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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

במהלך הקורס תערך השוואה בין ניהול המשאב האנושי במגזר הפרטי לבין ניהול המשאב האנושי במגזר 
  . הציבורי

  :דרישות הקורס
  .השתתפות חובה בכל ההרצאות

  השתתפות בדיונים  בכתה
  קריאת החומר הביבליוגרפי

שליש מהשאלות .  שאלות 34המבחן יכלול . ללא חומרי עזר) מבחן אמריקאי( סגוררס יערך מבחןבסיום הקו
  .  60%ציון עובר לפחות . שני שליש מהשאלות על חומר ההרצאות, על חומר הקריאה

  . דוגמא לסוג השאלות בעמוד האחרון
  :הרכב הציון

  .100% –מבחן בסיום שנת הלימודים 
  
  קריאהושאי השעורים ורשימת הנ
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  . )' בדוגמאות נוספות תינתנה בסמסטר (דוגמא לשאלה-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
 .ינים נוטים ללהעריך בצורה חיובית מועמדים בעלי נתונים הדומים להםגישה הקובעת שמראי  .ג
  .  שיטה הנהוגה על ידי המראיין שמטרתה להפיג את המתח הראשוני בשעת ראיון  .ד

                         


