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 עצמי, זהות ועבודה
 

 פרופ' דנה יגיל 
 

התשובות שאנחנו נותנים לשאלה "מי אני?" משקפות את מושג העצמי ואת הזהות שלנו. בקורס נתמקד 
בהיבטים של עצמי וזהות הקשורים לעולם העבודה. נעסוק בסוגים שונים של עצמי וזהות, כמו עצמי אפשרי, 

מסוגים שונים על הזהות. כמו כן, נבחן את  , בסיפורי זהות ובתגובות לאיומיםזהות חברתית וזהות מקצועית
והן בעקבות ארועים  ,הן כתוצאה מארועים יומיומיים כמו מעבר בין עבודה לבית ,אופן בו הזהות משתנהה

 מעבר בין תפקידים ומקומות עבודה. או  , אובדן הריוןיחודיים יותר כמו 
 

 נושאים
  

 מושגים בסיסיים של  תאוריות עצמי וזהות
 ובותזהויות מר
 סוגי זהות

 שינויי זהות
 סיפור הזהות

 איומים על זהותהתמודדות עם 
 
  

 הרכב ציון
 20%נוכחות פעילה: 

  10%: מטלות
 60%: סופית עבודה

 נוכחות חובה
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