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  :מטרות הקורסא. 

 סוציולוגית תוך ראייה לתופעה הארגונית הקשוריםבהיבטים תיאורטיים ואקטואליים  לדון

 בכדי להשיג מטרות אלו הסטודנטים ילמדו ביקורתית.

 להכיר מושגי יסוד הקשורים לתופעה הארגונית 

  לזהות פתולוגיות שונות של ארגונים 

 לסווג ולמיין את העברות השונות הקיימות בעולם הארגונים 

 להצביע על קשיים ואתגרים הניצבים בפני נשים וגברים בעולם העבודה העכשווי 

 
 ב. תוכן הקורס:

נדון בסוגיות חברתיות אקטואליות בעולם העבודה, כגון: פתולוגיות של ארגונים, פשיעה 

 נית,  קשיים ואתגרים הניצבים בפני נשים וגברים בעולם העבודה העכשווי ועוד.ארגו

 
  מהלך השיעורים:

 

הרצאות פרונטאליות המלוות במצגת. ההכרות עם חומרי הקורס תעשה באמצעות מושגים, 

 תיאוריות, דיונים כיתתיים, צפייה בסרטים, ניתוח אירועים והמחשות.
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 לכל השיעורים: תכנית הוראה מפורטת 
 

מס' 

 השיעור

 קריאה נדרשת נושא השיעור

 

1+2 

 

 פתולוגיות של ארגונים

 -פתולוגיה ארגונית  (.2010סמואל, י'. )
אביב: -. תלחייהם ומותם של ארגונים

, 6ידיעות אחרונות, ספרי חמד. פרק 
.108-93 מ'ע סכנות הפוליטיקה,  

 

3 

 

 פוליטיקה ארגונית

  

 

4+6 

 

 פשיעה ארגונית

רפואה  .(2013) ניסים כהן ודני פילק
שחורה בישראל: מדידת התופעה, 

, הסברים לקיומה והמלצות למיגורה
עמ' (, 2013)ספטמבר  92ביטחון סוציאלי 

97-128. 

 

7 

נשים וגברים בשוק 

  רקע -העבודה העכשווי 

  ס   

מאפיינים ומגמות  8+9

בעבודתם של נשים 

 וגברים בישראל

(. הכניסה 2000ולצמן, א'., ויזרעאלי ד'. )ה   ה
הדיפרנציאלית של נשים להתמחויות 

-בקורת ופרשנות: כתבברפואה בישראל. 
 , עמ'34ישראל, -עת למחקר ספרות עם

65-90.  
ון הגורמים לחוסר השווי 10-12

 בשוק העבודה

(. ״צריך לעבוד על 2017חרותי י׳, )-מצנר
זה״: בחינת יחסי הגומלין בין נורמות של 
גבריות, אבהות ודרישות שוק העבודה, 

 .(2כב)המשפט 
 
 

(. ארגון "ישן" אבות 2013עירן יונה, מ. )
צינים לוחמים בין הקריירה "חדשים" ק

מיגדר: כתב עת לאבהות. הצבאית 
 .26-1' מ,ע 2, גליון םלמיגדר ופמיניז

 
 

  סיכום וחזרה לבחינה 13

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.btl.gov.il/Publications/Social_Security/bitahon92/Pages/default.aspx
http://www.btl.gov.il/Publications/Social_Security/bitahon92/Pages/default.aspx
http://www.btl.gov.il/Publications/Social_Security/bitahon92/Pages/default.aspx
http://www.btl.gov.il/Publications/Social_Security/bitahon92/Pages/default.aspx
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  :דרישות קדםג. 

 אין
 

 חובות / דרישות / מטלות:ד. 

 ..  השתתפות פעילה בשיעורים וקריאת החומר הנדרש1
 מהציון הסופי(, אשר יתבסס על ההרצאות  100%.  עמידה במבחן מסכם )סה"כ 2

 .ומאמרי החובה     
 

 :הסופי מרכיבי הציוןה. 

 בחינה 100%
 60 :בקורס ציון עובר 

 

 :. ביבליוגרפיהו

 

       חומר מחייב למבחן –קריאת חובה 

    
(. הכניסה הדיפרנציאלית של נשים להתמחויות ברפואה 2000הולצמן, א'., ויזרעאלי ד'. )             

 .65-90, עמ' 34ישראל, -עת למחקר ספרות עם-בקורת ופרשנות: כתבבישראל. 
 

(. רפואה שחורה בישראל: מדידת התופעה, הסברים לקיומה והמלצות 2013פילק )' וד 'נ ,כהן             
 .97-128(, עמ' 2013)ספטמבר  92ביטחון סוציאלי למיגורה, 

 
(. ״צריך לעבוד על זה״: בחינת יחסי הגומלין בין נורמות של גבריות, 2017חרותי י׳, )-מצנר             

 .(2המשפט כב)רישות שוק העבודה, אבהות וד
 

אביב: ידיעות אחרונות, -תל חייהם ומותם של ארגונים. -פתולוגיה ארגונית (. 2010סמואל, י'. )             
 .93-108, סכנות הפוליטיקה, עמודים: 6ספרי חמד. פרק 

 
   ירה הצבאית (. ארגון "ישן" אבות "חדשים" קצינים לוחמים בין הקרי2013עירן יונה, מ. )    
 .26-1' מ,ע 2, גליון מיגדר: כתב עת למיגדר ופמיניזםלאבהות.    

 
 

 קריאת רשות
 

משפחה והשפעתו על -(. הורות וקריירה קונפליקט עבודה2015וברנט א'. ) לרנר, ש'.-ארנון
(, 2015, )יולי פסיכואקטואליההילד, בחירות מקצועיות ויחסי הגומלין ביניהם.    התפתחות 

 .49-54עמ' 
   

הולדה בישראל. -נטליזם סדוק: נרטיבים של הולדה ואי-. פרו(2010)דונת, א. 
 .439 -417 , עמ'(2סוציולוגיה ישראלית יא )

 
 

ל הפמיניזם בישראל. (. לקראת שחרור האישה: ראשיתו של הגל השני ש2008הרצוג, ח'. )     
(. ירושלים: הוצאת יד 419-436' )עמהעשור השלישי צמרת וח' יבלונקה )עורכות(, בתוך: צ' 

 יצחק בן צבי.
 

                     (. הפוליטיקה של הדרת מיעוט בתקשורת: דימויי נשים וסיקור האלימות נגדן. 2007. )'למיש, ד
  ירושלים: ואן ליר. (,207-185' )עמ תקשורת ופוליטיקה בישראלכספי )עורך(,  : ד'בתוך

 
 : אינטרסים,     6 הוצאת האוניברסיטה הפתוחה. פרק .ים של ארגוןדימוי. (2010). 'מורגן, ג  
 .151-204עמ'  ,קונפליקט ועוצמה: ארגונים כמערכות פוליטיות  
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 . חיפה: הוצאת הספרים שלעוצמה והשפעה בארגונים -המשחק הפוליטי (. 2002סמואל, י'. )   
 אוניברסיטת חיפה.

 

 
תפקידים, קונפליקט תפקידים ותחושת דחק בקרב  (. ריבוי2016קוליק, ל. וליברמן, ג. )

 . 180-215, עמ' 3מגמות נאימהות עובדות. 
   

                       בתוך: . משפחות בנות שני מפרנסים בישראל :'המפרנס היחיד'סוף עידן (. 2010). 'שטייר, ח
: היבטים לישראמשפחות עובדות: הורים בשוק העבודה ב, ו' מילבאואר ול' קוליק )עורכות(

 . ראשון לציון: פלס.(17-45)עמ'  חברתיים, כלכליים ומשפטיים
 
 

     Clinard, M. B., & Yeaager, P. C. (1987). Corporate crime. New York: Free Press.  
 

Dodge, M. (2007). From pink to white with various shades of embezzlement: Women 

who commit white-collar crimes. In International handbook of white-collar and 

corporate crime (pp. 379-404). Springer US. 
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