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 אילן-אוניברסיטת בר
  המחלקה למדעי המדינה

    71–667–3534/ סוגיות נבחרות בניהול עובדים
  א.מ- ש  " ש2קורס בחירה  

   אפרת קנולר ר"ד: מרצה
  ט"תשס

  
.  בתאום מראש בדואר האלקטרוני09.30-10.30ביום רביעי  משעה , 11.00-12.00יום שלישי : : שעות קבלה

efratknoler@walla.co.il  
  .257חדר , קומה שנייה) בנין מכסיקו (213בנין , המחלקה למדעי המדינה: מס חדר

  .  03 5318957: טלפון במשרד
  

  תיאור הקורס ומטרת הקורס
ל תחום חברתיות וכלכליות משפיעות ע, התפתחויות פוליטיות. יחידת משאבי אנוש היא יחידה מרכזית בארגון

התפתחויות אלה מחייבות עריכת שינויים משמעתיים בתחום החשיבה  . יחסי העבודה במדינות הדמוקרטיות
במהלך הקורס נדון בסוגיות נבחרות  הקשורות בשיפור ובפיתוח . המנהלית וביחס אל המשאב האנושי בארגון

, מחקיקה, עת מהצע וביקושמערכת המושפ, נתמקד במערכת יחסי העבודה במשק.  המשאב האנושי בארגון
, שוק העבודה הינו שוק דינמי. מתמריצים וממענקים שונים, ממכסים, ממיסים, מהסכמי שכר, מפסקי דין

  .  ושינויים המתרחשים בו משפיעים על כל אחד מאיתנו
  ארגוני העובדים וארגוני המעסיקים , הממשלה: נלמד על מערכת יחסי העוצמה בין השותפים המרכזיים

  :שות הקורסדרי
  ).10%( הרצאות בסמסטר תגרור הורדת ציון 3היעדרות מעל . השתתפות בכל ההרצאות

  קריאת החומר הביבליוגרפי
  .הסבר בהמשך.  עמודים10 –הגשת עבודה בהיקף של כ 

  .בסיום הקורס יערך מבחן פתוח שיכלול את חומר ההרצאות ואת חומר הקריאה
  :הרכב הציון
  70%מבחן שנתי 

  .30%: עבודה
  .60% לפחות –ציון עובר בכל מטלה 

  נושאי השעורים ורשימת הקריאה
  
  ניהול משאבי אנוש בישראל:  מבוא. א

  קריאה
  . 378-390, 78-101' עמ, 2004, מטר, אביב-תל ,הארגון הלומד,פ. מ, י 'סנג. 1

  )322735( בתדפיס 78-101' וגם עמ) 279991(אר .'סנג שמור סוציולוגיה לפי
 
2 .       Western-South, n.U ,Organizational Behavior. W. R, Woodman, .W.J, Slocum, .D, gelHellrie

College Publishing, 2001, pp. 6-13.                                                                                                        
158.7 HEL (470468) ה בספרית כלכל  

  
  מינויים פוליטיים. ב

  :קריאה
מכון  ירושלים ,  ירושלים, מאחורי הקלעים של הפוליטיקה והמנהל בישראל: אדוני הנציב, לא. י, נור-גל .1

  . 361-370' עמ, ידיעות אחרונות, לחקר ישראל
  )558035(לא .נור-שמור מדעי המדינה לפי גל

  
  .167-191' עמ, 2007, אקדמון, ירושלים ,קוד ורפורמותתפ, מבנה, התפתחות, מינהל ציבורי בישראל. י, נור-גל

351E1154860(מנ .נור- גל(  
  
  " הניסיון הישראלי מזווית משווה: איזונים בלמים ומינויים בשירות המדינה. "ר, אמדו. 2

  ).זוהי חוברת דקה. החוברת כולה ( 2001, אילן-אוניברסיטת בר, גן- רמת
352.65E491615(אז . אמד(  

  
  .ירושלים, 39דין וחשבון שנתי , )1998( המדינהמבקר . 3

http://www.mevaker.gov.il/serve/contentTree.asp?bookid=173&id=57&contentid=&parentcid=und
efined&sw=1024&hw=698 
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  פיתוח המשאב האנושי. ג
  :יאהקר

ניהול משאבי ) עורכת(בתוך הילה הופשטטר " תמונת מצב עדכנית: הערכת ההדרכה בארגונים. "א, ודרור. גדיר.1
  .91-94'עמ, 2006, אילן-אוניברסיטת בר, גן- רמת, אנוש בישראל

  4כתב עת באולם 
  
בתוך הילה הופשטטר " מחקר השוואתי: עת ערכים לאומיים על הדרכה בארגוניםהשפ. "ז,ורוזנבלט. ה, פרץ. 2
  .100-105' עמ, 2006, אילן-אוניברסיטת בר, גן- רמת, ניהול משאבי אנוש בישראל, )עורכת(

  4כתב עת באולם 
  
  מנהלים ומנהיגים. ד
  .88-61' עמ, 2004, מטר, אביב-תל,  המנהלים הטובים ביותר7, קריימה' פרי א'ג. 1

  )1133616(שב . קרי658.406
  
, )עורכים(בתוך איציק גונן ואלליאב זכאי , " אבן יסוד למנהיגות איכותית–הגדרת החזון והנחלתו . "נ, כץ. 2

  .133-146' עמ, 1999, משרד הביטחון, אביב-תל, מנהיגות ופיתוח מנהיגות הלכה למעשה
  )464675(מנ  .בספרית כלכלה שמור לפי גונ

  
  .77-100'עמ, 2007, מטר, אביב_תל, המנהל הממוקד. א, סקופ. 3

  )1138912(מנ . סקו658.4
  
41-, 39-17' עמ, ב"תשס, יועצים, איתן מאירי, הרצליה,  עמודי התווך של המנהיגות5 . ר, וסלקטר. ג.מאייר פ. 4

62 .  
  )532837(חמ . מיר658.4092

  
  .193-173' עמ, ס"תש, כנרת: אביב-תל, ניהול מתקדם. 'א, קרן. 5

  )452281(נה . קרן658
  
6 .                 .27-15.pp, 2004, Harvard Business Scool Press, Boston, Bad Leadership. B, Kellerman  

  )1134805(תדפיס 
  
  הנעת עובדים. ה
  .23-39' עמ, 2005, תירוש, חולון, ניהול לאיכות כוללת. מ, פרפרי. 1

  )1106937 (נה. פרפ658.4013בספרית כלכלה 
  
  .9-42' עמ, ריקובר'צ: אביב-תל, תמרוץ והנעת עובדים) 1996. (ד, עדן. גלוברזון ש . 2

  )307822(תמ . גלו658.314
  
  .72-85, 16-32' עמ, 2000, לירז, אביב- תל, האצלת סמכויות ככלי ניהולי יעיל. מ,לירז. 3

  ) 1135039(תדפיס ) 1133614(הא . ליר658.4
  
  . 'עמ, 4יחידה , האוניברסיטה הפתוחה: אביב-תל , ניהול משאבי אנוש) 1994. (א, חיים-בר. 4

164-177  
  )68339(נה .שמור מדעי המדינה לפי אונ

  
  . 115-127' עמ, עטרות:  הרצליהM. Q. Tהשיטה וישומה ) 1993.  ('ג, באנק. 5

  )224532(טי . בנק658.4013
  
 , 9 כרך ,ומשפט חברה, עבודה, " ף עובדים בעידן הגלובליזציהעתידן של תכניות לשיתו", )2002(א , חיים -בר. 6
  . 65-83' עמ

  כתב עת בספרית  כלכלה
  
  הערכת עובדים. ו
  .38-46' עמ, 144כרך , עסקים וכלכלה, "הערכה  ותגמול עובדים. "ר, איילון. 1

  כתב עת בספרית כלכלה
  
  .33-37' עמ, 161כרך , סטטוס,"דים על הכליםהמוערכים עוב, המעריכים בארגון עובדים עם הכלים. "ר, הס. 2

  כתב עת בספרית כלכלה
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  .54-62' עמ, 59כרך , סטטוס" לא חותמת גומי ולא טוב של סחבק. "ר, בדואן. 3
  כתב עת בספרית כלכלה

  
  השותפים במערכת יחסי העבודה בישראל. ז

  איגודים מקצועיים וארגוני מעסיקים,  הממשלה
  קריאה

, "השלכותיה האפשריות על מערכת יחסי העבודה בשירות הציבורי: 1994מרת ההסתדרות הת. "א, שירום. 1
  .64-36' עמ, 1995אפריל , רבעון לכלכלה

  )18668(מב וגם בספרית כלכלה .שמור סוציולוגיה לפי שיר
  
  , ד רון דלומי"בתוך עו, 63) 2(ד נא "פ', עמית'ד הארצי ו"ביה' ההסתדרות נ "7029/95צ "בג. 2
  .56-58' עמ, 2005, שמורות, בני ברק, דיני עבודה,   מנשה כהןד"עו

  ר"וגם המאגר המשפטי פדאו) 1114307(דלפק -בספרית כלכלה שמור לפי ישראל דיני עבודה
  
  יחסי עובד מעביד.   ח

   קריאה
  .368-351' עמ, 2002, האוניברסיטה הפתוחה, אביב-תל, דיני עבודה. ר, ישראל- בן. 1

344.01E519465(די .ישר- בן(  
 
  .בית הדין הארצי לעבודה, מ" שמואל ליבוביץ נגד ימית שמירה אבטחה ושירותים בע000232/03עע , . 2

  ר"מאגר המשפטי פדאו
  
  ,   מוסטאפא כמאל נגד המוסד לביטוח לאומי001147/01עבל . 3

  ר"מאגר המשפטי פדאו
  
ד "עו, ד רון דלומי"בתוך בתוך עו, 625ע לו "פד, "ל" גלי צה–מדינת ישראל ' שאול צדקא נ "300274/96ע "ע. 4

  ..5-9'עמ, 2005, שמורות, בני ברק, דיני עבודה,  מנשה כהן
   ר"וגם במאגר המשפטי פדאו) 1114307(דלפק -בספרית כלכלה שמור לפי ישראל דיני עבודה

   
  )עובדים זרים(מהגרי עבודה .  ט
, ד רון דלומי"בתוך עו, 433) 2(ד נב "פ" אלי ישי, שר העבודה והרווחה' תנופה שירותי כוח אדם נ "450/97צ "בג. 1
  .51-52' עמ, 2005, שמורות, בני ברק, דיני עבודה,  ד מנשה כהן"עו

   ר"וגם במאגר המשפטי פדאו) 1114307(דלפק -בספרית כלכלה שמור לפי ישראל דיני עבודה
  
ואחדות . ר, בתוך נתנזון"  תמונת מצב מסגרת פורמלית ומדיניות ממשלתית–עובדים זרים "|. ח, פישר. 2
  . 13-41' עמ, הקיבוץ המאוחד, אביב-תל, הפועלים החדשים) עורכים.(ל

  )585923( וגם תדפיס )413595(הח .שמור סוציולוגיה לפי פוע
  
  משא ומתן קיבוצי והסכמים קיבוציים. י

  קריאה
  .160-141' עמ, רמות, אביב-תל, דינמיקה של משא ומתן מתיאוריה ליישום. א, גלין. 1

  )319931(די .שמור סוציולוגיה לפי גלי
  
  .81-88, 29-42' עמ, 1999, האוניברסיטה הפתוחה, אביב-תל, ניהול משא ומתן.  א,טיבר. א, גלין. 2

  )575875(מש .בספרית כלכלה שמור לפי נהו
  
, )עורכים(, עוזר כרמי, בתוך אמירה גלין, ב"ל ובמשא ומתן קיבוצי באירופה ובארהגמישות בניהו. "ק,אנגלס. 3

  .136-157' עמ, 1990, אביב- אוניברסיטת תל, אביב-תל,  ניהול גמיש2000ניהול 
  )232302(אל .שמור מדעי המדינה לפי נהו

   
  .475-465' עמ, 2002, האוניברסיטה הפתוחה, אביב- תל' כרך ג, דיני עבודה. ר,ישראל- בן. 4

344.01E519465(די .ישר- בן(  
  
' עמ, 2004, )1-2(34, משפטים, "21- מבט אל המאה ה–ארגוני עובדים ומשא ומתן קיבוצי . "עד נ-וגיל. פ, רדאי. 5

88-39.  
  כתב עת בספריה למשפטים

  
  , ד רון דלומי"בתוך   עו, 48) 1(ד כו "פ"ליזרוביץ '  ינקלביץ נ–רוזן  "53/71א "ע. 6
  ..121-122' עמ, 2005, שמורות, בני ברק, דיני עבודה,  ד מנשה כהן"עו    

   ר"וגם במאגר המשפטי פדאו) 1114307(דלפק -בספרית כלכלה שמור לפי ישראל דיני עבודה
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  סכסוכי עבודה ויישוב סכסוכי עבודה. יא
  קריאה

, )עורכים(רוזנשטיין ,  אמירה גלין,בתוך אריה גלוברזון" מנגנונים ליישוב סכסוכי עבודה בישראל. "א,גלין. 1
  .45-41' עמ, 1990, רמות, אביב- תל, אופקים חדשים–משאבי אנוש ויחסי עבודה בישראל 

  )117870(אנ .שמור סוציולוגיה לפי משא
  
  . 32-28' עמ, 154, ד"חורף תשס, האומה, "?לאן הנעלם המוסד לבוררות מוסכמת. "ק,פינקלשטיין. 2

  4כתב עת באולם 
  
בני , דיני עבודה,  ד מנשה כהן"עו, ד רון דלומי" בתוך עו673) 1(ד מ "פ" בית הדין הארצי '  חטיב נ525/84צ "גב. 3

  .153-155' עמ, 2005, שמורות, ברק
   ר"וגם במאגר המשפטי פדאו) 1114307(דלפק -בספרית כלכלה שמור לפי ישראל דיני עבודה

  
  שביתות והשבתות. יב

  קריאה
  .208-185' עמ, 2003, האוניברסיטה הפתוחה, אביב-תל, שביתה והשבתה בראי הדמוקרטיה. ר, ישראל- בן. 1

  )562385(שב .ישר- בן331.892
  
  .1530-1521' עמ, 2002, האוניברסיטה הפתוחה, אביב-תל, דיני עבודה. ר,ישראל- בן. 2

344.01E519465(די .ישר- בן(  
   

דיני ,  ד מנשה כהן"עו, ד רון דלומי"בתוך  עו" א"עירית ת' א נ"תארגון העובדים בעירית  "41 – 92/ 97ע    "דב. 3
  .179-180'עמ, 2005, שמורות, בני ברק, עבודה

   ר"וגם במאגר המשפטי פדאו) 1114307(דלפק -בספרית כלכלה שמור לפי ישראל דיני עבודה
  
  סיום יחסי עובד ומעביד. יג

  קריאה
  ,+נטו "  אינו זכאי לפיצויי פיטורים– לפטרו המנסה לאכוף על מעבידו, עובד" . א,אגמון. 1

  .88-87' עמ, 2003, 163
  אין

  
  . 90-89' עמ, 2003, 163 ,+נטו " חושף השחיתות נאלץ לעזוב את העבודה וגם לא קיבל פיצוי כספי על כך. "י,קנולר
  אין

  
דיני ,  ד מנשה כהן"עו, ומיד רון דל" בתוך בתוך  עו289ע לג "פד, יניב ' מ נ" מפעלי תחנות בע3 – 209ע נו "דב

  .199-200, 2005, שמורות, בני ברק, עבודה
   ר"וגם במאגר המשפטי פדאו) 1114307(דלפק -בספרית כלכלה שמור לפי ישראל דיני עבודה

  
  ספרים מומלצים לקריאה

  .2003, למכון ירושלים לחקר ישרא, ירושלים?, האם נשמעה השריקה, חושפי השחיתות ובתי דין לעבודה. ד, אילן
  אין

  
  .2003, משרד הביטחון, מבחן הניהול בביצוע, אראן ראם'צ, בוסידי לארי

  )571487 ( ד "מב תשס. בוס658  
  

  .2004, מטר, גלולת המנהיגות, מוצניק מרק, רד קן'בלנצ
  )1133604(גל . בלנ658.409

  
  .2002, מטר, 21 - אתגרי הניהול במאה ה, דרוקר פיטר

  )446577 ( את .י דרוהמדינה לפ-שמור מדעי  
  

  .2002, מטר, המנהיגים החדשים, קי'אני מק, בויציס ריצרד, גולמן דניאל
  )527697 ( ב "מנ תשס. גול658.094019  

  
  .2006, עם עובד, אביב-תל, תפתחו משטרה. נ, וורגפט
331.62E1117799(תפ  . וור(  

  
  .2003, מטר, להוביל לשינוי, ון'קוטר ג

  )552101(פי קוטר בספרית כלכלה שמור ל
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  .1999, נר, קרית אונו, ניהול משאבי אנוש. ש, קנר
  אין

  
  .2004, גנוסר- פרלשטיין, אביב-תל, סמכות וסדרי דין: בית הדין לעבודה. א, בלליר-רובין

  )584036( רוב 57.9בספריה למשפטים שמור לפי 
  

  :הנחיות לגבי העבודה
  .30% –משקל העבודה בשקלול הציון הסופי 

  .16.3.2009רביעי   :   הגשת העבודהתאריך
. באתר האינטרנט של המחלקה למדעי המדינה ניתן למצוא  מסמך המפרט כללי כתיבה לעבודה סמינריונית

  . עקרונות הכתיבה הם זהים למרות שהיקף העבודה הנדרש מכם קצר בהרבה
  http//www.biu.ac.il/SOC/po: האתר

  ).ביבליוגרפיה(ן  עניינים ורשימת מקורות  עמודים לא כולל  תוכ10: היקף העבודה
  . עם רווחים של שורה וחצי בין השורות12העבודה תיכתב בגופן 

מאמרים שנכתבו / פריטים מתוך ספרים2 – פריטים מתוך הרשימה הביבליוגרפית ו 2 - חובה להשתמש לפחות ב
  .  ואילך2004משנת 

  .ניתן לכתוב את העבודה בזוגות
  

  :מבנה העבודה
שם , מספר הקורס, שם הקורס, נושא העבודה, שם המחלקה, יכלול את שם האוניברסיטה:  עבודהשער ה .1

  .מספר תעודת הזהות ותאריך הגשה, שם הסטודנט, המרצה
  .יכלול את שמות הפרקים ומספרם בעבודה: תוכן עניינים .2
לא הסבר על (מים  ציון הדג, מרחב הנושא, תיחום גבולותיו מבחינת הזמן, יכלול את הצגת הנושא: מבוא .3

 .  הצגה קצרה שלמבנה העבודה, שבהם יעשה שימוש לצורך ניתוח) הדגמים
התייחסו למבוא כאילו , המבוא אמור להסביר לקורא את מה שהוא עתיד לקרוא בהמשך העבודה: שימו לב

 .  שאתם כותבים לאדם שאינו בקיא בנושא
  או התיאורטיים יכלול את הדגמים המושגיים : ספרות מחקר/רקע תיאורטי .4

  .        שבהם אתם מתכוונים לעשות שימוש במהלך העבודה
  יכלול את תיאור וניתוח הסוגיה שבחרתם באמצעות ולאור : גוף העבודה .5

  . ההדגשה היא על המלה ניתוח.        הדגמים התיאורטיים
  ת פרקי המשנה יכולים להיו.       ניתן לחלק את גוף העבודה לפרקי משנה הגיוניים

  .      לפי נושאי משנה או לפי קופות של התפתחות הסוגיה
  .על על תהליך העבודה והצגת המסקנות- יכלול מבט: סיכום ומסקנות .6

  .ביבליוגרפיה תכלול מגוון של מקורות
   כל עבודה אקדמית חייבת להתבסס ולהפנות למקורות –הפנייה למקורות  .7

  . תיפסל–הפנייה למקורות עבודה ללא .         שעליהם התבססתם בעבודתכם
  

 : נושאים לבחירה
  .2000-2008 השביתות בשרות הציבורי בין השנים .1
  ).ארגון ספציפי(הערכת עובדים בארגון  .2
 ).ארגון ספציפי(הנעת עובדים בארגון  .3
 בעד ונגד מינויים פוליטיים .4
  
 


