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 72-662-02/מר פרץ פינקו

  אוניברסיטת בר אילן
  המחלקה למדעי המדינה

  
  ח"ל תשס" שנה– ניהול עובדים בשירות הציבורי 72-662-02

  מר פרץ פינקו
  א. ב–ש " ש2קורס בחירה 

  
  מטרות הקורס

ועדכניים בניהול עובדים " חמים"מטרת הקורס היא להקנות ללומדים ידע והבנה בסוגיות יסוד ובנושאים 
  .ועדכניתיישומית מפרספקטיבה תיאורטית ומפרספקטיבה , הנושאים יוצגו. רטבכלל ובשירות הציבורי בפ
יות הדואליות של הכוחות האינהרנטיים השזורים זה בזה ומשפיעים זה על זה נלמד לנתח את המשמעו

ניהול מתאימות  דרכי ולגבשהחלטות מורכבות ואת ההזדמנות לקבל  את האתגר , מייצגים את ההכרח,וביחד
  . במגזר הציבוריידי והעתידי בניהול עובדיםלטווח המי
הנושאים יוצגו מפרספקטיבה תיאורטית ומפרספקטיבה יישומית ועדכנית כמצורף בסילבוס , בהתאמה
  .המצורף

  דרישות הקורס
  .קריאת החומר הביבליוגרפי. השתתפות בדיונים בכיתה. השתתפות חובה בכל ההרצאות

על חומר הבחינה שליש משאלות ). להוציא שני עמודים אישיים (בסיום הקורס יערך מבחן ללא חומרי עזר
  .על חומר ההרצאות שני שלישוהקריאה 
  . לפחות60: ציון עובר

  הרכב הציון
  .10%: השתתפות פעילה בדיונים

  .90%: מבחן שנתי
  ).65%במקרה כזה משקל המבחן . 25% נושא נבחר הצגת: אופציונאלי(

  
  נושאי השיעורים ורשימת קריאה

  'מסטר אס
 זירת הפעילות הארגונית של ניהול משאבי אנוש: מקום העבודה .1

  קריאה
  .216 -  195'  עמ, ביתן–זמורה / אוניברסיטת חיפה: תל אביב. ארגונים). 1996 (.י, סמואל(*) 

  )326364(אר .שמור סוציולוגיה לפי סמו  
  

  .36 – 19'  עמ,האוניברסיטה הפתוחה: תל אביב). 1יחידה  (יסודות המנהל הציבורי). 1996 (. ד ,דרי(*) 
  )321717(יס .שמור מדעי המדינה לפי דרי

    
 ניהול משאבי אנוששב הדואליות .2

  קריאה
 ,)1996אפריל  (100 ליוןג, ירחון משאבי אנוש , "ניהול משאבי אנוש לקראת שנות האלפיים"', משולם א(*) 
  .26 – 20' עמ

  כתב עת בספרית מדעי החברה ובכלכלה
  

סטאטוס הירחון לחשיבה , "?איזו בבואה יראה איש משאבי אנוש בראי העתיד"', וקמינקא ש' דפין יגול(*) 
  .16 – 10' עמ, )2007ספטמבר ( 195 גליון ניהולית

  כתב עת בספרית כלכלה
  

 ,)2007ספטמבר  (195גליון  ,סטאטוס הירחון לחשיבה ניהולית, " הדור הבא–משא בין תפקידים "', שווה ר(*) 
  .22 – 18' עמ

  כתב עת בספרית כלכלה
  
 ניהול ידע .3

  קריאה
  .38 – 18'  עמ,ברנקו ויס: ירושלים. הון אינטלקטואלי). 1999 (.ת, סטיוארט(*) 

  )440440(הו . סטי658.406בספרית המכון הפדגוגי ובמידענות   
 

  .10 – 1'  עמ,)2007י  מא–אפריל ( סטאטוס הירחון לחשיבה ניהולית, "גישת התהליך לניהול ידע",  דןפאר(*) 
  כתב עת בספרית כלכלה

  
  :רשות(*) 
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 A History of Knowledge, (1991) Van Doren, C. New-York: Ballantine  Books, Pp, 402 – 412. 
001.09 VAN-DOR (1115345)    בספרית מידענות 

 מיון עובדים .4
  קריאה

  .161 – 115'  עמ,אחיאסף: נתניה. דרושים). 2002 (.י, בראושט(*) 
  )517345(דר .בספרית כלכלה שמור בדלפק לפי שטא

  
 .36 – 34' עמ, )1995( 82גליון  ,מנהלים, "הגורמים הקריטיים במיון עובדים ".קנדלשטיין ש(*) 

  כתב עת בספרית מדעי החברה ובכלכלה
 
 ים בשירות הציבורי בישראלימינויים פוליט .5

  קריאה
 46'  עמ,הקיבוץ המאוחד: תל אביב. בין ממלכתיות לתנועתיות:  בישראלמינויים פוליטיים). 1993 (.ד, דרי(*) 

– 67.  
  )214083(מנ .שמור מדעי המדינה לפי דרי

  
תרבות הניהול , )עורכים(' וירקוני ע' בתוך שנהר א, "התפתחות תרבות השלטון בישראל"' סקי חרקוב(*) 

  .244 – 227' עמ ,1993: ריקובר'צ: תל אביב(, בישראל
  )1117083(וגם תדפיס ) 248700(הנ .שמור סוציולוגיה לפי תרב

  
  .301 – 283' עמ, מ"דפוס כתר בע:  ירושלים).' א52 (2001, )מבקר המדינה(  שנתי ח"דו(*) 

  כתב עת בספרית מדעי החברה
 
 רי העסקה עקיפיםדהס .6

  קריאה
  .1996 –ו "התשנ, חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם(*) 

  "פדאור"משפטים ובמאגרי בספרית 
  

  'סמסטר ב
 הערכת עובדים .7

  קריאה
  .40 – 11'   עמ,מסדה: תל אביב. הערכה המביאה תועלת). 1989 (.ד, נבו(*) 

379.154E561863(וגם תדפיס ) 105642(הע . נבו(  
  

  .23 – 15'  עמ,האוניברסיטה הפתוחה  : תל אביב). 7יחידה ( ניהול משאבי אנוש ).1993(.  א,בר חיים(*) 
  )68339(נה .שמור מדעי המדינה לפי אונ

  
 :רשות(*) 

Bloom M, "The Performance Effects of Pay Dispersion on Individuals and Organizations". 
Academy of Management Journal, Vol. 42 no. 1 (1999), pp 25 – 40. 
 כתב עת בספרית כלכלה וגם כתב עת אלקטרוני
 

 )Talent Management(ות העובדים ניהול יכול .8
  קריאה

  .53 – 9  מ "ע, מ"פקר הוצאה לאור בע: תל אביב. הדרכה). 2006. (א, אבירם(*) 
  )1114264(הד . אבי658.3124

  
, מ"נור מוציאים לאור בע-דניאלה די: תל אביב. תרגום ברוך גפן.  אקטיבי–אימון קו ). 2006. (פ, סנדאהל(*) 
  .55 – 27' עמ
  אין

  
 שינויים ארגוניים  .9

  קריאה
  .112 – 81, מ" מוציאים לאור בעריקובר 'צ: תל אביב.  עיצוב ושינוי–ארגון וניהול ). 1997. (א, כפיר(*) 

  )342819(אר .שמור מדעי המדינה לפי כפי
  



  - 3 - 

 72-662-02/מר פרץ פינקו

  .12 – 7' עמ, )1998אפריל  (358גליון , מערכות, "תהליכי שינוי בארגונים לא עסקיים. "מ, פופר(*) 
  ת בספרית מדעי החברהכתב ע

  
 מקורות לדיני עבודה .10

 ).מנהג ונוהג, הסדרים קיבוציים, צווי הרחבה, הסכמים קיבוציים, חוק המגן, חוזה עבודה(
  קריאה

  .36 – 9'  עמ,מ"הלכה למעשה בע: רמת גן. משפט העבודה האישי והקיבוצי). 2001 (.נ, גוטמן(*)  
  )2007' מהד( גוט  57בספרית משפטים   

  
  .31 – 18'  עמ,מ"הוצאת סדן בע: תל אביב. ניהול השכר וחישובו). 1995 (.ד, שי) (* 

  )157708(נהו . שי658.32E בספרית כלכלה  1991' מהד
  
  .475 – 465'  עמ,האוניברסיטה הפתוחה: תל אביב. דיני עבודה). 2002 (.ר, ישראל-בן(*)  

344.01E519465(די .ישר- בן(  
  

 יחסי עובד מעביד .11
  .62 - 53'  עמ,מ"הלכה למעשה בע: רמת גן. משפט העבודה האישי והקיבוצי). 2001 (. נ,וטמןג(*)  

  )2007' מהד( גוט  57בספרית משפטים   
  
  .368 – 351'  עמ,האוניברסיטה הפתוחה: תל אביב. דיני עבודה). 2002 (.ר, ישראל-בן(*)  

344.01E519465(די .ישר- בן(  
 

 סיום יחסי עובד ומעביד .12
 הקריא

 163גליון ,  +נטו ," אינו זכאי לפיצויי פיטורין–עובד המנסה לאכוף על מעבידו לפטרו ", איתן אגמון(*) 
  .88 – 87'  עמ,)2003(

  אין
  

 163גליון , +נטו ,"חושף השביתות נאלץ לעזוב את העבודה וגם לא קיבל פיצוי כספי על כך", ולרניהודית ק(*) 
  .90 – 89'  עמ,)2003(

  אין
 
  
  


