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א .מטרות הקורס
אחת התופעות הבולטות והחשובות בחברה האנושית המודרנית היא מספרם העצום של ארגונים
בכל תחומיי החיים .רוב הפעילויות הכלכליות ,החברתיות ,הפוליטיות והתרבותיות מתנהלות כיום
בארגונים .כמו כן ,בני האדם מבלים את רוב חייהם בארגונים :רובנו נולדנו בארגון ,משרתים
בארגון ,עובדים ,ובסוף אף מתים בו .לא מפליא ,אם כן ,כי החברה המודרנית מוגדרת לעיתים
קרובות כ"חברה ארגונית" .הקורס עוסק במגוון נושאים הקשורים לעולם הארגונים כאשר הדגש
יושם על ההיבטים החברתיים בארגון .הנושאים ידונו באופן תיאורטי כאשר הדגמתם תתבסס
בעיקר על החברה הישראלית.

ב .תוכן הקורס
הקורס עוסק בסוגיות חברתיות אקטואליות בארגונים עם התמקדות בריבוד ואי שוויון מגדרי,
אתני ומעמדי .נבחן בצורה ביקורתית את מיתוס השוויון בארגונים ,נעסוק בפערים המגדריים בשני
המוסדות המרכזיים וה"חמדניים" בחיינו  -המשפחה והעבודה ,נתמקד ביחסי הגומלין ביניהם,
ונדון בשינויים ובאתגרים של שוק העבודה העכשווי.

מהלך השיעורים :הרצאות פרונטאליות המלוות במצגת .הקורס ישלב מחקרים ,סרטונים
ודיונים כיתתיים.

ג .חובות הקורס
 .1השתתפות פעילה בשיעורים וקריאת החומר הנדרש
 .2עמידה במבחן מסכם (סה"כ  100%מהציון הסופי) ,אשר יתבסס על ההרצאות ומאמרי החובה
רשימת הקריאה
הפריטים המסומנים ב  * -הינם פריטי חובה ,כל יתר הפריטים הינם פריטים מומלצים ,העשויים
לסייע בהבנת החומר ובהעשרתו ,אך קריאתם אינה נכללת במסגרת חובות הקורס.
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