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 מטרות הקורס: 

י החיים של אוכלוסיות כלית של מדינות, והן לסיכויכלשוק העבודה הוא גורם מפתח הן להתפתחות ה

קנות ידע לגבי היבטים מרכזיים בשוק העבודה, הגדרות ומושגים ויחידים. מטרתו של הקורס היא לה

קרב המבט העדכנית ביותר כיום בנקודת  –משמעות של שוק עבודה דואלי מיוחד בנתמקד במרכזיים. 

דפוסי ומשנים את משפיעים ה יםוארגוני יםחברתי םבשינויייתעמק הקורס  חוקרי שוק עבודה. בהתאם לכך,

ת ציבורית, שינויים , שינויים במדיניולובליזציהכי גליתהכגון , של שוק העבודה ולה המסורתייםהפע

, םפיים הקשורים לשוק העבודה כגון השתתפות נשי. במיוחד, הקורס יתמקד בנושאים ספציטכנולוגיים ועוד

, ויעניק כלים להבנה וניתוח ות על בסיס גיל, דת או מאפיינים אחריםשישים וקבוצות אחרחרדים, ערבים, ק

המשמעות של כך על סיכויי החיים של של קבוצות אלה בשוק העבודה, ו ויותשועכשתתפות השל מגמות 

וק העבודה בעקבות מתרחש בשלאור המשבר העמוק ההמשתייכים לקבוצות אלה, כמו גם לחברה כולה. 

 יים, ומשמעותם עבור העובדים בתנאי משבר. עבודה נוכחהקורונה, נתמקד במיוחד בדפוסי  תמגיפ

 

. 

, שיעורים 1זוםמים בהמתקיי שיעורים פרונטלייםשילוב בין הקורס מתקיים כ :תציפיות ודרישו

 ל אלה הינם חומרי חובה בקורס. רטים. כסמתוקשבים, הרצאות אורחות וחומרי עזר אחרים כגון 

מראש לפי או צפייה קריאה , צפייה בשיעורים מתוקשביםנוכחות חובה בשיעורים,  רס הןת הקודרישו

 תכנית הקורס, השתתפות פעילה.

  :יוןת וצלומט

 יום תקבע בהמשך בהתאם למצב(.עבודה )מטלת הס /סיכום מבחן חובה: 

 סרט.ניתוח  –בונוס: עבודת אמצע 

 

  תכנית הקורס

 טר(יתכנו שינויים במהלך הסמס)*

 

 כללי על שוק העבודה מבט
                                                      

ים טהסטודנ באופן מקוון.בנוכחות מלאה בכיתה בכל מקום בו נכתב ״פרונטלי״ הכוונה לשיעור המתקיים  1
הם לא יוקלטו. בשיעורים ב תמונות הגלריה -מקרה שהשיעור יוקלטת בשיעורים. בנדרשים לפתוח מצלמו

 ., אלא באישורים חריגיםישנה חובת נוכחות, אי פתיחת מצלמה תחשב כהיעדרות
 

mailto:elavee@univ.haifa.ac.il
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 שוק העבודה, מבט על

 heb-overview-an-market-aborl-the-http://taubcenter.org.il/he/2019/(. 2019. )מרכז טאוב 

Blanchflower, D. G. (2019). Not Working: Where Have All the Good Jobs Gone?. Princeton 

University Press. Chapter 1. 

 שוק עבודה דואלי

דמוקרטיה . המרכז הישראלי ל134ות (. דואליזציה ומעמדות בשוק העבודה. מחקר מדיני2019מרגלית, י. )

 ד לוי אשכול.וי

Rueda, D. (2014). Dualization, crisis and the welfare state. Socio-Economic Review, 12(2), 381-

407.  

 

 בשוק העבודה ןומיתו יםשברמ

Labor Markets and Recession: Ann Stevens 

 מגזרי שוק העבודה

+ התפתחות  (9י )פרק : מבוא למינהל וניהול ציבורךהניהול הציבורי החדש. בתו (.2017)ומזרחי, ש.  .נכהן, 

 הוצאת האוניברסיטה הפתוחה. (1.9פרק המגזר השלישי )

*Bryson, John M., Barbara C. Crosby, and Laura Bloomberg. (2014). "Public value governance: 

Moving beyond traditional public administration and the new public management." Public 

administration review 74, no. 4: 445-456. 

 

Baarspul, Hayo C., and Celeste PM Wilderom. (2011). "Do employees behave differently in 

public-vs private-sector organizations? A state-of-the-art review." Public management 

review 13, no. 7: 967-1002. 

 

 מעותם לשוק העבודהקרו למיקרו: שינויים במדינות רווחה ומשבין מרכזיות וגיות מס

 עבודה ורווחהשינויים במדיניות 

. בתוך: א' אבירם, ג' גל וי' קטן )עורכים(, 2000-2005. עיצוב מדיניות הרווחה בישראל, 2007. ברהםדורון, א

  וב.(. ירושלים: מרכז טא33-57מגמות וסוגיות )עמ'  עיצוב מדיניות חברתית בישראל:

 

The Great Risk Shift: Jacob Hacker 

 שוק עבודה פרקרי

Kallaberg, A. (2009). Precarious Work, Insecure Workers: Employment Relations in  

http://taubcenter.org.il/he/2019-the-labor-market-an-overview-heb/
https://www.youtube.com/watch?v=z1ugybLMGzI&index=19&list=PLZapTuSHtu-CeejcJGLVBLqNT-ipS0Idh
https://www.youtube.com/watch?v=fDz0_j3fSco&list=PLZapTuSHtu-CeejcJGLVBLqNT-ipS0Idh&index=33
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Transition, American Review of Sociology, 74(1): 1-22. 

*Ehrenreich, Barbara. (2010). Nickel and dimed: On (not) getting by in America. Metropolitan 

Books. Introduction + evaluation. (also in Hebrew edition). 

*Reich, Adam, and Peter Bearman. 2018.Working for respect: Community and conflict at 

Walmart. Columbia University Press. Introduction + chapter 3. 

 עובדים רגוניא

Freeman, Richard B. and James L. Medoff. (1984). What do Unions Do? 3-25 (NY: Basic). 

Deunionization: Bruce Western 

 

 בשוק העבודה אי שוויוןל ליותביומבין 

Friedman, S., & Laurison, D. (2019). The class ceiling: Why it pays to be privileged. Policy 

Press. Chapter 1. 

The Winner-Take-All Economy: Robert Frank 

The Takeoff in Income Inequality: Emmanuel Saez 

How Much Inequality Is Too Much?: Richard Freeman 

Current Trends in Social Mobility: Raj Chetty 

Social Inequality and Network Effects: Filiz Garip 

 

 איזון משפחה עבודה

Chung, Heejung, and Tanja Van der Lippe. (2018). "Flexible working, work–life balance, and 

gender equality: Introduction." Social Indicators Research (2018): 1-17. 

 

*Hirsh, C. Elizabeth, Christina Treleaven, and Sylvia Fuller. (2020). "Caregivers, Gender, and 

The Law: An Analysis of Family Responsibility Discrimination Case Outcomes." Gender & 

Society : 0891243220946335. 

(also see blog: https://gendersociety.wordpress.com/2020/09/23/bias-against-caregivers-at-

work/) 

 

 דוריתתחלופה 

Calk, Russell, and Angela Patrick. (2017). "Millennials through the looking glass: Workplace 

motivating factors." The Journal of Business Inquiry 16, no. 2: 131-139. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PSMbjWFRWZE&index=6&list=PLZapTuSHtu-CeejcJGLVBLqNT-ipS0Idh
https://www.youtube.com/watch?v=QKWlIlIoAl0&index=5&list=PLZapTuSHtu-CeejcJGLVBLqNT-ipS0Idh
https://www.youtube.com/watch?v=w2VwVH4WNYY&index=3&list=PLZapTuSHtu-CeejcJGLVBLqNT-ipS0Idh
https://www.youtube.com/watch?v=y-zzkTpfzTg&index=7&list=PLZapTuSHtu-CeejcJGLVBLqNT-ipS0Idh
https://www.youtube.com/watch?v=m05NeaG3d2A&list=PLZapTuSHtu-CeejcJGLVBLqNT-ipS0Idh&index=31
https://youtu.be/PJmFKv5Ys4A


 הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות 

 החוג לשירותי אנוש
Department of Human Services 

   البشرية الموارد قسم 
 

 

 

 
 

3498838מיקוד   199ושי שד' אבא ח הר הכרמל, חיפה      | Mount Carmel, Haifa 31905 

Phone: 4-972 - 6582497 :E-mail: agoren@univ.haifa.ac.il טל' : דוא"ל   Fax: 4-972  פקס: 8249282-
Phone: 972-4- 8240407: 'טל E-mail: grimberg@univ.haifa.ac.il: דוא"ל   Fax: 972-4-8249946 

 
 
 

 שוק עבודה ממוגדר 

 (. פערי שכר מגדריים בישראל.2018דגן בוזגלו, נ. וחסון, י. )

pdf.2017-Gaps-content/uploads/2017/05/Gender-org/wphttp://adva. 

 

Acker, Joan. (2006). "Inequality regimes: Gender, class, and race in organizations." Gender & 

society 20, no. 4: 441-464. 

Gender Discrimination in the Labor Market: Cecilia Rouse 

Do Women Opt Out of the Labor Force?: Christine Percheski 

Microdynamics of Gender Inequality: Cecilia Ridgeway 

*Thun, Cecilie. (2020). "Excellent and gender equal? Academic motherhood and ‘gender 

blindness' in Norwegian academia." Gender, Work & Organization 27, no. 2: 166-180. 

 

 בודות שקופותע

*Baines, Donna, and Pat Armstrong. (2019). "Non‐job work/unpaid caring: Gendered industrial 

relations in long‐term care." Gender, Work & Organization 26, no. 7: 934-947. 

 

Baines, Donna, Ian Cunningham, and John Shields. (2017). "Filling the gaps: Unpaid (and 

precarious) work in the nonprofit social services." Critical Social Policy 37, no. 4: 625-645. 

 

Kaplan, A., Pfefferman, T., Slonim, S., Ben Eliyahu, H., Herzog, H., Brayer-Garb, R., & 

Lipshitz, G. (2020). Making women’s invisible work visible: Barriers to the incorporation of 

women into Israel’’s labor market. Jerusalem: Van Leer Institute. [Hebrew]  

 

 העבודה קות בשוודתי אתניות

המשק  -תוך: אורית וצללים בכלכלת השוקבכלכלת החברה הערבית. . (2018), ערן וקסיר, ניצה. ישיב

האוניברסיטה מכון פאלק,  עורכים: אבי בן בסט, ראובן גרונאו ואסף זוסמן(.) ״1995-2015הישראלי 

 העברית. 

ה: מה משפיע על היקף רה לאין בריריבח. בין (2018)שי, אסף. -קסלר, שלומית, וצחור-קסיר, ניצה, שהינו

 קרי מדיניות. נשים חרדיות. המכון החרדי למח שעות העבודה של

http://adva.org/wp-content/uploads/2017/05/Gender-Gaps-2017.pdf
https://youtu.be/A3Nwi1VsF3o
https://youtu.be/rGmz-1Ya0so
https://youtu.be/nEcfzfyRXF4
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*Kasir, Nitsa. (2018). Haredi Employment. Facts and Figures – and the Story Behind Them. The 

Haredi Institute for Public Affairs.  

Social Networks and Getting a Job: Mark Granovetter 

 

 

  ובדים מבוגריםשוק העבודה בקרב ע

*Gatta, Mary. (2018).Waiting on Retirement: Aging and Economic Insecurity in Low-wage 

Work. Stanford University Press. Prologue + chapter 3. 

Lain, David, Laura Airey, Wendy Loretto, and Sarah Vickerstaff. (2019). "Understanding older 

worker precarity: the intersecting domains of jobs, households and the welfare state." Ageing & 

Society 39, no. 10: 2219-2241. 

 

 

 

 סרטים

 פרזיטים

 ערכו של אדם

 יומיים ולילה

  
 
 

 ,ות/יקרים ות/סטודנטים
  

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

 5824926-04 טל: lLDA@univ.haifa.ac.i דוא"ל
  

 :ליה"ל לפנות יש קשב הפרעת ו/או הלמיד קותל בגין והתאמות לאבחון
 2824902-04 טל: lmhait@univ.haifa.ac.i  דוא"ל

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

 .הקורס לתחילת סמוךב במייל או הקבלה בשעות אליי לפנות
 

https://www.youtube.com/watch?v=g3bBajcR5fE&list=PLZapTuSHtu-CeejcJGLVBLqNT-ipS0Idh&index=32
mailto:LDA@univ.haifa.ac.il
mailto:mhait@univ.haifa.ac.il

