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התשובות שאנחנו נותנים לשאלה "מי אני?" משקפות את מושג העצמי ואת הזהות שלנו. בקורס נתמקד 

הות ונבחן את האופן בו הזהות זבהיבטים של עצמי וזהות הקשורים לעולם העבודה. נעסוק בסוגים שונים של 

בין עבודה לבית, והן בעקבות ארועים יחודיים יותר כמו משתנה, הן כתוצאה מארועים יומיומיים כמו מעבר 

הקורס מיועד להקנות לסטודנטים ידע  לגבי יחסי  הריון, אובדן  או מעבר בין תפקידים ומקומות עבודה.

הגומלין בין זהות של עובדים לסביבת העבודה וכן לאפשר העמקה באחד ההיבטים של עולם העבודה 

שינויים  או צמית בראיונות עבודה, סוציאליזציה לאירגון, סטיגמותהקשורים לזהות , כגון הצגה ע

 טכנולוגיים.    
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 הרכב ציון:

 20%: בכיתה תרגיל

  10%נוכחות פעילה: 

 60%עבודה: 

 10%רפרט: 

 

  פנים מול פנים בקמפוס.מהמפגשים  5 לנוכח מגיפת הקורונה והנחיות מל"ג, יתקיימו רק 
 .29.12  ,22.12  ,3.11   ,27.10   ,20.10   מועדים של ימי הלימודים בקמפוס :ה

 . המפגשים האחרים יתקיימו בזום
 .מהמפגשים תבטל את ההשתתפות בקורס% 20העדרות ללא אישור מעבר ל. הנוכחות במפגשים היא חובה

 
 

 סטודנטים יקרים,
  

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

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

 לפנות ליה"ל: לאבחון והתאמות בגין לקות למידה ו/או הפרעת קשב יש
 8249022-04טל:  mhait@univ.haifa.ac.il  דוא"ל
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סטודנטים שיש ברשותם מכתב התאמות מהאוניברסיטה וזקוקים להנגשה בקורס מוזמנים לפנות אליי 
 .סמוך לתחילת הקורסבשעות הקבלה או במייל ב

  
 


