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 מטרות הקורס: 

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

 ידע להקנותמסוגים שונים בעשורים האחרונים, השתנו דפוסי התעסוקה המסורתיים. מטרת הקורס היא 

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

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

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

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

 הדיפרנציאלית של דפוסי התעסוקה העכשווים עבור קבוצות אוכלוסיה שונות.

. 

 

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

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

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

 קריאה מראש לפי תכנית הקורס, השתתפות פעילה.

 מבחן הבנוי משאלות אמריקאיות ושאלות פתוחות.: מטלות
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 יתכנו שינויים במהלך הסמסטר()*

  וא לארגונים, שוק העבודה והכלכלה החדשהמב
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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.
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  חלחול בין מגזרים: הניהול הציבורי החדש

(. הוצאת 9הניהול הציבורי החדש. בתוך: מבוא למינהל וניהול ציבורי )פרק  (.2017)ומזרחי, ש.  .כהן, נ

 האוניברסיטה הפתוחה.
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 ומעמד פיצול שוק העבודה: צורות העסקה חדשות
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Press. Chapter 1. 
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Psychology, 30(1), 8-21. 

 

 הורות, מגדר ודפוסי תעסוקה

, המכון לחקר המדיניות מרכז טאובירושלים: נשים והורים בשוק העבודה.  (.2016) ה. ופוקס, , ל.בוורס

 החברתית בישראל.
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 (. פערי שכר מגדריים בישראל.2018דגן בוזגלו, נ. וחסון, י. )
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Frenkel, M. (2008). Reprogramming femininity? The construction of gender identities in the 

Israeli hi‐ tech industry between global and local gender orders. Gender, Work & 

Organization, 15(4), 352-374. 

 סרט: יומיים ולילה

 

 ודפוסי תעסוקה ומידת דתיות אתניות

  שוק העבודה של ערביי ישראל.(. 2013ישיב, ע. וקסיר,נ. )

http://www.tau.ac.il/~yashiv/IsraeliArabs_policy_paper.pdf 

 הכנסת: מרכז המחקר והמידע. נתונים על תעסוקת חרדים.(. 2016נ. )משה, 

https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03737.pdf 

המצויות בשוק  תחושת העצמה, ערכי חיים ומרכזיות חיי העבודה בקרב נשים חרדיות(. 2012קוליק, ל. )

. דו"ח מחקר שהוגש לביטוח הלאומי. העבודה
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https://www.btl.gov.il/Mediniyut/BakashatNetunim/dohot/Documents/%D7%AA%D7%99%

D7%A7%20137.pdf 

 

 תעסוקת עוני

 .. עובדים ועניים. סדרת ניירות מדיניות, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית2011שטייר, חיה, 

Lavee, Einat, and Orly Benjamin. 2015. "Working-Class Mothers' School Involvement: A 

Class-Specific Maternal Ideal?." The Sociological Review 63, no. 3: 608-625. 
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