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 04/07/19 תאריך עדכון:

  במשאבי אנוש-סמינריון 

 בארגוניםתעסוקת חריגים 

93-230-05 

 ד"ר אלה קורן

 סמינריון עיוני סוג הקורס:

 2:  היקף שעות                       וב' א':     סמסטר             תש"פ:         שנת לימודים

 שש"

   ellakoren@biu.013.net.il  ela.koren@biu.ac.il דואר אלקטרוני:

 בתיאום מראשקבלה: -שעות

  .(Moodle)  באמצעות מערכת "למידה" אתר הקורס באינטרנט: 
 * הסבר יינתן בתחילת הקורס!

 

 )מטרות על / מטרות ספציפיות(: ותוצרי למידה מטרות הקורס .א

חריגות יתמקד בהצגתם ובבדיקתם של היבטים שונים הקשורים לקבוצות  הסמינריון
סוגיות העומדות בפני שילובן של אוכלוסיות ינותחו העבודה בחברה הישראלית.  בשוק

 חלשות בארגונים פרטיים וציבוריים בפרט, ובשוק העבודה בכלל. 
בנוסף יעסוק הקורס בבדיקת השינויים הנורמטיביים, הערכיים והחוקתיים בחברה בכל 

, תוך פיתוח מודעות הנוגע לאופן התייחסותה למשאב האנושי הטמון בתתי קבוצות
 ורגישות לבעיות תעסוקתיות.

 

  תוכן הקורס: .ב

 בחברה הכללית חריגותת ושל קבוצ ןמקומ
 השונההפרט 

 הקשר בין חברה ,ממסד ותעסוקה
מקומן של קבוצות מיעוט /  קבוצות חלשות ) עולים, מהגרים, ערבים, הומוסקסואלים, 

 מבוגרים, צעירים, נכים ועוד( בשוק העבודה
 בודה והעסקת בעלי צרכים מיוחדיםשוק הע

 ארגונים ונגישות
 

 

שיעורים פרונטאליים, פגישות אישיות והצגת העבודות על ידי  מהלך השיעורים:

 הסטודנטים
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 תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים: 

 
 הערות  קריאה נדרשת נושא השיעור מס' השיעור

 הצגת הנושא וקביעת 1-3

 מחקרה

  

ם השונים ידיון בנושא 4-10

של הקורס והסבר על 

  הכנת העבודה

  

 הצגת העבודות 11-20

 ופגישות אישיות

  

 

  :דרישות קדםג. 

 אין

 

 חובות / דרישות / מטלות:ד. 

 השתתפות קבועה ופעילה במפגשים     
  

 הצגת העבודה בכיתה ומסירתה בכתב
 

פיע סטודנט שלא מו. תיבדק נוכחות והתאמה לרשימת המשתתפים של המרצה
המשתתפים לא יוכל ללמוד בקבוצה הסמינריון ללא אישור ממזכירות  ברשימת
 המדור.

 

 :מרכיבי הציון הסופיה. 

   20%   הצגת העבודה בכיתה    

  80%מסירת העבודה בכתב      

 !60ציון עובר בקורס:     

 

 :. ביבליוגרפיהו

 ד שילובמערכת מכסות )קוואטות( ככלי לעידו (.2017הנלי, מ. )-אלפסי
רקע היסטורי, מודלים, מידת היעילות במבחר .עובדים עם מוגבלות בתעסוקה

 משרד הכלכלה. והניסיון הישראלי מדינות
                                                                                  

    ם מצרפת (. כינונה של זהות טרנס לאומית בקרב עולי2015) בר לבש. ו .ק ,אמית
 .4 הגירההמועסקים בחברות דוברות צרפתית בישראל. 
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סקירה בנושא מצבם של אנשים לאחר ל. תעסוקת מבוגרים בישרא(. 2014, ר. )הכהן 
 .. שירות התעסוקה הישראליבשוק העבודה הישראלי 45גיל 

 
סטיגמה בקרב מעסיקים כלפי אנשים עם מוגבלות בכלל ומוגבלות (. 2013טל, א. )

 משרד התמ"ת. פסיכיאטרית בפרט.
 

 –אפליה תעסוקתית בישראל ( . 2018כץ. )-קריכית. ו פלדמן , י.פורת ח.חרמון,ר., 
 המכון הישראלי לדמוקרטיה. התמודדות מבדלת.

 
שוק העבודה של ערביי ישראל, סקירת מאפיינים וחלופות (. 2013קסיר, )נ. ישיב, ע. ו

 אוניברסיטת תל אביב. למדיניות.
 
. מוגש לוועדה לקידום מעמד תעסוקה ויוזמות של נשים במגזר הערבי(. 2005וטן, א. )ל

 הכנסת -האישה, מרכז המחקר והמידע
 

. ייצוג הולם של יוצאי אתיופיה בשירות המדינה ובגופים ציבוריים(. 2018מ. ) לרר,
 הכנסת , מרכז למחקר ומידע.

 
מתיקון הפרט לתיקון  -לויות בתעסוקה(. שוויון זכויות לאנשים עם מוגב2012מור, ש. )

 .150-97לה,  ,עיוני משפטהחברה. 

 

 הכנסת, מרכז המחקר והמידע.  נתונים על תעסוקת חרדים.(. 2016משה, נ. )

 
 בשוק ״ב הלהט מקהילת מועסקים של אפליה וחוויות תחושות(. 2016) קופפר, ח.

 (. נציבות שיווין הזדמנויות בעבודה 2015 ( בישראל העבודה
 

", 2006-1990(, "הגירה לישראל: מיפוי מגמות ומחקרים אמפיריים 2009רייכמן, ר. )
 .379-339(, עמ' 2י' ) סוציולוגיה ישראלית
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