
 

 

  

    )באתר המרכז תחת "אירועים"()באתר המרכז תחת "אירועים"(  הכנס אינו כרוך בתשלום, אך יש להירשם מראש באתר ההרשמההכנס אינו כרוך בתשלום, אך יש להירשם מראש באתר ההרשמה

hhttttpp::////oorrggaanniizzaattiioonnss..hhaaiiffaa..aacc..iill    

 

 

 והרשמה התכנסות  09:0009:00--08:3008:30

וניהול  ראש המרכז לחקר ארגונים דיקן ללימודים מתקדמים, ,פרופ' יצחק הרפז  ::פתיחהפתיחה   3030::0909--09:0009:00

 אוניברסיטת חיפה , המשאב האנושי

יישומית, החוג לסוציולוגיה -, ראש המגמה לסוציולוגיה ארגוניתפרופ' אסף דר ::יו"ריו"ר --מושב ראשוןמושב ראשון

 ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת חיפה

, ראש המרכז למנהל והערכה בחינוך, החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך ,ד"ר זהבה רוזנבלט    1515::1010--3030::0909

 הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת חיפה

  מחקריות בעקבות שינויים ארגונייםמחקריות בעקבות שינויים ארגונייםבטחון תעסוקתי: התפתחויות בטחון תעסוקתי: התפתחויות 
 חברתיותחברתיות  ותמורותותמורות

 ןמדינות אגן הים התיכו Manpowerישראל ומנהלת  Manpowerיו"ר קבוצת , דליה נרקיס  111:001:00--1515::1010

  אתמול, היום ומחראתמול, היום ומחר  ––מגמות בתעסוקה מגמות בתעסוקה 

  הפסקההפסקה    1515::1111--0000::1111
  

  

 (,EMEA) , מנכ"לד"ר אבי וסר ::יו"ריו"ר  --מושב שני מושב שני 

                       ProcessGene Ltd., Business Process Management 

  (ROCHEחברת התרופות השוויצרית  חברת בת של) ל משאבי אנוש, מדינגו"סמנכ, הלן דותן  1122:00:00--1515::1111

   אי ודאות תעסוקתית בתקופה שלפני סגירת ארגוןאי ודאות תעסוקתית בתקופה שלפני סגירת ארגון

  1212::0000--1122::4545                                                                  Prof. Mary Gowan, Professor of Management, Department of 
Management, Martha and Spencer Love School of Business, Elon University, NC, USA 

SSuurrvviivviinngg  aa  JJoobb  LLoossss::  LLeessssoonnss  LLeeaarrnneedd  ffrroomm  RReesseeaarrcchh  aanndd  PPrraaccttiiccee  

  הפסקההפסקה    13:0013:00--4545::1212
  

אקדמי כרמל ובחוג המרכז ה ,מרצה בבית הספר למנהל עסקים, אורית שמאיד"ר  ::יו"ריו"ר --מושב שלישימושב שלישי

  ללימודים רב תחומיים, אוניברסיטת חיפה 

 טק -בתעשיית ההיי מנהל מערכות מידע ראשילשעבר , גיל קני   13:4513:45--13:0013:00

  חוויה מצערת אך מצעירהחוויה מצערת אך מצעירהר: ר: טק לא צעיטק לא צעי--מובטל היימובטל היי

  מינהל המחקר והתכנון, המוסד לביטוח לאומי, מירי אנדבלד    3030::1144--4545::1133

  מוביליות ויציבות של עובדים בשכר נמוךמוביליות ויציבות של עובדים בשכר נמוך

' אמריטוס באוניברסיטת חיפה, סגן נשיא וראש בית פרופ ,פרופ' יצחק סמואל ::סיכוםסיכום  דברידברי    4411::0033--45:454411:

  הספר לניהול במכללה האקדמית גליל מערבי

  וניהול המשאב האנושיוניהול המשאב האנושי  המרכז לחקר ארגוניםהמרכז לחקר ארגונים
 
 

 
  1144--הכנס הארצי ההכנס הארצי ה

  תמורות בשוק העבודה: הביטחון התעסוקתי לאן?תמורות בשוק העבודה: הביטחון התעסוקתי לאן?
  20120133במרץ במרץ   1313, , גג' בניסן תשע"' בניסן תשע"בביום רביעי, יום רביעי, 

 , אוניברסיטת חיפה, אוניברסיטת חיפהמגדל אשכולמגדל אשכול(, (, 3030עופר )קומה עופר )קומה מצפור מצפור 

  

http://organizations.haifa.ac.il/
http://organizations.haifa.ac.il/

