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  אילן-אוניברסיטת בר
  המחלקה למדע המדינה

  
  ז" תשס- בסקטור הציבוריניהול משאבי אנוש

71-875-36  
  שרק-ר דניאלה שנקר"ד

  
  תיאור הקורס

יוצג בקורס " משאבי אנוש"המושג . עוסק בסוגיות שונות של ניהול המשאב האנושי בארגוניםהקורס 
במהלך הקורס יוצגו גישות שונות .  הארגוןכפונקצית מטה ארגונית בעלת חשיבות אסטרטגית להצלחת

, ביניהם. וידונו היבטים שונים רלוונטיים לניהול משאבי אנוש, להסבר המסגרת הרעיונית מאחורי המושג
ומתן - משא, הלחץ בניהול עובדים, הנעת עובדים, יחסי עבודה בארגון, גמישות, שיטות בניהול, מבנה ותמורות

  .קיבוצי
  דרישות הקורס

   והשתתפות פעילה בפגישות הקורסנוכחות .1
 קריאת החומר הביבליוגרפי  .2
 בחינה הכוללת את חומר ההרצאות והביבליוגרפיה .3

 הרכב הציון
  ).100%(בחינה מסכמת על חומר הכיתה והביבליוגרפיה 

  
  נושאי הקורס ורשימת קריאה

  
  המינהל הציבורי החדש: מבוא. 1

  .10, 9פרקים . גומא: אביב- תל, הלכה ומעשה–ארגון וניהול ). 2002. (א, כפיר
  )568768(אר .כפי  שמור מדעי המדינה לפי

  
   מושגי יסוד- ניהול משאבי אנוש.2

 Human Resource ,)2000. (M.P, and Wright. B, Gerhart, .R.J, Hollenbeck, .A.R, Noe
.7-4. Pp. Hill-McGraw, Irwin, Management 

658.3 CAR (572936)     להבספריה לכלכ                                                                                                                            
  

.1. Ch. Prentice Hall: New Jersey,  Human Resource Management).1997. (G, Dessler 
  )1112488 (10702תדפיס 

  
   שינויים בסביבת העבודה.3

   .א"המכללה למינהל ת, הספרייה למינהל,  ניהול גמיש2000ניהול ). 1990. (ע, וכרמי. א, גלין
  )232302(אל .נהו  שמור מדעי המדינה לפי

  
  .ו"שנתון משפט העבודה תשנ, "בעידן שנות האלפיים" מנהל"מיהו ). "1996. (א, גלין. ר, בן ישראל

   פריה לכלכלהכתב עת בס
  

 שנתון משפט העבודה, "י כוח אדם"העסקת עובדים ע : )Outsourcing(מיקרו חוץ). "1999. (ר, בן ישראל
  .1999ט "תשנ

   כתב עת בספריה לכלכלה
  

 נשים הכוח, )עורכת. (ע, מאור" השלכות דפוסי עבודה גמישים על עבודת נשים בישראל). "1997. (א, גלין
  .ספריית הפועלים: א" ת,העולה

  )363181(הכ .נשי שמור סוציולוגיה לפי
  
  בים ועיסוקים'גו. 4

  Human Resource,)2000. (M.P, and Wright. B, Gerhart, .R.J, Hollenbeck, .A.R, Noe
..4.Ch. Hill-McGraw, Irwin, Management 

658.3 CAR (572936)     בספריה לכלכלה  
 

  בעידן של גלובאליזציה תכנון משאבי אנוש. 5
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Human Resource , )2000. (M.P, and Wright. B, Gerhart, .R.J, Hollenbeck, .A.R, Noe
.159-146.Pp. Hill-McGraw, Irwin, Management 

658.3 CAR (572936)     בספריה לכלכלה  
 )1112773) (2006( HUM   שמור מדעי המדינה לפי 

   והצבהגיוס מיון. 6
  .28-36' עמ. מרץ, 69 גליון  הירחון לחשיבה ניהולית–סטאטוס , "חורצי הגורלות). "1997. ( ר,קוטלובסקי

   המכון הפדגוגי, כלכלה: כתב עת בספריות
  

. 6-4. Ch. Prentice Hall:  New Jersey,Human Resource Management). 1997. (G, Dessler  
  ) 1112492 (10705תדפיס  : 6פרק , )1112491 (10704תדפיס   : 5פרק , )1112490 (10703תדפיס  : 4פרק 

  
  הערכת ביצועים וניהול ביצועים. 7

..10-9.  Ch. Prentice Hall: New Jersey,  Human Resource Management).1997. (G, Dessler 
  )1112496( 10707תדפיס  : 10פרק , )1112493 (10706תדפיס  : 9פרק 

  
  דרכה ופיתוח משאבי אנושה. 8

Human Resource , )2000. (M.P, and Wright. B, Gerhart, .R.J, Hollenbeck, .A.R, Noe
..,97. Ch. Hill-McGraw,  Irwin,Management 

  )26.6.06(הוזמן 
  

  הנעת עובדים ותיגמול. 9
Understanding and Managing the , Behavior in Organizations). 2000. (A.R, Baron, .J, Greenberg

.4.Ch. Prentice Hall: New Jersey, Human Side of Work 
658.3 GRE (493806) 

  
  בטיחות ולחץ, ניהול בריאות. 10

 ,Strategic Human Resource Management). 1996. (p.K, Kacmar. L.P, Perrewe. P.W, Anthony
Florida: Florida State University. Ch. 14. 

  )1102141 (10529תדפיס 
  
  ומתן קיבוצי- אמש.11

, Strategic Human Resource Management). 1996. (p.K, Kacmar. L.P, Perrewe. P.W, Anthony
Florida: Florida State University. Ch. 16. 

  )1102146 (10530תדפיס 
 

  


