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מטרות הקורס:
כחלק מהשינויים מרחיקי הלכת שהתרחשו בשוק העבודה וכתוצאה מכך באופן פעולתם של ארגונים
מסוגים שונים בעשורים האחרונים ,השתנו דפוסי התעסוקה המסורתיים .מטרת הקורס היא להקנות ידע
לגבי תופעות חברתיות וארגוניות של שוק העבודה הרלוונטיות לשינויים הללו ,כמו גם לאפשר כלים להבנה
וניתוח של מגוון דפוסי התעסוקה הנהוגים בסקטורים שונים של שוק העבודה .כמו כן ,הקורס יקשר בין
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,
והשפעתם על דפוסי תעסוקה בסקטורים שונים של שוק העבודה .לבסוף ,הקורס ידון במשמעות
הדיפרנציאלית של דפוסי התעסוקה העכשווים עבור קבוצות אוכלוסיה שונות.
.
ציפיות ודרישות :הקורס מתקיים כשילוב בין שיעורים פרונטליים ,1שיעורים מתוקשבים ,הרצאות
אורחות וחומרי עזר אחרים כגון סרטים .כל אלה הינם חומרי חובה בקורס.
דרישות הקורס הן נוכחות חובה בשיעורים ,צפייה בשיעורים מתוקשבים ומענה על שאלות ,follow up
קריאה מראש לפי תכנית הקורס ,השתתפות פעילה.
מטלות וציון:
חובה :מבחן סיכום  /עבודה (מטלת הסיום תקבע בהמשך בהתאם למצב).
השתתפות במערכת הניסויים הפקולטטית  sonaאו הגשת מטלה חלופית.
רשות :סיכום סרטים – תאריך הגשה ינתן בהמשך .מטלה זו מאפשרת קבלת נקודות בונוס לציון הסופי,
מעבר לציון המבחן.
תכנית הקורס
(*יתכנו שינויים במהלך הסמסטר)

 1בכל מקום בו נכתב ״פרונטלי״ הכוונה לשיעור המתקיים פנים-אל-פנים ,בכיתה או באופן מקוון .במקרה שלא יתאפשר
לקיי ם את השיעור בכיתה ,יתקיימו שיעורים מקוונים .במקרה זה ,הסטודנטים נדרשים לפתוח מצלמות בשיעורים.
במקרה שהשיעור יוקלט -תמונות הגלריה לא יוקלטו .בשיעורים בהם ישנה חובת נוכחות ,אי פתיחת מצלמה תחשב
כהיעדרות ,אלא באישורים חריגים.
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