
 

 

  

  להרשמה לחצו כאןלהרשמה לחצו כאן  ––  אך יש להירשם מראש באתר ההרשמהאך יש להירשם מראש באתר ההרשמה, , הכנס אינו כרוך בתשלוםהכנס אינו כרוך בתשלום

  cohrm@univ.haifa.ac.il  ::או במיילאו במייל    

 

 

 והרשמה התכנסות  00:0000:00--03:8003:80

וניהול  ראש המרכז לחקר ארגונים ,דיקן ללימודים מתקדמים ,יצחק הרפז' פרופ  ::פתיחהפתיחה   00:9000:90--00:0000:00

 אוניברסיטת חיפה , המשאב האנושי

 אוניברסיטת חיפה ,החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, ר הכנס"יו ,יצחק סמואל' פרופ

 ,(EMEA) ל"מנכ, ר אבי וסר"ד ::רר""יויו --מושב ראשוןמושב ראשון

                       ProcessGene Ltd - Business Process Realization Solutions 

 חיפה יברסיטתאונ, החוג להיסטוריה של עם ישראל ,דני גוטוויין' פרופ  90:0090:00--00:9000:90

 בין משטר ההפרטה למדינת הרווחהבין משטר ההפרטה למדינת הרווחה  ::סתירותיה של המחאה החברתיתסתירותיה של המחאה החברתית

  קבוצת אסם, לית משאבי אנוש"סמנכ, אור אריאלי  90:0090:00--90:0090:00

  ניהול משאבי אנוש בעידן של מחאה חברתית ניהול משאבי אנוש בעידן של מחאה חברתית 

  הפסקההפסקה    99:0099:00--90:0090:00

של משאבי אנוש  בניהול אסטרטגי MBA-ראש אקדמי של תוכניות ה, ר מיכל בירון"ד ::רר""יויו  --מושב שני מושב שני 

  אוניברסיטת חיפה, בית הספר לניהול, רים"ואלכ

 בישראל לית הארגון לחקלאות ביולוגית אורגנית"מנכ, ר אורנית רז"ד  99:0099:00--99:0099:00

  הלכה ומעשההלכה ומעשה, , צדק חברתיצדק חברתי  ::אחריות סביבתית והמשאב האנושיאחריות סביבתית והמשאב האנושי

 "הארץ"ל קבוצת "וסגן מו, TheMarkerמייסד ועורך ראשי , גיא רולניק  8080::9922--0000::9999

  מבנה המשק הישראלימבנה המשק הישראלי

  הפסקההפסקה    98:0098:00--92:8092:80

    האקדמי רופיןהמרכז , MBA-כנית הוראש תחום ניהול ופיתוח ארגוני בת, ר טלי סגר"ד ::רר""יויו --מושב שלישימושב שלישי

המחלקה לכלכלה , סמית. ש רוברט ה"הפקולטה לחקלאות מזון וסביבה ע, ר אבי שמחון"ד  98:0098:00--98:0098:00

ר הוועדה "חבר ועדת טרכטנברג ויו, בירושלים העברית ברסיטההאוני, חקלאית ומינהל
 המייעצת של משרד האוצר

  ??למה עכשיולמה עכשיו  --המחאה החברתית המחאה החברתית 

 ,הפקולטה לניהול, ש ליאון רקנאטי"ע ס למנהל עסקים"ביה, ר יצחק ספורטא"ד   8080::9900--0000::9988

  א"תאוניברסיטת 

    מקומה של מחאהמקומה של מחאה: : המדינה והמעשה הראויהמדינה והמעשה הראוי, , ארגונים חברתייםארגונים חברתיים, , ארגונים כלכלייםארגונים כלכליים

 ,החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, ר הכנס"יו ,יצחק סמואל' פרופ ::סיכוםסיכום  דברידברי  0099::0088--00:000099:

 אוניברסיטת חיפה 

  

  

  וניהול המשאב האנושיוניהול המשאב האנושי  המרכז לחקר ארגוניםהמרכז לחקר ארגונים
 

 
 

  9898--הכנס הארצי ההכנס הארצי ה

  השלכות המחאה החברתית על ארגונים וניהולםהשלכות המחאה החברתית על ארגונים וניהולם
  20922092במרץ במרץ   2323, , בב""בניסן תשעבניסן תשע' ' הה, , יום רביעייום רביעי

 אוניברסיטת חיפהאוניברסיטת חיפה, , בנין ראשיבנין ראשי, , אודיטוריום הכטאודיטוריום הכט

  

http://formlogix.haifa.ac.il/Manager/UserForm8954.aspx?Param=VXNlcklkPTg5NTQuRm9ybUlkPTIw
mailto:cohrm@univ.haifa.ac.il

