צ: אביב-תל, תמרוץ והנעת עובדים) 1996. (ד, עדן. גלוברזון ש
 )307822(תמ   . גלו658.314

 
 . 22-24' עמ, 112, וססטט, "איך לבנות תכנית חלוקת בונוסים", )2000. (א, רוזן-גנוט

 כתב עת בספריה לכלכלה
 

 .44-48' עמ, 168, משאבי אנוש, " הנעת עובדים בשלושה הילוכים) "2001. (א, מנור. ע, וגנא
 כתב עת בספרית מדעי החברה

 
 .51-52' עמ, 120 ,ניהול" לא רק בכסף? תגמול עובדים", )1998(בץ , וייס

 כתב עת בספרית מדעי החברה
 
 . 164-177' עמ, 4יחידה , האוניברסיטה הפתוחה: אביב-תל , ניהול משאבי אנוש) 1994 (.א, חיים-בר

 )68339(נה   .שמור מדעי המדינה לפי אונ
 
 ) שעורים5(מערכת יחסי העבודה בישראל . ה
 ארגוני עובדים וארגוני מעסיקים,   הממשלה.1

 .17-33' עמ, 9, כלכלה ועבודה" מודרנידרכי התמודדות של האיגוד המקצועי במשק ה", )1994. (ח, פישר
 אין

 
שנתון משפט "  הרהורים ראשונים– תמונת מצב ישראלית –יחסי העבודה ' משפוט'", )1990. (ר, בן ישראל
 . 9-36' עמ, סדן: אביב-תל', כרך א, העבודה

 כתב עת בספרית כלכלה
 
 הסכמים קיבוציים. 2

 .108-125' עמ, תמחשבו: בני ברק, דיני עבודה) 2003. (ר,דלומי
 )שמור( דינ  57   2005' בספריה למשפטים מהד

 
 סכסוכי עבודה. 3

) עורכים(רוזנשטיין ' א, גלין ' א, גלוברזון ' בתוך א" מנגנונים ליישוב סכסוכי עבודה בישראל", )1990. (א, גלין
 . 41-54' עמ, רמות: אביב-לת,  אופקים חדשים–משאבי אנוש ויחסי עבודה בישראל 

 )117870(אנ   .ור סוציולוגיה לפי משאשמ
 

 .190-202' עמ, מחשבות: בני ברק, דיני עבודה, )2003. (ר, דלומי
 )שמור( דינ  57   2005' בספריה למשפטים מהד
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  שביתות והשבתות . 4
 . 41-74' עמ, האוניברסיטה הפתוחה: אביב-תל, שביתה והשבתה בראי הדמוקרטיה, )2003. (ר, בן ישראל

 )562385(שב   .ישר- בן331.892
 

 פרזנטציה
 רשימה שבהנציג הכתה  יערוך .  יציגו הסטודנטים את עיקרי עבודותיהם בפני הכתה' במהלך סמסטר ב

 . יעשה עם נציג הכתה בלבדצגהנוי  מועד ההיש.   לכל סטודנטצגהההייקבע מועד 
 . דקות30 -הזמן המוקצב לכל סטודנט  כ
 .או  בשקפים/ ו ניתן ורצוי להשתמש במצגת

, השערת המחקר הסברים, שאלת המחקר, מטרת העבודה, נושא העבודה: בסמינריון מחקרי: התכנים שיוצגו
 . תהליך העבודה, תיאוריות מהתחום הנחקר. שיטת המחקר

 .   תמצית מספרות הקריאה,  בעיות מתודולוגיות, שיטת המחקר,  נושא העבודה–בסמינריון תיאורטי 
 
 נריוניתהעבודה הסמי 

 
 הוראות כלליות

 
 .לא יינתן אישור לעבודה בזוגות. הינה עבודה אישיתעבודה ה

 .ביבליוגרפיה ונספחים, לא כולל תוכן עניינים,  עמודים25מינימום : היקף העבודה 
 .  וברווח כפול12העבודה תוגש בפונט 
 .  פריטי ביבליוגרפיה מהסילבוס2חובה שיופיעו לפחות 

 .  2005יטי ביבליוגרפיה פורסמו החל משנת  פר3חובה שלפחות 
 .ובנפרד תוגש עבודה מודפסת, העבודה תוגש על גבי דיסקט 

 .  ה אחרי הגשתה ובדיקתה/ית בעל פה על עבודתו/המרצה שומרת לעצמה את הזכות לבחון את הסטודנט
 

 הנחיות לכתיבת העבודה
) 'ניתוח תהליכים במקום העבודה וכו, ראיונות(דהיינו מחקר במקום העבודה , להיות מחקריתהעבודה יכולה 

 . ניתוח /קריאת ספרות ודיווח, לומרכמחקר תיאורטי 
מאמר מהאינטרנט רק במידה . כתבה עיתונאית, נוהלי עבודה, מאמרים, הביבליוגרפיה יכולה לכלול ספרים

 !.מקורות באנגלית חובה. ראוי להשתמש במגוון רחב של מקורות. וזה מאמר אקדמי
 
 . נושאים שניתן לכתוב עליהםרשימה חלקית של הלן ל

 ) במקום עבודה ספציפי(גיוס ומיון עובדים  
 דוחות הערכת עובדים כגורם מניע בעבודה

 )במקום עבודה ספציפי(תגמולים בלתי חומריים כגורם מניע בעבודה 
  בעד ונגד–בוררות חובה 

 .2002-2005השביתות במגזר הציבורי בישראל  בין השנים  
 המעבר מפנסיה תקציבית לפנסיה צוברת

 . כשלון אכיפת החוק-עובדים זרים בישראל  
 )בארגון ספציפי(אפקטיביות ההדרכה בארגון 

 )בארגון ספציפי(שיתוף עובדים בארגון  
 )   בדיקת פסקי דין במהלך תקופה מסויימת....   (בית הדין לעבודה  בין השנים 

  או כישלון הצלחה–המוסד לבוררות מוסכמת 
ניתן , לבדוק דוחות מבקר המדינהניתן , צ"ניתן לבדוק פסקי דין של בג(מינויים פוליטיים בשרות הציבורי 
    )לכתוב  על מקום עבודה ספציפי

 )בארגון ספציפי(הנעת עובדים בארגון 
 )בארגון ספציפי(שיתוף עובדים בתהליך השינוי בארגון 

 
 
 

 :דוגמאות לשאלה במבחן
 . במנגנונים לישוב סכסוכי עבודה לפי גליןי/דון. 1
 
 
 


