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 קורסמטרות ה
של ההתנהלות החברתית והתעסוקתית בעידן ולאפשר דיון במורכבות , לפתח ראיה כוללנית ותובנות, להקנות ידע וכלים קורסמטרת 
ואת ההתפתחות בעולם העשיר של ירידת התיעוש , נסקור את השינויים שהובילו מהעידן המסורתי אל העידן המודרני. תעשייתי -הבתר

 חברת השירותים/כיר את המאפיינים של כלכלתנ. כממקורות לעושר ולרווחה בשלהי העידן המודרניוהדגשת חשיבותם של שירותים ומידע 
במעמדה של המדינה  ,וכן במתח שבין הפרט לכלל הציבור,נדון בשינויים טכנולוגיים ותרבותיים, את עקרונות הקונפליקט והשינויונזכיר 

 .ית את משמעותו ומעמדו של עיקרון הקידמה כמניע שינוי חברתינבחן בצורה ביקורת .זהות כמחוללי תמורותוובבעיות של 
 

 :קורסמבנה ה
 : מבוסס על שלושה סוגי פעילות קורסה

 .  (זוגות) בצוותי עבודה מצומצמים עבודת סיכוםהגשת ( ג)ו ; הצגת חומר קריאה וניהול דיון כיתתי( ב) ;פרונטאליותהרצאות  (א)
  מראש לפי הודעה, יתקיימו בקמפוסאירועים שנצטרף ככיתה למספר יתכן וכמו כן       

 

 :קורסדרישות ה

 . הפגישות בכיתה כלנוכחות חובה והשתתפות פעילה ועניינית ב  □
 .כפי שיקבע בהמשך ובאירועים בקמפוס, והשתתפות בדיונים בניהול הסטודנטים "חובה" חובת נוכחותמודגשת במיוחד       

 עמידה בלוח הזמנים של הקורס ושל כל מטלה   □

 לוח הזמניםבהתעדכנות שוטפת בשינויים   □

 קריאת החומר המופיע ברשימת הקריאה  □

 הצגת מאמר בכיתה וניהול דיון במועד שיקבע: אמטלה   □

  הנלמד והנקרא הנגזרת מתוך החומר  שנושאה עבודת סיכוםהגשת : במטלה   □
 

 :קורסציון סופי ב
 01%  איחורים-ואי השתתפות פעילה בפגישות <
 CD) +מצגת+בכתב)  טנטטיביכמופיע בלוח הזמנים ה: הגשה     51%   בכיתה הצגת מאמר וניהול דיון: מטלה א <
 CD)+ בכתב)  טנטטיביכמופיע בלוח הזמנים ה: הגשה     61%   הגשת עבודת סיכום     :ב מטלה <

 
 :בבקשה שימו לב              

               

 למטלה 1לגרוע מציון המטלה עד כדי ציון  העמידה בזמנים עלול-אך אי, אין נקודות זכות לעמידה בזמנים   
 תיגרע מהציון הסופי " חובה"היעדרות בלתי מוצדקת מפגישות המוגדרות כ               
   קורסתמנע הגשת העבודה הסופית וקבלת ציון ב" חובה"המוגדרות כמיותר משתי פגישות בלתי מוצדקת עדרות יה               

  לאלה שיגלו מצוינות יוצאת דופן במטלות הקורס, מעבר להרכב המוצג לעילבונוס  3%קיימת אפשרות ל    
 :הבהרותהבהרות

  ©© ומוגן בזכויות יוצרים  כל חומר הסמינר הוא קניין רוחני של המורה◄   
 ©© או בחלקו לאחרים מחוץ לקורס/להעביר חומר כלשהו בשלמותו ו לאאתם מתבקשים          

 ויתכנו בו שינויים לפי ההתקדמות, טנטטיבילוח הזמנים המצורף הוא ◄   
 שיתפרסמו כמקובל דרך מזכירות החוג( אם יהיו)אתם מתבקשים לשים לב להודעות ועדכונים על השינויים          

 ק לעסוק בכל החומר המופיע בתכניתאין בכתוב פה התחייבות שנספי◄   
   לקבל ציון סופימי שלא יעמוד בדרישות הסמינר לא יוכל  ◄               
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 הוצאת מפה: א"ת. הפוליטיקה של הטכנולוגיה 9113.. יובל,  דרור ◄
 

  (רודניקי.י,אנוך.בעריכת י)הפתוחה .הא. כלכלה פוליטיקה, תרבות? עולם בתהליך גלובליזציה 9113.. דייויד,  הלד ◄
H62.5.I8M38 2005 V.4    

 (רודניקי.י,אנוך.בעריכת י)הפתוחה .הא. לאום, מעמד, מגדר: זהות בסימן שאלה 9113(. .עורכת)' קאת,  וודורד ◄
H62.5.I8M38 2005 V.1 

 (רודניקי.י,אנוך.בעריכת י)הפתוחה .הא. משפחה עבודה ורווחה: משליטים סדר בחיים. 9113. רוס, גורדון ופרגוסון, יוז ◄
H62.5.I8M38 2005 V.3   

 
 
 

 :טנטטיביטנטטיבילוח זמנים 
 חלק מדרישות הקורס ובאחריותכםהתעדכנות שוטפת בשינויים לוח הזמנים הינה 

 

 

 מטלות  פגישהפעילות ב תאריך וח השנהל

 נוכחות חובהנוכחות חובה  הרצאה, לקראת התארגנות לצוותים, הכירות 01-15 פתיחת הקורס

 בחירות לכנסת בחירות לכנסת 07-15 בחירות לכנסת

 נוכחות חובהנוכחות חובה  להתארגנות סופית בצוותים אחרוןמועד  ,הרצאה 94-15 

 נוכחות חובהנוכחות חובה הרצאה 50-15 

 חופשת פסח חופשת פסח 18-14 חופשת פסח

 נוכחות חובהנוכחות חובה הרצאה 04-14 

 נוכחות חובהנוכחות חובה הרצאה 90-14 ערב יום הזיכרון

 נוכחות חובהנוכחות חובה הרצאה 98-14 

 נוכחות חובהנוכחות חובה הרצאה 13-13 

 נוכחות חובהנוכחות חובה הרצאה 09-13 

 נוכחות חובהנוכחות חובה (ה ד, ג, ב, מטלה א קבוצות  א)מאמרים ודיון     4-3  הצגת 09-13 

 נוכחות חובהנוכחות חובה (א"י, י, ט, ח, ומטלה א קבוצות  )מאמרים ודיון     4-3 הצגת 96-13 

  נוכחות חובהנוכחות חובה (ז"י, ז"ט, ו"ט, ג"י, ב"ימטלה א קבוצות  )מאמרים ודיון     4-3 הצגת 19-16 

 נוכחות חובהנוכחות חובה (א"כ, כ, ט"י, ח"ימטלה א קבוצות  )מאמרים ודיון     4-3הצגת  19-16 

  שעת קבלה פרטית לשירותכם לקראת הגשת העבודה 06-16 סיום הסימסטר

  סופיסופיאחרון ואחרון ומועד מועד "   סיכום עבודת" בהגשת מטלה  71-13 הגשת עבודה


