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 מטרות הקורס הן: ויכולותיו לבין הסביבה המשתנה. 

  משאבי אנושלחשוף את האתגרים העומדים בפני מנהל. 

 .להציג את התפישה העכשווית למיצוב המנהל ומערכת משאבי אנוש, בארגון 
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 הנגזרת מהאסטרטגיה העסקית של הארגון.
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    לפי שיעורים תכנית הוראה

 פרמס
 השיעור

 קריאה נדרשת נושא השיעור
 הפריטים )מספרי

 ברשימת הקריאה(
 מהות ניהול משאבי אנוש .1

 .   הנחות יסוד בתפיסת ניהול משאבי אנוש

 3 ,28 

2. 
 האנושימניהול מנגנון לניהול ההון 

, התפתחות משאבי אנוש במקביל להתפתחות החשיבה הניהולית
  האתגרים העומדים בפני הארגון ומערך משאבי אנוש

4,5,29 

3-4 
  לניהול משאבי אנוש תאסטרטגיהגישה ה

מהי אסטרטגיה ? אסטרטגית משאבי אנוש,  ניהול מסורתי לעומת 
משאבי אנוש,  ניהול אסטרטגי. בסיס תיאורטי לניהול אסטרטגי של 

אסטרטגית משאבי אנוש ברמות הארגון. תהליך קביעת האסטרטגיה 
 הארגונית.

6 

5 
 ןארגוהתרבות ניהול 

חשיבות, קשר לפעילויות משאבי אנוש, תפקיד מרכיבים, הגדרה, 
בין דרך הניהול , השפעת הגומלין הארגוןמשאבי אנוש בטיפוח תרבות 

 .תרבות הארגון ובין מערך משאבי אנוש.  מכשלות בטיפוח

9,31,41,43 

6. 
 23,25,35 .רך משאבי אנושעדרישות התפקיד של ניהול מ

  
7. 

 משאבי אנוש מערך תכנון 

מהות, חשיבות לצמיחה אישית והנעה, ניתוח  –תיכון תפקידים 
 מדוע חשוב, גישות שונות, פיתוח משפחות תפקידים, –תפקידים 

7 ,26   

8. 
 גיוס עובדים איתור מיון ו

חשיבות, פיתוח מקורות, תהליך קליטה, בחירה והצבה  -איתור עובדים
סוגי  –שיטות מיון, חשיבות, מיון קורות חיים והמלצות, ראיון כניסה 

ראיונות, חשיבות, סיכונים, סוציאליזציה וחניכת עובדים, תפקיד 
 משאבי אנוש  מול תפקיד הניהול בהליך איוש עובדים, היבט החוק

  

11,32,36 

9. 
 ת עובדים ופיתוחםהדרכ

מהי הדרכה ומהו פיתוח? חשיבות לארגון, לניהול וליחיד, תפישת 
הארגון את הדרכה ופיתוח כהשקעה ארגונית או כהוצאה, תכנון פעילות 

קביעת תכנית . הדרכה ופיתוח, ניתוח צרכי ההדרכה לתפקיד ולאדם 
 ההדרכה מי? מתי? היכן? מי מבצע?  כלים לזיהוי צרכי ההדרכה

והפיתוח , מעקב על תוצאות ההדרכה ושימוש מרבי בידע, דפוסי הדרכה 
ופיתוח שונים, ניהול ופיתוח צוותי הערכת הפיתוח וההדרכה,  הערכת 

 מרכיבי ההדרכה והפתוח, ביצוע  ותוצאות

 

11,21 

11 
 תפקיד מערך משאבי אנוש בניהול כישרונות ושימורם.

 ושיטות תגמול גמישות.שיטות לתמריצים, גמישות ארגונית 

12 

   

  



 פרמס
 השיעור

 קריאה נדרשת נושא השיעור
 הפריטים )מספרי

 ברשימת הקריאה(
11-12. 

 וניהול ביצועיםהביצוע,  הערכת

החשיבות האסטרטגית של הערכת ביצוע , מתן משוב , ההחלטה על 
קריטריונים להערכה, התנהגות, מיומנות,, תוצאות, קריטריון יחיד או 

מבצעי הערכה, המנהל, , ריבוי קריטריונים, שילוב תיזמון הערכה
קבוצות עובדים, הערכה עצמית , גישות שונות להערכה עצמית, כפיפים, 

מעלות, תהליך קביעת ציוני הערכה, תהליך הערכה,  361לקוחות, 
 .שגיאות נפוצות בהערכה

 ה.מתן משוב וחשיבותו , הקשר בין הערכה ופעילות הפיתוח וההדרכ
חיזוק חיובי, ניהול עצמי, חונכות, –אסטרטגיות לשיפור ביצועים 

חשיבות מדידת פעילות משאבי אנוש, השימוש במדדים שונים  -דידהמ
למדידת תהליכי הקליטה, ניידות עובדים, תחלופת עובדים וכו', הכנת 

תכנית שיפור כתוצאה מהמדידה, תקשורת תהליכי המדידה, שיתוף 
תכנון  משאבי אנוש ככלי למדידה והכוונה, עקרונות עובדים וחשיבותה, 

 תכון משאבי אנוש

 

  

14,21,22,37,38 

13-14. 
 ניהול  מערך התגמולים

מדיניות התגמולים והקשר לאסטרטגיה, תאוריות בסיסיות לניהול 
תגמולים , תפקיד התגמול בהנעת עובדים, היבטים של שוויוניות 

מדיניות תגמולים, תפקיד משאבי ואתיקה, היבטים חוקיים, קביעת 
   תגמולים ותרבות הארגון אנוש בניהול מערך התגמולים,

קביעת תגמולים לניהול הבכיר, תגמול על בסיס יכולות, תגמול על בסיס 
   ביצוע, 

 

13,42  
 

15 
    משאבי אנוש בראי הפיתוח הארגוני 

16 
 ניהול שינויים ופיתוח ארגוני

אישית,  –המסגרת התיאורטית והמעשית לניהול שינויים, רמת השינוי 
                                                          .קבוצתית וארגונית

תהליך השנוי ומנהיגות הארגון, תפקיד מערך משאבי אנוש בניהול 
כוח שנויים, תכנון משאבי אנוש, ניהול קיטון ארגוני וצמצומים, שונות ב

האדם וניהולו, כישלונות וטעויות בניהול שנויים, תפקיד משאבי אנוש 
 ברכישות ומזוגים , משאבי אנוש בעתות משבר.

  

8,24,31,34    

17 
 למה שינויים נכשלים?.

 .התנגדות לשינוייםכישלונות וטעויות בניהול שנויים, 

33 

18. 
 יחסי עבודה

 שינויים השפעות של – ובעולם בישראל העבודה יחסי מרכיבי מיון

 והסכמים צווי הרחבה ,קיבוציים ,ענפיים הסכמים ,התעסוקה בעולם

 יחסי של "המשפטיזציה .ומתן במשא אסטרטגיות של דגשים – אישיים

 .פישור ובוררות ,גישור של מול האלטרנטיבות אל בישראל העבודה

 

15 

19. 
    תפקידו של מערך משאבי אנוש ביחסי העבודה

פעולה עם ועדים, יחסי הוגנות, אכיפת הסכמים, עדכון הוראות שיתוף 
והסכמים, פעולות פרואקטיביות לצמצום פערים בין עובדים להנהלה, 
שיתוף עובדים, בקרה על מנהלים, הכנת מידע סטטיסטי לצורך משא 

 ומתן הוגן, עידוד שקיפות מערכות.

  

32 

21 
 16 צמצומים ופיטורים משאבי אנוש בעתות משבר

 
 
 



 
 
 

 פרמס
 השיעור

 קריאה נדרשת נושא השיעור
 הפריטים )מספרי

 ברשימת הקריאה(
21-22 

 משאבי אנוש בארגון הגלובלי

אתגרי ניהול הארגון הגלובלי ) ניהול שונות, תקשורת, מרחק, הבדלי 
תרבות, שפה(, מהו ניהול משאבי אנוש בארגונים גלובליים? השפעת 

ניהול משאבי אנוש, הבדלי התרבות, השוני בין הארצות השונות על 
הכלכלה, והחוק,  בחירת מנהלים לתפקידי חול ושליחת עובדים 

למשימות בינלאומיות , ניהול השונות הארגונית , העברת עובדים כחלק 
 מהליך פיתוח והדרכת העובדים, החזרה הביתה

התאמת ניהול מערך משאבי אנוש לניהול הגלובלי )חברת האם, הבנות 
 משאבי אנוש(.ומערך 

 17 
 

  סיכום והצגת עבודות 23-24

 
 
 

 אין    להשתתפות בקורס דרישות קדם
 

 (מטלות )מבחנים, עבודות, הבוחהדרישות 
 שוטפת של  החומר הביבליוגרפי. ופעילה בשעורים.. המתבססת על קריאה   מלאה השתתפות  

 גודל הקבוצה ייקבע בהתאם לגודל הכתה(  סטודנטים, 3-4)תוגש ע"י  עבודה    

   מבחן 

 באחוזים() מרכיבי הציון הסופי
  70% -מבחן              30%  -קבוצתית –עבודה  מסכמת      

      61%       ציון עובר



 

 רשימת קריאות חובה

 נושא    # שעור 

  1 
, אוניברסיטת האסטרטגיתניהול משאבי אנוש הגישה (.  2115משולם, א., הרפז, י. )

"ספר הקורס"  חיפה  

    13-35עמ'    1(. פרק 2115משולם, א., הרפז, י. ) 3 1

  35-54עמ'     1(. פרק 2115משולם, א., הרפז, י. ) 4 2

  54-73עמ'     1(. פרק 2115משולם, א., הרפז, י. ) 5 2

 74-112עמ'  2(. פרק 2115משולם, א., הרפז, י. ) 6 4

 113-149עמ'   3(. פרק 2115משולם, א., הרפז, י. ) 7 7

    149-173עמ'   3(. פרק 2115משולם, א., הרפז, י. ) 8 16

  174-211עמ'    4(. פרק 2115משולם, א., הרפז, י. ) 9 5

  233-261עמ'    6(. פרק 2115משולם, א., הרפז, י. ) 11 8

  264-293עמ'    7(.  פרק 2115משולם, א., הרפז, י. ) 11 9

  295-316עמ'    8(. פרק 2115משולם, א., הרפז, י. ) 12 11

 319-362עמ'   9(. פרק 2115משולם, א., הרפז, י. ) 13 13

 426-449עמ'   12(. פרק  2115משולם, א., הרפז, י. ) 14 11

 451-484עמ'   13(. פרק  2115משולם, א., הרפז, י. ) 15 18

 519-512עמ'   14(. פרק  2115משולם, א., הרפז, י. ) 16 21

  516-535עמ'    15(. פרק  2115משולם, א., הרפז, י. ) 17 21

 

 

 

 

 רשימת קריאות רשות

 

 נושא    # שעור 

. תל אביב: פקר הוצאה טיפוח מיומנויות וכישורים לשיפור ביצועים(. 2116אבירם, א. ) 21 9
 .227-258לאור. עמ' 

על מדידת אפקטיביות הדרכה וצרות אחרות )חלק א'(,  - ROI(. ייסורי ה 2118ברנע, נ. ) 21 11
 . 26-36, עמ' 242משאבי אנוש, 

על מדידת אפקטיביות הדרכה וצרות אחרות )חלק ב'(,  - ROI(. ייסורי ה 2118ברנע, נ. ) 22 11
 .38-42, עמ' 243משאבי אנוש, 

6 23 
 פיתוח ארגוני בישראל( פיתוח ארגוני: עבר הווה והאלף השלישי, 1998גלוסקינוס א. )

 (11) 2כרך 

16 24 
( להעביר אותם במדבר: הנהגת שינויים בעת תמורות יסודיות, 2111גלוסקינוס א. )

 26-31, 145, גיליון 2111, ינואר משאבי אנוש

6 25 
(. שינוי פרדיגמה בניהול משאבי אנוש  או סיפור בגדי המלך החדשים.  2112הס רענן. )

 .2112מרץ אנוש -משאבי

 רמת גן: , רימונים.  ניהול ומנהיגות שינוי וחדשנות.(, 2118לוי עמיר  ) 26 7



 נושא    # שעור 

  27 
. (.  חידושים  וחדשנות בניהול מו"מ  ויישוב סכסוכים  בעולם העבודה2116מ. )  מירוני

.   )יש גם ראיון מוקלט בספריה עם   code:64480  75-121כרך ג '  עמ'   משפט ועסקים
 מירוני(

 משאבי. להיות או לא להיות-משאבי אנוש על פרשת  דרכים(  2001)א.  משולם, 28 1
 ,דצמבר אנוש

 , אוניברסיטת חיפה   ארגונים( 2112סמואל, י., ) 29 2

   1.  פרק תרבות ארגונית וחזון – המנהל הממוקד(,  2007סקופ א. ) 31 5

הוצאת בר אילן רמת גן  הפסיכולוגיה של ההתנגדות לשינוי( 1998)  ש. פוקס, 31 16
 27-85פרקים:א, ב, ד, יג.  

8 32 
 .8-14נובמבר: עמ' -אוקטובר, ניהול. עובדים וברירת מיון אתגרי (.2112פוקס, ש. )

17 33 
אפריל  הוצאת עדנה  – ירחון מזווית אחרת(. טעויות בניהול שינויים   2111פשר עדנה, )

 פשר  
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8 36 
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 .34-41: עמ' 229, אנוש

12 37 
(. השקענו...הדרכנו... ומה התוצאות?: חמשת המוקדים לשיפור 2113רול, צ. )
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