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 מטרת הקורס

העבודה?  מהו הרמות מהן מורכבת  אנו תופסים את המציאות של שוק יצדמהי משמעות העבודה? כ

מציאות שלנו של שוק העבודה? מה מקומו של הפרט  והארגון בעולם העבודה?  כיצד ניתן להבין את 

הקשר בין האדם לעולם העבודה? מה ההשלכות של הקשר על מעמדנו בחברה ? האם יש הבדלים 

אבטלה, שכר, קביעות,  לשמעות שמבחינת הישגים בעבודה?  מה בין קבוצות שונות באוכלוסייה  מ

פרישה  על האדם?  האם יש שוויון חברתי או לא? אלה חלק מן השאלות שאנו דנים בקורס. נרצה 

להבין את עולם העבודה והשלכותיו הן על חיי הפרט והן על חיי החברה הכוללת. נבין שיש קשר 

במסגרת הקורס ושות והישגיו של הפרט באמת המיקרו. הדוק בין החלטות של רמת המאקרו ותח

את   ואישיים המעצבים  רגוניות,א יוצגו סרטים נבחרים אשר באמצעותם ניתן להבין תהליכים 

 המציאות של כלולנו בעולם העבודה בישראל ונשווה מציאות זו למדינות אחרות בעולם. 

 

 דרישות הקורס

הצגת חומר בכיתה בנושא עבודה מסכמת  על בסיס קריאת חומר תאורתי ובדיקת נתונים אמפיריים 

עבודה יוצגו סוגיות מסביב הנושא אבטלה, במציאות הישראלית. מתוך  הבתחום של עבודה וארגון 

מתוך  סיכום עבודה תבוסס על ה העסקת עובדים זרים, הפרטה, מתן קביעות בעבודה ועוד(. 

בין שנת  סוציולוגיה ישראלית, ,חברה ורווחה, בטחון סוציאלי–שיפוטיים  בכתבי עתמאמרים 

 .  2017לשנת   2007

 

 קריאה 

( להנהיג או לנהל? עקרונות הניהול וההצלחה בארגונים שלא למטרות רווח, הוצאת 2009מנו, ר.)

 פרדס  

 סטטוס, הירחון לחשיבה ניהולית., "הנעת עובדי שירות במוקד", 2004בודואן יעל ודורית פרגמן, 
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 סטטוס, הירחון לחשיבה ניהולית., " סוד שביעות הרצון", 2009קפלן אורן, 

 .1-31, 13(. "עובדים זרים" בישראל. מידע על שוויון, 2003קמפ, א' ורייכמן, ר' )

. אוחזר אתר טכנולוגיות המידע 67(. עובדים זרים בישראל. פרלמנט, 2010שפירא, א' )

     http://www.itpolicy.gov.il/topics_general/outsourc.htmתי הממשל

   כויותז

 .2007דו"ח נציבות שוויון לאנשים עם מוגבלות, 

מינהל  .( . תחושת אפליה של מחפשי עבודה ועובדים ומה חושב הציבור על כך2010הנדלס, ש. )

 מחקר וכלכלה משרד התעשייה המסחר והתעסוקה.

 1998-לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח חוק שוויון זכויות

(. אוכלוסיות שאינן משתתפות באורח מלא בשוק העבודה גודלן, 2006נאון, ד., קינג, י. )

. מכון ברוקדיל לגרונטולוגיה מאפייניהן ותכניות לקידום תעסוקתן ולהגברת ניידותן בתעסוקה

 .490-06הג'וינט ;  -והתפתחות אדם וחברה בישראל 

 אביב: האוניברסיטה הפתוחה-. תלפסיכולוגיה חברתית(. 2001ן, נ. )נדלר, א. ליברמ

(. עובדים זרים ללא היתר בישראל. הרשות לתכנון כח אדם, משרד העבודה 2001צורי, ר. )-בר

 .1והרווחה, ירושלים, מאמר לדיון מס' 

. 2000-1995ישראלים על תעסוקה, שכר ואי שוויון: -(. השפעת עובדים לא2002גוטליב, ד. )

 . 736-694, עמ' 4, מס' 49רבעון לכלכלה, שנה 

האם חל בהן שינוי? ניתוח השוואתי  –(. עמדות כלפי עובדים זרים בישראל 2009דניסנקו, א. )

. נכתב במסגרת עבודת תזה לתואר מוסמך בהנחיית פרופ' משה סמיונוב, החוג 2007-1999

 גולדמן לקידום איכות השלטון בישראל.  למדיניות ציבורית, אוניברסיטת תל אביב, בתמיכת קרן

(. נתונים אודות עובדים זרים ו"הלבנת" עובדים זרים. 2006הכנסת, מרכז המחקר והמידע )

 ירושלים. 



 

 

סוגיות מרכזיות ותמונת מצב. מרכז המחקר והמידע,  –(. עובדים זרים בישראל 2009נתן, ג. )

 הכנסת.

(. פעילות הממשלה והמעסיקים לעידוד תעסוקת ישראלים במקצועות עתירי עובדים 2012נתן, ג. )

 זרים. מרכז המחקר והמידע, הכנסת.  

(. נתוני זרים בישראל. יחידת תכנון, מחקר, איכות ומצוינות, 2012רשות האוכלוסין וההגירה )

 . 2/2012מהדורה מס' 

 , אתר המכון הישראלי לדמוקרטיה.67ראל. פרלמנט (. עובדים זרים ביש2010שפירא, א. )

 הגירה

ספר אליקה  מתוך(. התארגנות עובדים בישראל: מגמות, היבטים משפטיים ומדיניות. 2012אלר, ס. )

)קבץ(: המכון למחקרי חקיקה ולמשפט השוואתי ע"ש הרי ומיכאל סאקר, הפקולטה  אוסוסקין-ברק

 .517-561למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים. 

. (. מועצות עובדים בישראל: לקראת מודל משולש לייצוג ושיתוף של עובדים2007אלון שנקר, פ. )

 .319-397עמודים:  (.2) 30עיוני משפט, 

 . דו"ח הממונה הראשי על יחסי העבודה. משרד הכלכלה 2007-2012בודה היחידה ליחסי הע

 . הסקר החברתי.2012הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. 

(. לא על המשפט לבדו, לא על ההסתדרות לבדה: קידום התארגנות עובדים ככלי 2009סבירסקי, א. )

ל אביב : אוניברסיטת תל מעשי משפט, כרך ב' תיעיל לאכיפה עצמית של זכויות להעצמה חברתית. 

 .87-104אביב, הפקולטה למשפטים. 

 מגדר ושכר

ירושלים:  ההתפתחויות הכלכליות בחודשים האחרונים.(. 2011חטיבת המחקר ) -בנק ישראל

 המחבר.

שכר המינימום, התפלגות השכר ופער השכר המגדרי בישראל (. 2012חטיבת המחקר ) -בנק ישראל

 .ירושלים: המחבר .1990-2009

 ירושלים: המחבר.  סקירה משווה. -שכר מינימום(. 2006מרכז המחקר והמידע ) -הכנסת

. השוואה בינלאומית -שכר המינימום בישראל(. 2000השדולה לצמצום פערי השכר בישראל )

 ירושלים: המחבר.  

 אביב: המחבר.-תל .2010תמונת מצב חברתית (. 2010מרכז אדוה )



 

 

שכר מינימום ומס הכנסה שלילי מדיניות (. 2006חברתית בישראל )מרכז טאוב לחקר המדיניות ה

 ירושלים: המחבר. אופטימלית.

השפעות שכר  -מידע כלכלי(. 2004לשכת המנהל הכללי אגף כלכלה ומחקר ) -משרד האוצר

 ירושלים: המחבר. המינימום ונזקיו.

  princess.info/archives/1673-http://www.sci -גלובס זירת העסקים של ישראל -אתר האינטרנט

   http://www.cbs.gov.il/reader -אתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

  http://www.btl.gov.il/Pages/default.aspx -אתר המוסד לביטוח לאומי

 http://he.wikipedia.org/wikiוויקיפדיה.  -אתר האינטרנט

  The Marker"-  http://www.themarker.com/career/1.1785012עיתון " -אתר האינטרנט

דפי מידע בנושאי שוק העבודה. משרד התמ"ת ( מי ממשיך לעבוד בבית? 2006תושב נ. ) -אייכנר

 . www.moital.gov.il/research  מינהל מחקר וכלכלה.

 מיקור חוץ

(. עובדים שקופים בשירות המדינה: דוח הפרת 2006, נ., בקר, נ., כהן, ז., ביניש, א., )אבוחסרה

זכויות עובדי קבלן במשרדי הממשלה בדגש על עובדי ניקיון. הפקולטה למשפטים .האוניברסיטה 

 העיברית בירושלים. 

וטי. מעשי (. שינוי חברתי בצל תרבות המכרזים , מסחור העבודה והחסר השיפ2010גולן, ע., )

 . 201-228משפט: כתב עת למשפט ולתיקון חברתי. כרך ג', 

 .  603-625, 2(. מתמקרים החוצה. ספר )ברנזון( קובץ 2000גלין, א. )

(. ישראל: במקום הראשון בהעסקת עובדי קבלן. דה 14, אוקטובר 2011וייסברג, ה., ביאור, ח. )

 .3-7מרקר, 

אדם. מוגש לוועדה לקידום מעמד האישה, -(.  העסקת עובדים בחברות כוח2002, ר. )וצברגר

 הכנסת, מרכז מחקר ומידע. 

 .1996 –אדם, התשנ"ו -כוח קבלני באמצעות עובדים העסקת חוק

הממשלה,  במשרדי החוץ מן שירותים ונותני קבלן עובדי (.  העסקת2007מזרחי, מ. )-טביביאן

 www.knesset.gov.il/mmm מידע וה המחקר הכנסת, מרכז

דו"ח מצב המדינה: חברה כלכלה  דוד, ד. )עורך(,-(.  מבט מאקרו. בתוך: בן2011ישיב, ע. ) 

 ירושלים: מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל. (,19-48) 2010ומדיניות 

http://www.sci-princess.info/archives/1673
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  (.2008) ועסקים לחברות עסקי וליווי ייעוץ חברת Smart and Better - S&B חברת מאמר

www.smartandbetter.co.il/_Article/asp?categoryID=155.Outsourcing  

 א"כ  קבלני בקרב ארצית בפריסה אכיפה מבצע קיים ואכיפה הסדרה מינהל (. 2008ת )"התמ משרד

 - ידיעונט .רבאוצ הכללי בחשב הביקורת אגף בשיתוף הממשלה משרדי שירותים בחצרות וספקי

 ינואר. 27 .מספר ידיעון

 מחקר ,המינהל לתכנון התמ"ת:  משרד ברישיון. הפועלים בישראל אדם-כוח קבלני (.2005ר. ) נדיב,

 .2005וכלכלה, 

 .44-47, 255-256( . דפוסי עבודה גמישים. משאבי אנוש: ירחון,2009נצר, מ. )

העסקה בלתי ישירה של עובדות ניקיון בקמפוסים של האוניברסיטאות (. 2011ספיבק, א., אמיר, מ. )

 והקמפוסים בישראל. אגודת הסטודנטים. חיפה.

מוגש לוועדת העלייה, הקליטה  –(. העסקת עולים עובדי קבלן ונותני שירותים 2011פניסרר, א. )

 www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02784.pdfוהתפוצות. הכנסת, מרכז מידע ומחקר. 

(. כרוניקה של ניצול ידוע מראש: העסקה קבלנית באוניברסיטאות. 2012קרני, א., סבירסקי, א. )

,  7בתוך מישורי, ד., מאור, ע. )עורכות(, העסקה פוגענית הדרה וניצול שיטתיים בשוק העבודה )

 (, המכללה החברתית כלכלית והוצאת אחווה. 105-112

 (.  העסקת עובדי קבלן: הדרך הקלה בניהול. 2005שטאובר, ש. )

http://www.ynet/co.il/articles/1,7340,L-3054641,00.html  

 אמהות 

אימהות, עבודה ומה שביניהן: אוריינטציה אימהית, חזרה לעבודה ורווחה (. 2010פארן, מ. )-אלפרט

 )עבודה לשם קבלת תואר מוסמך(. אוניברסיטת תל אביב, תל אביב. נפשית לאחר לידה

. דו"ח מרכז מהות מידע הדרכה ותעסוקה נשים בין גיל לתעסוקה(. 2010בוקסבאום, י. ודגן, מ. )

 לנשים.

-. בתוך ר' נתנזון )עורך(, תלנשים בעולם העבודה בישראל(. 1997בר צורי, ר., פישר, ח. ועסיס, א. )

 מכון הישראלי למחקר כלכלי וחברתי וקרן פרידריך אברט בשיתוף עם נעמת.אביב:      ה

עבודה לשם  )השוואת עמדות של נשים יהודיות דתיות וחילוניות כלפי פריון(. 2014ברזילי, י.מ. )

 קבלת תואר  מוסמך(. אוניברסיטת חיפה, חיפה.
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י, מינהל המחקר והתכנון. . המוסד לביטוח לאומתעסוקת נשים לאחר לידה(. 2007טולדנו, א. )

 ירושלים: המוסד לביטוח לאומי.

 .35-32 מגמות, ל"א,( מתח והעשרה בתפקיד האם העובדת בישראל. 1988ץ, ר. )

 . 66-68 ,4עיונים בחינוך, בחברה, בטכנולוגיה ובמדע, (. ביתי הוא משרדי.  2007לקס, ר. )

 ו לשביעות רצון של נשים עובדות בישראל. (. שילוב משפחה ועבודה וחשיבות2006מור,ד. וגיא, ע. )

 . 45-72 ,2סוגיות חברתיות בישראל,       

החברה  -פלסהורים בשוק העבודה בישראל.  -(. משפחות עובדות2010מילבאור ו. וקוליק, ל. )

 הכלכלית בע"מ  של המסלול האקדמי המכללה למנהל.

משרד  -. מדינת ישראלבנושאי שוק העבודהדפי מידע (. 2004פיכטלברג, א. ותושב אייכנר, נ.)

 התמ"ת.  הרשות לתכנון כוח אדם. ירושלים: משרד התמ"ת.

עבודה לשם קבלת תואר מוסמך(.  ) נרטיבים של שינוי תעסוקתי בקרב נשים(. 2012פרץ, מ. )

 אוניברסיטת  חיפה, חיפה.

המאבק לשוויון בין המינים בישראל  -הפמיניזם המשפטי מתיאוריה למעשה (. 2010, נ. )רימלט

 אוניברסיטת חיפה ופרדס הוצאה לאור: חיפה. ובארצות הברית.

דפוסי התעסוקה ועל (. נשים בשוק העבודה: השפעת ההשכלה על 2013שטייר, ח., הרצברג, א. )

 השכר. 

 .  מרכז טאוב לחקר המדיניויות החברתית בישראל. חברה, כלכלה ומדיניות -דוח מצב המדינה

 טווח דפוסי התעסוקה של נשים בישראל: מאפיינים והשפעות ארוכות(. 2004פרישמן, ע. )-שטרן

 )עבודה  לשם קבלת תואר מוסמך(. אוניברסיטת תל אביב, תל אביב.

ניירות  סדרת(. דפוסי התנהגות של נשים חד הוריות בשוק העבודה בישראל. בתוך: 2005) שמש, א.

 (. ירושלים: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.16עבודה, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )

בחירות תעסוקתיות של אימהות לילדים עם מוגבלויות בישראל והשיח הפנימי (. 2012שנהר, ש. )

 לשם קבלת תואר מוסמך(. אוניברסיטת חיפה, חיפה. עבודה )המוביל אליהן 

 (. הגנה על משרותיהן של נשים הרות במדינות רווחה. ירושלים: משרד                      2006אייכנר, נ. )-תושב

 התעשייה, המסחר והתעסוקה, מינהל תכנון, מחקר וכלכלה. מתוך:         

-8082-43D4-1BD2-http://www.moital.gov.il/NR/rdonlyres/97A7C42D

C0BAF737136C/0/nashimheraion.pdf 
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