
 
 
 

 Dr. Orna  BLUMEN                                     אורנה בלומן                                                     ד"ר
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 אוניברסיטת חיפה
 הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות

 החוג לשירותי אנוש
 31905הר הכרמל, חיפה 

 

 

University of Haifa 
Faculty of Social Welfare & Health Sciences 
Department of Human Services  
Mount Carmel, Haifa 31905 

  : סוגיות מרכזיותםעידן השירותי
 

 אורנה בלומן ר"ד   :המרצה
 

 289.2351  קורס מס
 )חלק א(  2020-21  א"פתש  אסימסטר 

 
 ניתן לבקש מועד אחר( ;12-13 יום בלאחר הפגישה השבועית ) לפי בקשה אישית  קבלה שעת   8-12 ביום  : קורסה פגישות

 

 קורסמטרות ה
של ההתנהלות החברתית והתעסוקתית בעידן להקנות ידע וכלים, לפתח ראיה כוללנית ותובנות, ולאפשר דיון במורכבות  קורסמטרת 
נסקור את השינויים שהובילו מהעידן המסורתי אל העידן המודרני, ואת ההתפתחות בעולם העשיר של ירידת התיעוש . תעשייתי -הבתר

 יר את המאפיינים של כלכלת/חברת השירותיםנכוהדגשת חשיבותם של שירותים ומידע כמקורות לעושר ולרווחה בשלהי העידן המודרני. 
 במעמדה של המדינה וכן במתח שבין הפרט לכלל הציבור, נדון בשינויים טכנולוגיים ותרבותיים,ת עקרונות הקונפליקט והשינוי, ונזכיר א

 .נבחן בצורה ביקורתית את משמעותו ומעמדו של עיקרון הקידמה כמניע שינוי חברתי ובבעיות של זהות כמחוללי תמורות.
 

 :קורסמבנה ה
 עבודת הגשת )ג( ו ; הצגת חומר קריאה וניהול דיון כיתתי)ב(  פרונטאליות;הרצאות  א()מבוסס על שלושה סוגי פעילות:  קורסה

 :קורסדרישות ה
 מסוגיםנאלץ לבצע התאמות שסביר להניח  . וודאות רבה ביחס לאופן ההתנהלות במהלך הסימסטר-קיימת אילאור המצב 

 .הקפידו להתעדכןא נ על כל שינוי תגיע הודעה והיא תפורסם לידיעת כל המשתתפים.. עם התקדמות הסימסטרנים שו
 : נוכחות  □   

 הפגישה לאורך כלחובה נוכחות  •
  עור לאורך כל הפגישההשיבעת  ותלפתוח מצלמ חובה •
    מהלך הפגישהב נאותה וביצוע מטלותבצורה רציפה  המאפשר השתתפות שקטממקום  השתתפותייבת נוכחות מחחובת  •
 סמארטפון(ב)ולא  שבלהשתמש במח ישלהשתתפות בשיעור  •

 תתאפשר במהלך נסיעה, קניות, סידורים וכד' לאבפגישה שתתפות ה •  
   : מטלותהושל  של הקורס הזמנים ותעמידה בלוח   □   

 ות השבועיותפגישהבמהלך ת" וקטנ"מטלות דיונים והזמנים של  ותלוחב •
  במהלך הקורסות "גדולות" מטלשיקבעו ל בלוחות הזמנים •

  הזמנים ותלוחב , כולל שינוייםהתעדכנות שוטפת בשינויים  □   
 )ה"גדולות"(:  מטלות הקורס  □   

 (זוגות)ב וניהול דיון במועד שיקבע פגישההצגת מאמר ב: אמטלה  •
  בזוגות() אושר ע"י המרצהלאחר ש הנלמד והנקראנגזר מתוך החומר  שנושאה עבודת סיכוםהגשת : במטלה  •    

 

 :קורסציון סופי ב
 20%  פגישותבמהלך ה "קטנות" במטלותהשתתפות פעילה נוכחות,  ,איחורים-אי <
      40%       כיתהלהצגת מאמר : )"גדולה"( מטלה א <
      40%         הגשת עבודת סיכום :)"גדולה"( ב מטלה <

 

 :בבקשה שימו לב              
 למטלה 0לגרוע מציון המטלה עד כדי ציון  העמידה בזמנים עלול-אי             

 היעדרות בלתי מוצדקת מפגישות המוגדרות כ"חובה" תיגרע מהציון הסופי              
 )לפי שיקול המרצה( במטלות הקורס יוצאת דופןלאלה שיגלו מצוינות מעבר להרכב המוצג לעיל, בונוס  5%קיימת אפשרות ל              
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