
ברוכים הבאים
"!ניהול משאבי אנוש"לקורס 



 ראש החטיבה למשאבי אנוש במכללה

.האקדמית אחווה

 של אפקטיביותומומחה למורכבותחוקר

.ארגונים

 העוסקת ברשתות , "ייצור ידע"שותף בחברת

והבעלים והעורך הראשי של אתר ; מורכבות

.  הידע בשם זה

ל ונשיא חברת "מנכ, יזם משותף, לשעבר

TECI.

ראש המרכז למחקר אסטרטגי  , לשעבר

,  ל"צה, ולמדיניות של המכללה לביטחון לאומי

.ומנהל הידע שלה

ניצב משנה בגמלאות.

 (.1993)פרס שר המשטרה למחקר ולפיתוח



"ייצור ידע"



הדבקה  , וגם אם כן

אחת עלולה להחזיר 

עם או  , אותנו הביתה

...בלי קורונה









יכולים לפנות  ... 

דיקנאטבלסיוע 

!הסטודנטים

!!!מומלץ



משמש כראש החטיבה לתרבות עממית  רוטמןר דודו "ד

.ולפולקלור בתכנית הרב תחומית שלנו

 הוא היועץ האקדמי של הסטודנטים והסטודנטיות של

.  התכנית

  תפקידו לסייע לסטודנטים ולסגל בכל בעיה הקשורה

במעבר בין  , בעמידה בתנאי מעבר אקדמיים משנה לשנה

ובכל היבט אקדמי אחר שהסטודנטים  , חטיבות בתכנית

.נדרשים לו באופן ייחודי

הוא מזמין סטודנטים שמעוניינים בכך לפנות אליו לייעוץ   ,

!או בעל פה, dudurotm@gmail.com: ל"בדוא

mailto:dudurotm@gmail.com
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"ניהול משאבי אנוש"נגדיר 
כתהליך של ניהול הנכסים הכלכליים  

,  זאת.  והאינטלקטואלים של הארגון
במטרה לסייע לארגון השיג מטרות 

.ארגוניות ויתרון תחרותי

קצת על  

...הקורס



א  "פועלת מחלקת משאיך, בקורס הזה נבין

משפיע על תפקודהמהו; בארגון



בתכני הקורס, והשינוי הזה ימצא את ביטויו בהרחבה



השפעות חיצוניות. 1
(מהסביבה הארגונית)

לימוד התחומים  . 3
החדשים של העיסוק  

א"במש

לימוד הפעילויות  . 2
הבסיסיות של ניהול 

העובדים



  לפתח יכולת להבין את
העבודה  פרקטיקת

;  במחלקת משאבי אנוש
את תרומתה של  

המחלקה לתהליכים  
ואת דרך  ; הכלל ארגוניים

.קבלת ההחלטות בה
  להבין את השינויים

שעוברים על מחלקת  
משאבי אנוש ואת  

תהליכי העבודה שנוספו 
.לה

מטרות הקורס–א "ניהול מש



לא זה 

!!קל





באיכות )עובדים חדשים גיוס
;...(הנדרשת ובמהירות

הכשרות מקצועיות)עובדים פיתוח  ,
;(ועוד, מסלולי קידום

הגברת  )עובדים לאורך זמן שימורו
(.יצירת גאוות יחידה, נאמנות

זה פוטנציאל אדיר למעמד  , לכאורה
.מקצועי גבוה

המציאות הייתה עד לפני מספר , אבל
...פחותשנים ורודה הרבה 



  בחמש השנים האחרונות עבר
מהפך  תחום משאבי האנוש 

:דרמטי

שרחוק משולחן , מתחום זניח
לקבלת  , מקבלי ההחלטות

אחריות על הפרודוקטיביות 
.הארגונית

 הסיבה העיקרית היא נושא
,  החשיבה המערכתית

והתפתחות תחום ניתוח  
.הרשתות הארגוניות



שתפקידו ליצור  ... 
במשאב אופטימיזציה

כוח  : החשוב ביותר בארגון
!האדם שלו

, הוא הפך מתומך לחימה

!ללוחם חוד



;ניתוח עיסוקים1.

;הערכת עובדים2.

;פיתוח קריירה3.

מערכת תגמולים4.

ההיבט של –שינוי ארגוני 5.

;משאבי אנוש

.ככל שנספיק, ועוד6.

מהי הפונקציה של ניהול  1.

?א"מש

משאבי אנוש בעידן של אי 2.

.ודאות

.טכנולוגיות במשאבי אנוש3.

;ניתוח הארגון כרשת4.

;תכנון משאבי אנוש5.

;מיון ושילוב עובדים, גיוס6.

;אופטימיזציה ארגונית7.



בצאתו זוכרשתלמיד , מחקרים מלמדים

...ממה שנלמד בו7%רק משיעור 



וגם  ; הכל מוקלט, לכן

המצגות שאיתן אעבוד 

כל מה שתראו  . מפורטות

.כבר כתובעל הלוח 

  את זמן הלמידה תוכלו

להעשרה  להקדיש 

!  ולהרחבה





חומרי הקורס  

באתר  ירוכזו 

שלי

והפניות לכל  

דבר ועניין  

תרוכזנה  

במודל





הרצאה מוקלטת של הפרק;

מצגת הפרק;

  מצגת שינון עם שאלות

ותשובות בנוסח שאלות 

.הבחינה

הדגשים ועיקרי הפרק;

מושגים רלוונטיים;

חומר קריאה רלוונטי

:בדף הזה תמצאו







נוכחות;

  מבחן אמריקאי

.מהציון100%





רק דרך ערעורים על ציון בחינה יש לקבל 1.

ורק בזמן החשיפה  מערכת הערעורים

.האינטרנטית

אלא במסגרת , אין לתקן ציונים2.

בכל מקרה אחר , ערעורים על בחינות

.ס"תיקון ציון דורש אישור ראש בי



,  אם תכינו גם אתם שאלות

אכין דף מיוחד באתר ואעלה  

!אותן אליו





אני זמין לכם  

וגם  בווטצאפ

24בטלפון 

שעות  

כל  , ביממה

!יום



מתי שבא לכם;

הקבוצתיבווטצאפ, כאמור  ;

050-4442127: בתיאום טלפוני;

אחרי השיעור' או ביום ו.

או במייל :yehezkeally@gmail.com.

אל תתביישו לנדנד, אם פספסתי ולא עניתי!

mailto:yehezkeally@gmail.com


,בנוסף

,את רוב החומר שיידרש לכםמצגותדחסתי ב

הוא יעמוד , כך שאם תזדקקו לו פעם

!לרשותכם










