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 ארגונים ודפוסי תעסוקה

 ד"ר עינת לביא

elavee@univ.haifa.ac.il 

 , בתיאום מראש. 9-10שעת קבלה: ימי רביעי, 

 

 מטרות הקורס: 

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

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

העבודה הרלוונטיות לשינויים הללו, כמו גם לאפשר כלים להבנה  שוק של וארגוניות לגבי תופעות חברתיות

כמו כן, הקורס יקשר בין  העבודה.וניתוח של מגוון דפוסי התעסוקה הנהוגים בסקטורים שונים של שוק 

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, 

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

 הדיפרנציאלית של דפוסי התעסוקה העכשווים עבור קבוצות אוכלוסיה שונות.

 

, שיעורים מתוקשבים, הרצאות אורחות 1הקורס מתקיים כשילוב בין שיעורים פרונטליים: ציפיות ודרישות

 קורס. וחומרי עזר אחרים כגון סרטים. כל אלה הינם חומרי חובה ב

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

 קריאה מראש לפי תכנית הקורס, השתתפות פעילה.

  מטלות וציון:

 .סיכוםמבחן חובה: 

 

 תכנית הקורס 

 )*יתכנו שינויים במהלך הסמסטר(

 מבוא לארגונים, שוק העבודה והכלכלה החדשה 

  2016ין וחשבון בנק ישראל ד

                                                      
תה או באופן מקוון. במקרה פנים, בכי-אל-בכל מקום בו נכתב ״פרונטלי״ הכוונה לשיעור המתקיים פנים 1

שלא יתאפשר לקיים את השיעור בכיתה, יתקיימו שיעורים מקוונים. במקרה זה, הסטודנטים נדרשים 
תמונות הגלריה לא יוקלטו. בשיעורים בהם ישנה חובת  -לפתוח מצלמות בשיעורים. במקרה שהשיעור יוקלט

 .יגיםנוכחות, אי פתיחת מצלמה תחשב כהיעדרות, אלא באישורים חר
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 סרט: זהב לבן עבודה שחורה

 

 ומעמד פיצול שוק העבודה: צורות העסקה חדשות
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 אתניות ומידת דתיות ודפוסי תעסוקה
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 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. 

 

 סיכום והכנה למבחן

 
 
 
 

 ,ות/יקרים ות/סטודנטים
  

 ,ן/לימודיכם על להשפיע שעשויה רפואית מוגבלות/בעיה או למידה לקות ן/לכם יש אם
 למידה: ולקויות נגישות למדור הסטודנטים לדיקנאט ופנ אנא להתאמות ות/זקוקים ן/אתם ושבגינה

 8249265-04 טל: LDA@univ.haifa.ac.il דוא"ל
  

 ליה"ל: לפנות יש קשב הפרעת ו/או למידה לקות בגין והתאמות לאבחון
 8249022-04 טל: mhait@univ.haifa.ac.il  דוא"ל

  
 ות/מוזמנים בקורס להנגשה ות/וזקוקים מהאוניברסיטה התאמות מכתב ן/ברשותם שיש ות/סטודנטים

 .הקורס לתחילת סמוךב במייל או הקבלה בשעות אליי לפנות
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