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 בית הספר למדעים 

 רב תחומי.  :חוג/מחלקה

 משאבי אנוש חטיבה: 

 פ"ב תששנה"ל: 

 

 טכנולוגיות מתקדמות במשאבי אנוש שם הקורס:

 ד"ר פנחס יחזקאלי  שם המרצה:

 נק"ז 2 –ש"ש  1 היקף הקורס:

, במייל: יום ושעה בתיאום מראש  ניתן גם לקבוע, לאחר השיעור.  בימי ו': שעת קבלה

yehezkeally@gmail.com :4442127-050; בטלפון ובווטצאפ 

 

 אין  דרישות קדם:

 

 שיעור :סוג הקורס

 

 נושאי הקורס:

 טכנולוגיה מהי?  .1

 הפייסבוק המקצועי.   –לינקדאין  .2

 משאבי אנוש והרשתות החברתיות.  .3

 טכנולוגיות בשימוש משאבי אנוש.  .4

 הארגון כרשת.  .5

 )חברת 'ייצור ידע'( לניתוח רשתות ארגוניות.  EFRON -מערכת ה .6

 מערכת הנמלה )חברת טופ סולושנז( לניתוח נתוני משאבי אנוש.  .7

 סיכום.  .8

 

 מטרות הקורס: 

להכיר לתלמידים את השימוש שנעשה באמצעים טכנולוגיים מתקדמים בתחום משאבי האנוש; ולהקנות להם  

בכישורים הבסיסיים בתחום זה. בנוסף: להכיר לתלמידים פרדיגמות חשיבה שונות בתחום משאבי  מיומנות 

 אנוש ולתת להם כלים בסיסיים להתמודד עימם. 

 

 מבנה הקורס:

המשלבת פעילויות עזרה ושיתוף מצד התלמידים כשתהליכי הלמידה הכיתתית באים    / בזום למידה פרונטאלית 

 לידי ביטוי ברשת הלינקדאין.
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 חישוב הציון בקורס ודרכי הערכה: ב משקל כל אחת מהמטלות חובות הסטודנט, 

 נוכחות חובה;  •

 ; 100% –עבודת גמר אישית  •

 נק'.  10-5בונוס על שיתופיות ועזרה הדדית; ועל יצירת חומרים מעבר לדרישות העבודה:  •

 

 . 60  בכל הקורסים הוא  ציון מעבר מינימלי

 :ומפגשים ורשימות קריאה מפורטות )בחלוקה לחובה ולרשות(מהלך לימודים על פי נושאים 

 מקורות  נושא  שיעור 

 . (2021אפברואר  7) חובה: יחזקאליקריאת  טכנולוגיות במשאבי אנוש  1

 . (ב2021פברואר   7) : יחזקאליקריאת רשות

המקצועי  –לינקדאין   2 חלק    –  הפייסבוק 

 ראשון 

 . (2021אפריל    28) יחזקאלי חובה:קריאת 

 .(2018אוגוסט   28) : יחזקאליקריאת רשות

 . (2021אפריל    28) יחזקאלי חובה:קריאת  חלק שני   – הפייסבוק המקצועי  –לינקדאין  3

 (.2018אוגוסט   28קריאת רשות: יחזקאלי )

 . (2021אפריל    28) יחזקאליחובה: קריאת  . משאבי אנוש והרשתות החברתיות 4

 .(2018אוגוסט   28) : יחזקאליקריאת רשות

-142, עמ' 2007) רזי ויחזקאלי חובה: קריאת  . , חלק ראשוןהארגון כרשת 5

117) . 

-92, עמ'  2004)  ברבאשי-לסלו:  קריאת רשות

9). 

רשות ואונגר:  קריאת    16)  משיח - יחזקאלי 

   .(2020נובמבר 

רשות ואונגר:  קריאת    1)  משיח - יחזקאלי 

 . (2020דצמבר 

-142, עמ' 2007רזי ויחזקאלי )חובה: קריאת  , חלק שני הארגון כרשת 6

117 .) 

-92, עמ'  2004ברבאשי )-לסלוקריאת רשות:  

9.) 

רשות:   ואונגרקריאת  )- יחזקאלי    16משיח 

   (.2020נובמבר 

  1משיח ) -יחזקאלי ואונגרקריאת רשות:  

 (. 2020דצמבר 
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 .(2020אוקטובר    13) יחזקאליחובה: קריאת  , חלק ראשון אופטימיזציה ארגונית 7

 .(2020אוגוסט   11) יחזקאליחובה: קריאת 

רשות יחזקאלי קריאת  באוקטובר    14)  : 

2020) . 

 .(2020אוקטובר    13) יחזקאליחובה: קריאת  , חלק שני אופטימיזציה ארגונית 8

 .(2020אוגוסט   11) יחזקאליחובה: קריאת 

באוקטובר    14קריאת רשות: יחזקאלי )

2020 .) 

ה 9 ידע'(    EFRON  -מערכת  'ייצור  )חברת 

 חלק ראשון   – לניתוח רשתות ארגוניות

 .(2020אוגוסט   11) יחזקאליחובה: קריאת 

 

ה 10 ידע'(    EFRON  -מערכת  'ייצור  )חברת 

 חלק ראשון   – לניתוח רשתות ארגוניות

 .(2020אוגוסט   11) יחזקאליחובה: קריאת 

 

לניתוח   11 סולושנז(  טופ  )חברת  הנמלה  מערכת 

 חלק ראשון  – נתוני משאבי אנוש

 חומרי החברה. 

לניתוח   12 סולושנז(  טופ  )חברת  הנמלה  מערכת 

 חלק שני  – נתוני משאבי אנוש

 חומרי החברה. 

 - הצגת עבודה לדוגמה וחזרה   13

 

 ביבליוגרפיה 

 

 : קריאת חובה

 

, מתוך ייצור ידע:  2021יוני   27 -אוחזר ב טכנולוגיות בשימוש משאבי אנוש.(. 2021אפברואר    7יחזקאלי, פ'. )
https://did.li/299ql 

אוחזר מתוך   הרצאה בשלושה חלקים.  – כלי העזר למנהל משאבי אנוש  –לינקדין (. 2021אפריל  28יחזקאלי, פ'. )

 https://did.li/uIvlCייצור ידע: 

יוני    27  -אוחזר ב אבחון וניתוח ארגון בעזרת הרשת: דוגמת דוח הערכה ארגוני.(. 2020אוגוסט   11יחזקאלי, פ'. )
 i/bqkTYhttps://did.l, מתוך ייצור ידע: 2021

הבאת קשרי הגומלין בארגון למצב   –אופטימיזציה (. 2020אוקטובר  13משיח, ש'. )-יחזקאלי, פ', אונגר 
 https://did.li/eBMw5, מתוך ייצור ידע: 2021יוני    27 - אוחזר ב אופטימלי.

תל אביב:   גורם חדש בניהול.  -העולם איננו ליניארי. תורת המערכות המורכבות (.  2007רזי, ע', חזקאלי, פ'. )
 . משרד הביטחון

 

 

 : קריאת רשות

 

, מתוך ייצור ידע:  2021יוני    27 - אוחזר ב טכנולוגיה וארגונים באתר ייצור ידע.(. ב2021פברואר    7יחזקאלי, פ'. )
https://did.li/ikB5q 

https://did.li/299ql
https://did.li/uIvlC
https://did.li/bqkTY
https://did.li/eBMw5
https://did.li/ikB5q
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, מתוך ייצור ידע:  2021יוני  28 - אוחזר ב  הכל על לינקדאין באתר ייצור ידע.(. 2018אוגוסט  27יחזקאלי, פ'. )

whttps://did.li/dx4H 

יוני    24  -אוחזר ב ראיית העולם כרשת…. –חשיבה רשתית (. 2020נובמבר  16משיח, ש'. )-יחזקאלי, פ', אונגר 
 https://did.li/c89ql, מתוך ייצור ידע: 2021

, מתוך ייצור  2021יוני  24 -אוחזר ב  להבין את הרשת הארגונית.(. 2020דצמבר  1משיח, ש'. )-יחזקאלי, פ', אונגר 
 https://did.li/z2pCNידע: 

זר מתוך  אוח הכל על אופטימיזציה של רשתות ארגוניות באתר ‘ייצור ידע’.(. 2020אוקטובר  14יחזקאלי, פ'. )
 https://did.li/XpkTYייצור ידע: 

 תל אביב: ידיעות אחרונות.  קישורים. המדע החדש של רשתות.(. 2004ברבאשי, א'. )-לסלו

 

סטודנטים הזקוקים לנגישות מיוחדת בקורס זה, כגן התאמות שונות בדרכי למידה ובחינות, מוזמנים ליצור  

 קשר עם המרצה מוקדם ככל שניתן כדי לדון באפשרויות הנגישות השונות הקיימות בקורס. 

כדי לבדוק זכאות להתאמות בדרכי היבחנות וטיפול  בנוסף, מומלץ לפנות לצוות הייעוץ בדיקן הסטודנטים 

 רגשי.

                                                            ,achva.ac.iltmicha_limudit@יועצת המכללה : 

                                                             או  negishut@achva.ac.ilרכזת הנגישות : 

   psychology@achva.ac.ilפסיכולוגית המכללה 
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https://did.li/z2pCN
https://did.li/XpkTY
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