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 סמסטר )א,ב,ק(

 

 קורס מתוקשב במלואוזמן ומקום: 

 

 אורית שמאיד"ר מרצה: 

 

 orit.shamai@gmail.comבתאום מראש, , 50חדר מרצים, תל"ם קומה שעת קבלה: 

 

 

 סוג הקורס: שיעור

 

 .ב.א דירוג:

 

 אין: דרישות קדם

 

יסוד במנהל מודרני, המשלבים בתוכם היבטים -מטרת הקורס היא להקנות מושגי: תיאור הקורס

הקורס יתמקד  פסיכולוגיים, ולהקנות כלים להבנה ולניתוח של התנהגויות אנושיות בארגונים מודרניים.

הקורס ישלב  .תהליכים ארגוניים בהון האנושי בארגון, ויבחן היבטים אישיים וחברתיים המשפיעים על

 דיון וניתוח של אירועים שונים מהמציאות של ארגונים מודרניים.

 

 נושאי הקורס: 

 

 חקר המנהל ומאפייני הארגון הפורמאלי : 5שיעור 

  

 שינויים בתפיסת ההון האנושי : 0שיעור 

  

 ההיבט החברתי בארגון : 3שיעור 

  

 עבודהמוטיבציה ושביעות רצון ב : 4שיעור 
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 פסיכולוגיה חיובית ומדע האושר:  1שיעור 

  

 אושר בעבודה : 6שיעור 

  

 הצלחה ואושר : 7שיעור 

  

 משמעות העבודה : 8שיעור 

  

 מרכזיות העבודה : 9שיעור 

  

 סוגי עובדים והתמכרות לעבודה : 52שיעור 

  

 גישות מודרניות לניהול ולמנהיגות : 55שיעור 

  

 ן האנושי בעידן הגלובליניהול ההו : 50שיעור 

 

 

 (.השיעורים 50 -מטלות )בהתאם ל 50תרגול כל שיעור, והגשת דרישות הקורס: 

 

 מבחן מסכם - 82%המטלות,  50 - 02%אופן חישוב הציון: 

 

אתר קורס מובנה הכולל הקלטות של השיעורים, ובכל שיעור מופיעים קבצים שימוש באמצעי תקשוב : 

 ומושגים, תרגולים מתוקשבים ומטלות להגשה. להורדה: מצגות, סיכומים
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 :רשימת קריאה

 .01-15זמננו, תל אביב: רמות, עמ' -. מחשבה מנהלית בת5992*גזיאל, ח. 

 .5-1,9(. ארגונים: מאפיינים, מבנים ותהליכים. חיפה: הוצ' אוניברסיטת חיפה, פרקים: 5996*סמואל, י. )

 .555-502, 504-509, 63-69זמננו, תל אביב: רמות, עמ'  -. מחשבה מנהלית בת(5992)גזיאל, ח.  *

 3.0, האוניברסיטה הפתוחה. 3ידה (. ניהול משאבי אנוש. יח0221) בר חיים, א.  )עורך(*

   4.3, האוניברסיטה הפתוחה. פרק: 4(. ניהול משאבי אנוש. יחידה 0221) בר חיים, א.  )עורך(*

 .  555-508, 89-527, 15-17נו, תל אביב: רמות, עמ': זמנ-. מחשבה מנהלית בת5992*גזיאל, ח. 

מושגי יסוד  –(.)עורכת(. הנחיית קבוצות. ירושלים: המרכז לחינוך קהילתי. פרק ראשון: קבוצה מהי 5997*רוזנוסר, נאוה )
 .55-32בפסיכולוגיה חברתית. עמ' 

 3.1טה הפתוחה. פרקים: , האוניברסי3(. ניהול משאבי אנוש. יחידה 0221*בר חיים, א.  )עורך ()

 . 00-31(:6."התיאוריה של הנעת עובדים." סקירה חודשית. ) (5989)*רונן א.  

(. "תועלת נחווית ואושר אובייקטיבי. גישה מבוססת רגע".  אצל: דניאל כהנמן ועמיתים. רציונליות, הוגנות, 0221*כהנמן, ד. )
 .53 אושר. הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה, חיפה. פרק

שמן : -(. אושר אמיתי: הגשמה עצמית באמצעות פסיכולוגיה חיובית, בן0221קלר, י.( )-*סליגמן, מרטין, א. פ. )תרגום: זיסקינד
 . 7מודן.  פרק:  

שמן : -בן(. אושר אמיתי: הגשמה עצמית באמצעות פסיכולוגיה חיובית, 0221קלר, י.( )-*סליגמן, מרטין, א. פ. )תרגום: זיסקינד
 . 8,9:  יםמודן.  פרק

  .3.5האוניברסיטה הפתוחה. , 3(. ניהול משאבי אנוש. יחידה 0221*בר חיים, א.  )עורך ()

 .56-59, עמודים: 01(. עבודה עברית. ערכי העבודה בישראל: שינוי ויציבות לאורך זמן. אקזקיוטיב, 5998*הרפז, י. )

  .02-06. עמודים: 593זכיה בפיס והרצון להמשיך לעבוד. משאבי אנוש, (. לעבוד או לא לעבוד?: 0224הרפז, י. )*

משפחה. כתב עת למדעי -(. בין משפחה עובדת לאובדת: השפעתם של ארגונים על קונפליקט עבודה0228מנור, ר.  )-ויסמל*
 ההתנהגות במנהל עסקים.

תחום עבודה ושכר, -כה המרכזית לסטטיסטיקהשעות ויותר בשבוע. הלש 12(. מיהם העובדים המועסקים 0226* הלוי, ק. )
  , ירושלים: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.03סדרת ניירות עב' מס' 

בדרך להעלאת רמת האפקטיביות של היחיד, הקבוצה והארגון". בתוך: גונן,  –(. "הטווח המלא של המנהיגות 5999אבוליו, ב. )*
 . 61-88ההוצאה לאור. פרק ג'. עמ':  -מהלכה למעשה. משרד הביטחון – א. וזכאי, א. )עורכים(. מנהיגות ופיתוח מנהיגות

(. המנהיגים החדשים: מימוש עוצמתה של האינטליגנציה 0220) (מאנגלית: ברוך)תרגום גולמן, ד., בויאציס, ר., מק'קי א. *
 .020-028עמ':  ידה במנהיגות.הרגשית ותפק

 . 567-572עמ: 52.5.5, האוניברסיטה הפתוחה פרק:52נוש. יחידה (. ניהול משאבי א0221בר חיים, א.  )עורך ( )*

 .02-08: 522(. "ניהול משאבי אנוש לקראת שנות האלפיים". משאבי אנוש: ירחון . 5996משולם, א. )*
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