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 מטרות הקורס: 

כחלק מהשינויים מרחיקי הלכת שהתרחשו בשוק העבודה וכתוצאה מכך באופן פעולתם של ארגונים 

 ידע להקנותחרונים, השתנו דפוסי התעסוקה המסורתיים. מטרת הקורס היא מסוגים שונים בעשורים הא

הבנה לכמו גם לאפשר כלים , הרלוונטיות לשינויים הללו העבודה שוק של וארגוניות תופעות חברתיותלגבי 

כמו כן, הקורס יקשר בין  שוק העבודה.סקטורים שונים של תעסוקה הנהוגים בהדפוסי של מגוון ניתוח ו

קרו לרמת המיקרו, בכל הקשור לארגונים, שוק העבודה ודפוסי תעסוקה. זאת, על ידי הבנת דרכי רמת המ

הפעולה של תהליכים ברמת המקרו כגון גלובליזציה, שינויים במדיניות ציבורית, שינויים טכנולוגיים ועוד, 

שמעות לבסוף, הקורס ידון במ .על דפוסי תעסוקה בסקטורים שונים של שוק העבודה םוהשפעת

 הדיפרנציאלית של דפוסי התעסוקה העכשווים עבור קבוצות אוכלוסיה שונות.

. 

 

 נוכחות חובה בשיעורים, קריאה מראש לפי תכנית הקורס, השתתפות פעילה.: ציפיות ודרישות

 מבחן הבנוי משאלות אמריקאיות ושאלות פתוחות.: מטלות
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