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  תיאור הקורס

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

, 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
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