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 תאריך עדכון: 

 לתוכניות מובנותהמחלקה 
 

 משאבי אנוש  כלכלת
 

 שם המרצה: ד"ר אבי טילמן
 

 הרצאה סוג הקורס:
 ש"ס 2  :היקף שעות              קיץ: סמסטר                    ח"עתש:  שנת לימודים

 http://lemida.biu.ac.il אתר הקורס באינטרנט:
  

 :מטרות הקורס .א
בקורס יוצגו  משאבי אנוש. כלכלתמטרת הקורס היא לתת למנהלים כלים תיאורטיים ומעשיים בהיבטים הכלכליים של 

 דוגמאות רבות מהארץ ומהעולם. 
 

  :תוכן הקורס .ב
 במהלך הקורס נתמקד בנקודות הבאות:

  .מבוא מהי כלכלת משאבי אנוש וכיצד היא מסייעת למנהלים 

 .השקעה בהון אנושי )השכלה והכשרה מקצועית( ודרכי המימון של השקעה זו 

  .הכשרה תוך כדי עבודה 

 .מבנה השכר: הקשר בין ניסיון העבודה וההשכלה לשכר 

  הכשרה כללית והכשרה ספציפית –האם העובד הוא גורם ייצור קבוע או משתנה . 

  ?שכר עבודה קבוע או שכר עבודה משתנה 

  .תכנון תמריצים על מנת לשמר את העובד בפירמה 

  עבודה בצוות 

  .קביעת רמת התעסוקה בפירמה בתקופות גאות ושפל 

  בשוק העבודה.לגברים נשים הפרשי שכר בין 

 .פערי שכר בין קבוצות שונות בשוק העבודה. אפליית שכר 
 

 )רשימה או טבלה כדוגמת המצ"ב(תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:     

 קריאה נדרשת נושא השיעור מס' השיעור

  מבוא לכלכלת משאבי אנוש  1

השקעה בהון אנושי  ודרכי המימון  2
 של השקעה זו.

  3-4כלכלת עבודה , האו"פ , יחידה 

מבנה השכר: הקשר בין ניסיון  3-4
 לשכרהעבודה וההשכלה 

Personnel Economics, Ch. 2  

 5כלכלת עבודה , האו"פ , יחידה  העובד כגורם ייצור חצי קבוע  5

שכר עבודה קבוע או שכר עבודה  6-7
 משתנה?

Personnel Economics, Ch. 3 

תכנון תמריצים על מנת לשמר את  8-9
 העובד בפירמה. 

Personnel Economics, Ch. 4  

 עבודה בצוות   10-11
 

Personnel Economics, Ch. 5  

קביעת רמת התעסוקה בפירמה  12
 בתקופות גאות ושפל. 

 , 5כלכלת עבודה , האו"פ , יחידה 
Personnel Economics, Ch. 6 

הפרשי שכר בין נשים לגברים  13
 בשוק העבודה.

 5כלכלת עבודה , האו"פ , יחידה 
 , Personnel Economics, Ch. 6 

 

 :חובות הקורס .ג
   אין  דרישות קדם: 
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  בחינה   100% חובות / דרישות / מטלות: 
 
 הציון יקבע על פי המבחן. :מרכיבי הציון הסופי )ציון מספרי / ציון עובר( 

 

 )חובה/רשות( ביבליוגרפיה: .ד
 ( וספרי עזר נוספים:textbooksספרי הלימוד )     

Edward P. Lazear, Personnel Economics, MIT Press 1995.  )ספר חובה( 
 LAZ p (303362) 658.3 -בספרייה לכלכלה

 
)החומר הרלוונטי  .1999 האוניברסיטה הפתוחה, 5 ,4 ,3יח'   -כלכלת עבודה ,יורם וייס , ניסים בן דוד, אבי טילמן

 יועלה לאתר הקורס(. 
 (1144095שמור לפי כלכלת ) -בספרייה לכלכלה 

 
 , בכתה יובאו מאמרים נוספים שעל הסטודנטים לקרא.  כל החומר הנלמד בכתה  חומר מחייב למבחנים:


