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 מטרות הקורס: 

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

 ידע להקנותונים, השתנו דפוסי התעסוקה המסורתיים. מטרת הקורס היא מסוגים שונים בעשורים האחר

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

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

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

עות לבסוף, הקורס ידון במשמ .על דפוסי תעסוקה בסקטורים שונים של שוק העבודה םוהשפעת

 הדיפרנציאלית של דפוסי התעסוקה העכשווים עבור קבוצות אוכלוסיה שונות.

. 

 

שיעורים פרונטליים, שיעורים מתוקשבים, הרצאות שילוב בין הקורס מתקיים כ: ציפיות ודרישות

 אורחות וחומרי עזר אחרים כגון סרטים. כל אלה הינם חומרי חובה בקורס. 

, follow upצפייה בשיעורים מתוקשבים ומענה על שאלות עורים, נוכחות חובה בשי דרישות הקורס הן

 קריאה מראש לפי תכנית הקורס, השתתפות פעילה.

 מבחן הבנוי משאלות אמריקאיות ושאלות פתוחות.: מטלות

 

  תכנית הקורס

 יתכנו שינויים במהלך הסמסטר()*

  מבוא לארגונים, שוק העבודה והכלכלה החדשה

  2016דין וחשבון בנק ישראל 

egularPublications/DocLib3/BankIsrahttp://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/R

elAnnualReport/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%91%D7%A0%D7%A7%20%D7%99

D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%202016/full2016.pdf% 

Blanchflower, D. G. (2019). Not Working: Where Have All the Good Jobs Gone?. Princeton 

University Press. Chapter 1+2. 

 isilver1@univ.haifa.ac.ilדוא"ל:    04-8249282פקס: (    3765)פנימי  04-8249765: טל   13:00 – 10:00 :קבלהשעות : החוג מזכירות    

mailto:elavee@univ.haifa.ac.il
http://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/RegularPublications/DocLib3/BankIsraelAnnualReport/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%91%D7%A0%D7%A7%20%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%202016/full2016.pdf
http://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/RegularPublications/DocLib3/BankIsraelAnnualReport/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%91%D7%A0%D7%A7%20%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%202016/full2016.pdf
http://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/RegularPublications/DocLib3/BankIsraelAnnualReport/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%91%D7%A0%D7%A7%20%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%202016/full2016.pdf


 
 

2 

 

Hamann, D. J., & Foster, N. T. (2014). An exploration of job demands, job control, stress, 

and attitudes in public, nonprofit, and for-profit employees. Review of Public Personnel 

Administration, 34(4), 332-355. 

 

 גלובליזציה ושינויים בשוק העבודה

סקירת ספרות. ירושלים: מנהל מחקר וכלכלה,  -(. שינוי חוקי המשחק בעולם העבודה2009אייכנר, נ. א. )

 משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה.

v.il/Research/Documents/X9010.pdfhttp://employment.molsa.go 

content/files_mf/8999.pdf-http://taubcenter.org.il/wp 

 .ליברליזם-מנכיחים את הגלובלי: בנק ישראל ופוליטיקת ההכרח של הניאו (.2008) , ז.רוזנהקו .ממן, ד

 .107-132 עמודים(, 1כרך י') ולוגיה ישראליתסוצי

 האישה הגלובלית. א. ר. והוכשילד, .ב ,ערים גלובליות ומעגלי הישרדות. בתוך: ארנרייך (.2006)סאסן, ס. 

 .354-327 עמודיםתל אביב: בבל. 

Cooper, M. (2014). Cut adrift: Families in insecure times. University of California Press 

Chapter 1. 
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 סרט: זהב לבן עבודה שחורה
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