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  27-9007-01מספר קורס: 

 פרסלר-"ר תאיר קרזי ד שם המרצה:

 

 שיעור  סוג הקורס: 

ס  ש" 2:   ות היקף שע             א':  סמסטר                 תשפ"ג  : שנת לימודים 

            מודל אתר הקורס באינטרנט:

 

 (: )מטרות על / מטרות ספציפיות ותוצרי למידה מטרות הקורסא. 

כר וללא בש)שוקע היטב באופן שבו עבודה  מגדר פועל בכל רמות החיים החברתיים אך הוא מ 

  רתית והחבלמרות ההתקדמות הכלכלית, הפוליטית  .  ניםבארגו  מאורגנת, מתוגמלת ונחווית(  שכר

העבו בשוק  נשים  של  האחרונ  דההעצומה  אפליה   יםבעשורים  נגד  והתקנות  החוקים  ולמרות 

בארגונים מרחב   עבודה   ארגוני ,  מגדרית  מהווים  ממוגדרים. עדיין  אחר    ים  נתחקה  זה  בקורס 

והאמצעים אי  המנגנונים  את  לשמר  המגדרי-שמתעקשים  מתיאוריות  .  בארגונים  השוויון  נתחיל 

שלגילוציובסו  קלאסיות ו  ה  יותר,תונ  ארגוניםמגדר  עכשווית  תיאורטית  בחינה  לעבר  תוך   קדם 

מאקרוב  ארגוני  מגדורלמתמדת  התייחסות   מזורמות  מתכוננותנ ומיקרו.    ,  כיצד  תרבויות    ברר 

  מיקומים לבין  בין מגדר  צולבות    דשות דרך ע  ארגוניםוחוויות של סובייקטים במפלות  ארגוניות  

כגואחרים  חברתיים מיניותאת  זע,גן:  ,    מרכזיות   בתמות  וןנד   סמסטרהרך  לאוועוד.    דת   , ניות, 

,  זםטוקניהממוגדר,  הארגון    גון:סוציולוגיה של מגדר וארגונים, כהאנליטי של  דה  שב יסוד    ומושגי 

הזכוכית הבטון/תקרת  האימהי/תקרת  האידיאלי,  העו,  הקיר  איבד  פרקטיקות  ון,  שווי-משטרי 

   .עודו too-eMלאחר בעבודה וגוף  מיניות,  שהיתהמוהמהפכה גש, עבודת רממוגדרות,  
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 : (ציפיות/רציונל/נושאים) סב. תוכן הקור

ועבודה במרכזיות  בתמות    מתמקדהקורס   ארגונים  מגדר,  הקלאסיות  ובה  תחום של  עלו  שפוגות 

 .  זה ורטי ומחקריתיא ות בשדהועדיין פועל

ם לאחר שקראתן.ם החובה להגיע  , מוטלת עליכן.ן.םשימו לב, איכות השיעור תלויה בהשתתפותכ

 את החומרים ולהשתתף באופן פעיל ומכבד בכיתה.  

וירטואליות   דיון  קבוצות  נקיים  הסמסטר  לאורך  פרונטליות,  הרצאות  יהיו  השעורים  מרבית 

בייצוגים   שימוש  דרך  השונים  הנושאים  את  אדגים  הקורס  לאורך  בכיתה,  דיון  וקבוצת  במודל 

כתבותים  פופולארי ורשתות  מעיתונים  מגוונים:  בבלוגים  פוסטים  סרטים/סרטונים,  פופ,  שירי   ,

 חברתיות וכדומה.  

 תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:  

 

 הערות  קריאה נדרשת  נושא השיעור  ר מס' השיעו

  תשתית:את הניחות מ מבוא  1

המהפכה  לת שא

או המהפכה   המושהית

בארגוני   הלא גמורה

 עבודה 

Ridgeway, 

2011: 3-31 

 

 קריאת רשות: *

Criado-Perez, 

2019: 92-111 

Bendl & 

Schmidt 2010 

נשים וגברים של   2

 הארגון

:  2007, 'רקוביץ ב

119-187 

Kanter, 1977: 3-

14 

 *קריאת רשות 

Kanter, 1977: 

206-242 

 

פמיניזם נגד  ה 3

 בירוקרטיה ה

Ferguson, 1984: 

X-XVI, 3-29 

 קריאת רשות *

Ferguson, 1984: 

30-82 

Savage & Witz, 

1992: 3-64 

וכוח   מיניותמגדר,   4

של  המקרהודה: בעב

 מזכירות ה

Pringle, 1988: 1-

27, 84-103 

 

 קריאת רשות: *

Sasson-Levy, 

2007 
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Lomsky-Feder 

& Sasson-Levy, 

2015 

 ;Acker, 1990 ? ללא גוף .תהעובד 5

: , 2011Sinclair

 130-117 

 

ן  ושווי-משטרי אי 6

 ם בארגוני

Acker, 2006  :קריאת רשות* 

Ely & 

Meyerson, 1999 

  פרקטיקות ממוגדרות 7

 ם בארגוני

Martin, 2001; 

2003  

  מקדימהקריאה *

 : נדרשת

West, C., & 

Zimmerman, 

1987  

 קריאת רשות: *

Fletcher, 2001  

Bruni et al., 

2004 

פרקטיקות ממוגדרות   8

 בארגונים 

 שנייםירה לבח 

 : םמהבאי

Thomas & 

Davies, 2005a,b: 

Karazi-Presler, 

2020 

 קריאת רשות: *

Deutsch, 2007 

 

 

 

 

?  שירות עם חיוך 9

 רגשות בארגונים

Hochschild, 

 Benjamin ;8319

et al, 2011 

 

 ת: ושרת יאקר*

Kang, 2003 

Karazi-Presler et 

al, 2018 

עבודה  יר למח יש  10

קשרים בין  :  דומסטית

Criado-Perez, 

2019: 69-91  

 ות: קריאת רש*

Casanova, 2013 

https://scholar.google.co.il/citations?user=XvxNTSwAAAAJ&hl=en&inst=8023362436579778923&oi=sra
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ת, מגדר  עבודות שקופו

 וגזע 

 2004ארנרייך,  

7-65 

רה  מיניות בארגונים:  11

של   ודה סקסואליזציה

 הארגון

Burrell, 1984; 

Fleming, 2007 

 

  :םמיניות בארגוני 12

 אלימות מינית 

לבחירה שניים 

 מהמאמרים: 

 1998מיר, ק

Rospenda et al., 

1998; Seymour, 

2009 

 

 קריאת רשות: *

Stainback et al., 

2016; 

Ozkazanc-Pan, 

2019; 

McLaughlin et 

al., 2012 

ארגונים  : מבט לעתיד 13

ריות  תיאו, משתנים

 ?  תמשתנו

Calás et al., 

2014: 17-52  

 שות: *קריאת ר

Benschop, 2021 

 

  :דרישות קדם ג. 

 

 חובות / דרישות / מטלות: ד. 

שלוש  מעל עדרות יהבקורס זה יש חובת נוכחות בכל השיעורים. , נוכחות בכיתה  .1

 תביא לביטול הקורס.  סמסטר לאורך ההרצאות 

  חומרהשיעור אליו מתייחס ה ילפנ ורטהקריאה המפקריאה שוטפת של חומר  .2

 . בכיתה  בדתמכ ו להתתפות פעיוהש

ות לפני שע 24לפחות  צת דיון במודלקבוב  (ניתוח קצרשאלה/)  תגובה ביקורתיתכתיבת  .3

   מהציון בקורס. 25% -(מריםמהמא  80%-התייחסות ל) עורהשי

 מהציון בקורס.  75%, כמתמסעבודת   .4

 

 :מרכיבי הציון הסופיה. 

 ם.נת המאמרים לשיעוריהשתתפות פעילה והכ 25% ,פיתסו עבודה 75%
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