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 09-9518642;052-8591851: טלפון
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  הקורסמטרתתיאור ו

תרבות ארגונית היא גישת ניתוח מחקרית המניחה כי יש לבחון את הארגון כיחידה חברתית ולפענח את 
, הסמלים, הסיפורים, יש לנתח את השפה, לכן. ההתנהגות החברתית בתוכו כמעין תרבות בפני עצמה

עלינו להתמקד בעולם המשמעויות הנוצר על ידי -רכלומ. קיימות בארגוןמתהריטואלים והמטאפורות ה
מערכת החוקים , גישה זו בוחנת לא רק את המסגרת.  בעת ובעונה אחתאותה/והמעצב אותוה /החבר

לתרבות .  עימםה בתוכם ואת יחסיים מתפקדהם  אלא גם כיצד ות/הנוצרים על ידי החבריםוהכללים 
ישרין ובעקיפין ולכן יש לה חשיבות אדירה בהצלחת היא משפיעה במ. הארגונית השפעה על כל הארגון

היא שיוצרת ארגון " 1התרבות החזקה"חוקרים רבים טוענים כיום כי גישת . מטרות הארגון ותפקידיו
 . מצליח

 :שלוש שאלות מרכזיות עולות מייד בהקשר של תרבות ארגונית

 ?ינת התרבות הארגוניתמה מבדיל בעצם כל ארגון מאחרים  מבח? האם לכל ארגון תרבות משלו •

 ?האם לכל חברה תרבות ארגונית נפרדת משלה •

 ?האם תרבות ארגונית חזקה אינה מונעת מהארגון להשתנות בהתאם לצרכים •
 :לעניין הדיון בזירה הציבורית ובמדיניות ציבורית יש לשאול ארבע שאלות מרכזיות

 ?ת של ארגון ציבורי מסויםעל אלו נורמות התנהגות וערכים פוליטיים נשענת התרבות ארגוני .1
מהו הקשר בין הנורמות המוסריות החברתיות והשלטוניות לאופייה של התרבות ארגונית המתפתחת  .2

 ?בזירה הציבורית
הרכב אתני ומעמדי על אופי התרבות הארגונית של ארגונים שונים , תחומי עיסוק, האם יש השפעה למגדר .3

 ?בזירה הציבורית
 ?השונים של ארגונים ציבוריים והאם לכל ארגון מודל ראוי משלומהם סוגי הארגון והניהול  .4

מטרתו של קורס זה היא לשאול שיח המיוחס בדרך כלל לתחום הפסיכולוגיה והסוציולוגיה הארגונית 
השלכה זו תלמד אותנו על הרכבה של הזירה . ולהשליכו על פענוח ארגונים הפועלים בזירה הציבורית בישראל

על דרכי ההתנהגות שלה כמכלול ועל הקבוצות בתוכה ובעיקר עשויה ללמד אותנו על , תהציבורית הישראלי
כלים חיוניים לשינוי שיביאו לחיזוק התרבות הארגונית של המנהל הציבורי בישראל ושל ארגונים ציבוריים 

 . ואף להעלות לדיון את שאלת היושר והטוהר הפוליטי של הזירה הציבורית בישראל
 

 ס הקורדרישות
 . מהציון הסופי85% הקורס יסתיים במבחן גמר שערכו : מבחן

תציג פרזנטציה של לא יותר /ה יציג/כל תלמיד.  מהציון הסופי15%ערכה של הפרזנטציה : פרזנטציה
את הפרזנטציות יש לתאם מוקדם ככל האפשר עם המרצה שכן יש . מעשרים דקות באחד מנושאי הקורס
 .הגבלה של מספר מצגות לכל נושא

  .לפני ההצגה יש להיפגש עם המרצה לפחות פעם אחת
 

 
 

                                                 
היא מספקת . ם המדגישה כיצד על העובדים להתנהג רוב הזמןיהתרבות החזקה היא שיטה של חוקים לא פורמלי  1

תרבות חזקה היא תרבות שמערכת . עליהם לפעולובתוכם על פי הם שסטנדרטים ומערכת ערכים , לעובדים מבנים
במונחים מוחשיים " הצלחה"משל ערכים המגדירים לעובד ל. הערכים והאמונות בה הינם לב התרבות המשותפת

תרבות חזקה מעודדת את ההשתתפות והמעורבות של חברי הארגון ומהווה נכס . יוצרים בארגון סטנדרטים של השגיות
 . חשוב של התרבות המשותפת
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 מבנה הקורס
 נושאי השיעורים ורשימת הקריאה

 
  מבוא לדיון בארגונים בזירה הציבורית :1-2שיעורים 
 203-217עמודים : שוקן. ירושלים. מכונת הארגון. 1995. יהודה, שנהב: קריאה

 )0288128(מכ .שמור סוציולוגיה לפי שנה
 

Scott, Richard. W. 1981. Organizations: Rational, Natural and Open Systems. New Jersey. 
Prentice Hall: pp. 3-8 
302.3 SCO o (5483) 

 
 תרבות ארגונית מהי ומהי תרבות חזקה :3-4שיעורים 
 .47: 103. ניהול". איך לבצע שינוי בתרבות הארגונית. "1995. מוטי, לוי: קריאה

    4ם כתב עת באול
               

 . 18-38: 4. אנליזה ארגונית". בין הפרט לארגון. "2001. נילי, סוקניק: קריאה 
 4כתב עת באולם 

 
 זכויות עובדים, עובדים ומעבידים, כיצד מנהלים. נורמות ניהול והעסקה :5שיעור 
 .111-131עמודים : רמות. תל אביב. מחשבה מנהלית בת זמננו. 1990. חיים, גזיאל: קריאה

 )0129910(מח .שמור מדעי המדינה לפי גזי
 

 נורמות ניהול והעסקה בשוק הפרטי: העתיד כבר כאן: הקרנת סרט :6שיעור 
 

כיצד משפיעות נורמות ניהול והעסקה בשוק הפרטי בישראל על עיצוב מבנה : פענוח הסרט ודיון :7שיעור 
 יבורית בישראל התרבות  הארגונית בזירה הצ

 . 20-22, 68: דורות". מדיניות ציבורית וחשיבה עסקית. "2003. גדי, פורת:  קריאה
 4כתב עת באולם 

 
 מוסדות פוליטיים בישראל: חלק ב

 
 הדיון יכלול מסגרת עקרונית של מודל משרדי ממשלה בישראל ודיון ספציפי  (משרדי ממשלה :8-10שיעורים 

 ). שלושה משרדי ממשלה שונים                       ב
 : קריאה

Peled, Alal. 2002. “Why style matters: a comparison of two administrative reform initiatives in 
the Israeli public sector 1989-1998”. Journal of Public Administration Research and Theory 
12(2) : 217-240 
 כתב עת אלקטרוני

 
 ). הסנגוריה הציבורית, הביטוח הלאומי (מוסדות רווחה וסיוע ממשלתיים :11-13יעורים ש

 .311-350: ' דפלילים". עיצוב דגם לסנגוריה ציבורית ישראלית. "1994. דנה, מרום-מרשק: קריאה
 4כתב עת באולם 

 
Doron, Avraham. 2001. “Social welfare policies in Israel: Developments  in the 1980s and 
1990s”. Israel Affairs 7(4): 153-180.  

 6כתב עת באולם 
 

 מפלגות :14-15שיעורים 
 : קריאה
 .136-147עמודים . ספריית פועלים. תל אביב. עילית ללא ממשיכים. 1984. יונתן, שפירא

 )0147862( 3602וגם תדפיס ) 22600(על .שמור סוציולוגיה לפי שפי
  
 . 162-184עמודים . עם עובד. תל אביב. לשלטון בחרתנו. 1989. יונתן, שפירא

 )0107373(שמור מדעי המדינה לפי חרות  
 

  כיצד מנהלים מערכת שאינה דמוקרטית מאידך גיסא וכפופה לשלטון .ל כמודל ארגוני"צה :15-16שיעורים 
 ). נן דרורימרצה אורח מר רו(                         ודרישות דמוקרטיות מאידך גיסא 
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 ?האם מחאה חברתית מייצרת גם סדר ארגוני אחר: אלטרנטיבות ארגוניות: חלק ג
 .ת ושיעור המנתח את ההרצאה/            כל נושא יכלול מפגש עם מרצה אורח

 
  Grassrootsתנועות חברתיות וארגוני , NGOs :17שיעור 
 ". פוליטיקה וזהות בעמותות חדשות: ת בישראלהאם מתהווה חברה אזרחי. "1999. אורי, בן אליעזר: קריאה

 . 51-97) 1(2 סוציולוגיה ישראלית
 )0515959( 8511כתב עת מאחורי דלפק הספרנית וגם תדפיס 

 
' מרצה אורחת גב(חיפה -מקרה הבוחן של ארגון אישה לאישה: קואופרטיבים פמיניסטיים :18-19שיעורים 

 ).שרי אהרוני
 : קריאה

 .אישה לאישה. חיפה. מדריך נוהלי הארגון. 2000. מיניסטי חיפהמרכז פ-אישה לאישה
 אין

 
Maddock, Su. 1999. Challenging Women: Gender, Culture and Organization. London: Sage.  

  אין 
 

 ). בטי בנבנישטי' מרצה אורחת גב (המקרה של שלום עכשיו: ארגוני שלום :20-21שיעורים 
 : קריאה
 . מכתב הקצינים עד שלום עכשיומ. צלי, רשף
  אין

 
" מעבר ממבנה היררכי למבנה שיתופי: נתינים או נותנים: " אנטי היררכיה וניהול קבוצתי :22-23שיעורים 

 ). מרצה אורח מר רוני ערמון(
 : קריאה
 .147-169' עמ. קרן שוכראן. התעוררות לפעולה ישירה. רוני, ערמון
 אין

 
 סיכום :24-25שיעורים 

 
 


