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מטרת הקורס
.להקנות ידע בגישות ובמושגים המתייחסים לניתוח תופעות חברתיות וארגוניות של שוק העבודה
 הארגונים הסוציולוגיה והפסיכולוגיה שמטרתן,במסגרת הקורס יוצגו תיאוריות ומודלים בתחום הכלכלה
 במסגרת הקורס יוצגו.להמחיש את הקשר בין הפרט החברה והארגון בעולם העבודה והתיסוקה
, סביבות ומגזרים ארגוניים,ארגוניות-סרטים נבחרים אשר באמצעותם ניתן להבין דינמיקות פנים
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סרטים
ניהול שאלות יסוד  30 VCV 2500דקות

מאפיינים ,סוגים ,ומיונים של ארגונים

Management : a fundamental question – DVD-5166 V.1

התפתחותו של ארגון.

הקמת ארגון  25 - V1 4450 VCVדק
הקמת ארגון – DVD-5162 V.2

חלוקת עבודה ומבנה הארגון.

Managing people VCV 4167

Managing people – DVD-5164

ארגונים שלא למטרות רווח

עסקים ואחריות חברתית - VCV 2500 v.3
דק'30
עסקים ואחריות חברתית – DVD-5162 V.3

דרישות הקורס:
.I

מצגות  :הצגת חומר בתחום של עבודה וארגון מתןך המציאות הישראלית בתחום מתןך
המציאות הישראלית (דוגמא :אבטלה ,העסקת עובדים זרים ,הפרטה ,מתן קביעות בעבודה
ועוד) 20% .מהציון
יש לעבוד בשלבים הנ"ל:
( )1שמות התלמידים ונושא שאושר על ידי המרצה  /עוזרת הוראה
( )2הצגת  3לוחות לפחות מתוך מקור נתונים
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( )3הצגת  3מאמרים (מחבר  +כותר  +מקור  3-4 +נקודות עיקריות) כל מאמר בעמוד נפרד
.
( )4סיכום /מסקנות (  3פריטים באנגלית בין שנת  2005לשנת ) 2015

עבודה סופית מבוססת על המצגת תוך כדי הרחבת החומר על בסיס קריאת חומר תאורתי המופיע
בכתבי עת שיפוטיים  .80% -יש להוסיף עוד  4מאמרים מעבר המצגת ורשימה ביבליוגרפית תכלול
( 7=4 +3פריטים באנגלית בין שנת  2005לשנת .) 2015
*  4מארמים נוספים ו 2לוחות נוספים לקבוצות בשלושה
**בכל השלבים יש להגיש למורה את החומר בעבודה מודפסת ובקובץ.
*** העבודה לא תעבור  13עמודים
הנחיות לכתיבת עבודה


נושא



שאלת העבודה -למה זה מעניין



מקורת מתוך העיתון  /אינטרנט



סקירת ספרות בסיסית רק מספר שורות עד שני שקפים



שילוב בין ניתונים לבין הספרות



מסקנות



דיון



מקורות ()APA



נספחים



יש להשתמש בגוף שלישי



יש להקפיד על רווח כפול ללא יישור



אין לעצב מסמך באמצעות מסגרת או כל דרך אחרת אשר אינה קבילה בכתבי עת.



יש לצרף לוחות או דיאגרמות לגוף העבודה

השתתפות חובה (היעדרות מעל  20%תמנע השלמת הקורס אפילו אם כל השלבים של המטלות
הושלמו).
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