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 3/3/02/6: תאריך
 

 משאבי אנושניהול 

 שיעור סוג הקורס:

 

 קורסהתקציר 

ניהול יעיל של המשאב האנושי בארגון ניהול משאבי אנוש מהווה גורם מפתח בהצלחה של ארגונים. 

, גיוס עובדים והדרכתם, תגמול עובדים והערכת בארגון תעסוקהבתכנון אסטרטגי של ניהול הכרוך 

תאפשר לארגון  ,טבי בעובדיו וזאת החל משלב גיוסםיארגון להשקיע באופן מביצועיהם. יכולת ה

הן בטווח הקצר והן בטווח הארוך, וזאת  ,למקסם את ביצועי העובדים ומכאן את הרווחיות שלו

יהול משאבי נהקורס יתמקד בנושאים עדכניים ומרכזיים בבהתאמה לתחרות העסקית הקיימת כיום. 

ניהול תהליכים הכוללים, בין היתר, את התחומים הבאים:  ניהולית –ית אסטרטגאנוש מנקודת מבט 

חוצי ארגון, גיוס עובדים, הענקת מוטיבציה לעובדים, מיון עובדים, הערכה של ביצועי עובדים 

 הדרכתם.ו

 מטרות הקורס

 ידע וכלים יישומיים בתחומים הנוגעים לניהול משאבי אנוש.הינן להעניק למשתתפים  קורסמטרות ה

וכן  בניהול משאבי אנושהבנה מעמיקה של מושגים מרכזיים ילמדו נושאים שיאפשרו  קורסבמסגרת ה

מורכב  הקורס נושאים, שיאפשרו לבצע אינטגרציה יישומית של אלמנטים שונים הקשורים לתחום זה.

 .ומבחן. ההרצאות תכלולנה דוגמאות הרלוונטיות לנושאים הנלמדים משילוב של הרצאות, דיונים

 

 חובות הקורס
 

 ותהער                                         אחוז בציון הסופי    פירוט המרכיב    

 בחינה עם חומר סגורה 22%/            בחינת סיום     
 
 
 

 תוכנית הקורס

 (Chapter 1) מבוא לניהול משאבי אנוש :1שיעור 

וש, הגדרת תפקידו של הצגת הגישות והתפיסות הקיימות בניהול משאבי אנ
ניהול ההון האנושי במקומות ודיון בחשיבות  מנהל משאבי אנוש בארגון

 העבודה. 
 

 (Chapters 3 & 2) תכנון אסטרטגי של משאבי האנוש בארגון :2שיעור 

וזיהוי גורמי המפתח  המשאב האנושיכלים והטכניקות הקיימים לתכנון ב דיון
  .לתכנון התהליך
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 המשךתוכנית הקורס / 

 (Chapter 5) גיוס עובדים :3שיעור 

לגיוס עובדים מיטבי לארגון, תוך הבנת תהליך  בחינת הגורמים הרלוונטיים
 השיטות והכלים הקיימים.גיוס, ה

 (Chapter 6)מיון עובדים תהליך ראשוני של  :4שיעור 

דיון בהיבטים התיאורטיים והמעשיים של מיון עובדים, הבנת השימוש של 
 סוקים בארגון ובניית כלי המיון. ניתוח עי

 
 (Chapters 6) מיון עובדים :5 שיעור

ניתוח השיטות והכלים הקיימים למיון עובדים, לרבות: מכתבי המלצה, ריאיון, 
 מבחנים והערכת עמיתים. 

 
 (Chapter 7) הדרכת עובדים :6-7 רשיעו

כה בארגון ההדרכה של העובד לארגון, בניית מערכת הדרתהליך דיון בחשיבות 
 . להדרכת העובדים ופיתוח מדדי הערכה

 (Chapter 8)הערכת עובדים  :8שיעור 

הבנת מערכת הערכה של ביצועי העובדים, לימוד שיטות להערכת ביצוע והבנת 
 הכלים הקיימים להערכת ביצועי העובדים. 

 
 (Chapter 9) ניהול קריירה ותכנון מסלול קידום בארגון :9שיעור 

הקריירה הארגונית ותכנון מסלולי קידום בארגון, בהתייחס  דפוסיבחינת 
 לצרכי הארגון וכן לרצונות העובד. 

 
 (Chapter 11)הענקת תמריצים והטבות לעובדים  :11שיעור  

קביעת מסגרת הענקת התמריצים לעובדים וכן התאמת סל ההטבות, וזאת 
 כתלות בצרכי הארגון וצרכי העובד. 

 (Chapter 12)ה בעבודה תהליך ההנע :11שיעור  

פיתוח מוטיבציה בקרב עובדי הארגון, תוך הבנת הגורמים לניכור וחוסר 
 שביעות רצון במקום העבודה. 

 
 (Chapter 13) מערכת יחסי העבודה והשפעתה על הארגון  :12שיעור 

העובדים והאיגודים  הגדרת יחסי העבודה הקיימים בארגון, השפעת ארגוני
 המקצועיים, תוך הבנת המגמות הגלובליות הקיימות בתחום יחסי העבודה.

 (Part 6)ניהול משאבי אנוש בארגונים ייחודיים  :13שיעור 

הבנת תהליך ניהול המשאב האנושי בארגונים גלובליים וכן בארגונים קטנים, 
 בהתאמה לייחודיות של כל אחד מהארגונים. 
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