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 אוניברסיטת בר אילן
 המחלקה למדע המדינה

 
 )71-850-01(קבלת החלטות והתנהגות ארגונית 

 BAשנתי סמינריון 
 ו"תשס

 אודי לבלר "ד: מרצה
 

  17:30-18:30',  ימי ה:שעות קבלה
 המחלקה למדעי המדינה,  חדר מרצים:חדר משרד' מס
 ulebel@bgumail.bgu.ac.il  :ל"דוא

 
 : מטרת הקורס
הניהול וקבלת , מודלים ומחקרים בתחומי ההתנהגות הארגונית, יות לתיאוריות\שפו הסטודנטיםבסמינר יח

במיוחד תוך הבהרת ההבדלים של יישום מודלים אלו בסקטורים . ההחלטות במערכות פוליטיות וציבוריות
ית \טהסטודנ. בכל אחד מהם   ניכרים אילוצים ופשרות, השלישי והמעורב, הפרטי, הציבורי: השונים

תתנסה באיתור והיחשפות לשיקולים ולאילוצים המעצבים התנהגות ותרבות ניהולית וארגונית במערכות \י
 . פוליטיות ישראליות תוך ניסיון לעמוד על דגם ישראלי של ניהול וקבלת החלטות ומנהל

 
 :חובות

 נוכחות בשיעורים -
 קריאת פריטי הקריאה -
 ח סוף סמסטר"הגשת דו -
 ' סוף סמסטר א–מבחן ידע תיאורטי  -
 הגשת מערך מחקר -
 )מותנית בעמידה בחובות ובאישור מערך המחקר(הגשת עבודת סמינר  -

 15% –מבחן סוף סמסטר 
  85% –עבודת סמינר 

 
 הנחיות לעבודה הסמינריונית

 . כני והן בפן המתודולוגיוהן בפן הת, ההנחיות יפורטו בקפידה במהלך השיעורים
לכתיבת העבודות יוענק ליווי חונך הן במהלך . חר שיזכו לאישור המרצהלא, העבודות יכתבו באופן אישי

פרקטיקות , בשיעורים יומחש בקפידה מבנה העבודה.  השיעורים והן בשעות הקבלה ובתכתובות אי מייל
 .לביצוע המחקר ודוגמאות רבות לניתוחי מקרי אירוע על סמך החומר הנלמד

 
 : מלווים קריאהפריטי

 
 הרי שכלל הספר תורם ותומך בשיעורים – ספרי קריאה ללא הפניות לפרקים או לעמודים במידה ומצויינים

הפניות ייחודיות לפרקים והסבר על תרומתו של פרק זה או אחר לכל נושא ולכל שיעור יוענקו . ובנושאים
כן במהלך רבים מן הפריטים יסייעו במיוחד לעבודות על נושאים אלו ואחרים ועל , כמו כן. במהלך המפגשים

 .השיעורים יוענק הסבר על טיבו ושימושו של כל פריט קריאה
 

- Argyris, C. and Schon, D., 1996, Organizational Learning: Theory, Method and Practice,  
Reading Mass, Addison Wesley Publishers.  
658.406 ARG o  (304333)  בספריה לכלכלה 
 
- Burns, B., 1994, Managing Change, , London, Pitman. 

 )BUR) 585647 בספריה לכלכלה שמור לפי 2004מהדורה 
 

- Frost, P. J. (et al), 1991, Reframing Organizational Culture, Beverly  Hills, CA: Sage. 
 )REF) 173423שמור מדעי המדינה לפי 

 
- Levi, A. and Uri, M., 1986, Organizational Transformation: Approaches, Strategies and 
Theories, NY, Praeger Publishers. 
658.406 LEV o (149480)  בספריה לכלכלה 
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 .תל אביב,הוצאת פקר, ההפרטה בישראל ובעולם, 1995   ,.י, ץ"כ -
 )367724 ( הפר .המדינה לפי כץ- שמור מדעי 

 
 .תל אביב,  פקרהוצאת, לנצח נבנו, 1995, .א.'ג, ופוראס. ס.'ג, קולינס -
 )287649 ( לנ .המדינה לפי קול- שמור מדעי 

 
- Alnoor, E., 2003, NGO's ans Organizational Change, Cambridge University Press, UK. 
060 EBR (1104714) 

 
 :רשימת נושאים

 
i. תפיסת הרציונאליות: מדע המדינהניהול ובמבוא לקבלת החלטות ב. 

האוניברסיטה , מדע המדינה לגווניו, 1993, )עורך(ברוך , זיסר: בתוך, "פשוטדגם קיברנטי ", .ק, דויטש
 . תל אביב, הפתוחה

 )234951 ( המ .המדינה לפי מדע- שמור מדעי 
 

 .'פרק ב. רחובות, כיוונים, להחליט ולבצע, 1986, .ג, דורון
 )47280 ( לה .המדינה לפי דור- שמור מדעי 

 
  . 213 – 162 'עמ, תל אביב, 1-2יחידות , הפתוחה' האונ, ציבורייסודות המנהל ה, 1996, .ד, דרי

 )321717 ( יס .המדינה לפי דרי- שמור מדעי 
 

 .  135 – 123, 191 – 171 'עמ. תל אביב, רמות, ההחלטה לרצוח, 1995, .י, יסעור
  E364.1523273968 ( ה "הח תשנ. יסע( 

 
, .)ed. (Dalton, G: , In"hoise in a Small Societyhe Social Context of Economic CT", .Nash, M

.538-524. pp. , NY, Natural History PressTribal and Peasant Economies, 1967 
306.3 TRI 1967 (249890) 

 
ii.  שלבי חיים ומאפיינים–הארגון . 

 .תל אביב, המרכז הישראלי לניהול, צמיחה והתחדשות בארגונים, 1991, .י, ס'אדיג
 )175490 ( צמ .המדינה לפי אדי-שמור מדעי  

 
 . 41 – 27 'עמ,  97 ינואר – 96דצמבר , אקזקיוטיב, "מהי אסטרטגיה", .מ, פורטר

 )331106 (6455  בספריה לכלכלה תדפיסכתב עת בספריה לכלכלה וגם תדפיס 
 

 . 92 – 25 'עמ. חיפה, זמורה ביתן,  עוצמה והשפעה בארגונים-המשחק הפוליטי, 2002, .י, סמואל
 )516044 ( מש .המדינה לפי סמו- שמור מדעי 

 
iii. הפרדיגמה הארגונית הבירוקרטית. 

חקירה ; מכונת הארגון: מתוך, "שכלולו של מנגנון הפיקוח הארגוני: הבירוקרטיה", 1996, .י, שנהב
 . 222 – 203 'עמ. שוקן, תל אביב, ביקורתית ביסודות הניהול

 )288128 ( כ מ. שמור סוציולוגיה לפי שנה 
 

Nachmias, D., “Israel's Bureaucratic Elite: Social Structure and Patronage”, Public 
Administration Review. 51(5), 1991, pp. 413-422. 

 EJournal וגם 2כתב עת באולם 
 

uiseness B , "A profile: The American corporate elite " ,.Bassiry,  G, B and Dekmejian, H
.63-59. , pp1990June -May, )3(33, Horizon 

EJournal 
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iv. תרבות ארגונית . 
.119-109):2(45, American Psychologist, ”Organizational Culture“, 1990, Schein, Edgar H 

EJournal 
 

,)5(37, 1992ay , MMagazineHR, ”Disney Training Works Magic“, Michelle Neely Martinez 
pp. 53-57 
EJournal 

 
 .מטר,  תל אביב,הארגון הלומד, 1997, .פ, י'סנג

 )279991 ( אר .’שמור סוציולוגיה לפי סנג  
 

 . 152 – 143 'עמ, תאוריה וביקורת, "שיח וחלל בבית המשפט: שירת הסירנות", .א, פלדמן
 )594077 (9713  תדפיסוגם ) בדלפק (4כתב עת באולם 

 
v. המקרה היפני: ת בקונטקס תרבותיניהול וקבלת החלטו 

 .הרצליה, עתרת, Zתיאוריה , 1983, .ו, י'אוצ
 )19986 ( ג "תא תשמ.’ אוצ658.3  

 
 . 129 – 124 'עמ. תל אביב, רמות, זמננו-מחשבה מינהלית בת, .ח, גזיאל

 )129910 ( מח .המדינה לפי גזי- שמור מדעי 
 
vi. קבלת החלטות בשיטת ה- MBO. 

Drucker, F. P., 1955, The Practice of Management, Oxford: Butterworth – Heinemann. Ch. 11. 
90BXX DRU p (469282)  בספריה למתימטיקה 
 
Baker, H. K., 1978, “Management by Objectives: Making It Work”, Data Manegement 16. Pp. 
48-51. 

18.1.06הוזמן בהשאלה בינספריתית   
 

 . 12- 8 'עמ, 1998 מאי –אפריל , 4אקזקיוטיב , "שת הניהול לפי יעדים חוזרתגי", .ב, מבורך
 )443745 (8477  בספריה לכלכלהתדפיסכתב עת בספריה לכלכלה וגם תדפיס 

 
 .11 ניהול, "ניהול לפי יעדים במערכת החינוך", 1980ינואר , .י, כץ

 כתב עת בספריה לכלכלה
 
vii. קבלת החלטות בשיטת ה- .TQM 

 .1-5פרקים . מטר, תל אביב, איכות ומעבר לאיכות, 1993, .'ג, והאמונד. 'ג, באולס
 )255287 ( אי .המדינה לפי בול-שמור מדעי  

 
 .2-1פרקים . עתרת, הרצליה,  הגישה ויישומה:TQM, .'ג, בנק

 )224532 ( ג "טי תשנ. בנק658.4013  
 

מטר ומשרד , 90 -לניהול איכותי בשנות המדריך  :מצוינות בשירות הציבור, 1995, .א, וליטמן. ד, קאר
 .מ"רוה

 )309137 ( מצי .המדינה לפי קר- שמור מדעי 
 

Erickson, T. J., “Beyond TQM: Creating the High Performance Buisiness”, Management 
Review, 81(7) July 1992, pp. 58-62 
EJournal 
 

 . 10 – 8 'עמ, 1993מאי , 7 ניהול איכות כוללת, "?ותמה מטרתם האמיתית של חוגי האיכ", .י,  חליוה
 4כתב עת באולם 
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viii. QFD;BENCHMARKING. 
 .מטר, תל אביב, הדרך החדשה למצויינות :BENCHMARKING, 1994, .ר, קאמפ

 )309158 ( בנ .המדינה לפי קמפ- שמור מדעי 
 

ניהול איכות , "יסמאות למעשים מס–מרכזיות הלקוח במינהל הציבורי בישראל ", .ע, ובילדנר. ב, מבורך
  .93 – 75, 14 – 11 ,כוללת

 4כתב עת באולם 
 
ix.  עיצוב מחדש– : REENGINEERING הפוליטיקה של החיקוי הניהולי  

 .17-54' עמ. מטר, תל אביב, עיצוב מדש של התאגיד, 1994, .'ג, מפי'וצ, .מ, המר
 )240105 ( עצ .המדינה לפי המר- שמור מדעי 

 
 . 37 – 34 'עמ, 1996יולי -יוני, אקזקיוטיב, "בעסקים קטנים] גם[שלבי היישום : ”Re-Engineering, .מ, דב

 כתב עת בספריה לכלכלה
 
x. ביחד '-הפוליטיקה של ה:   החלטות קבוצתיות ותהליכי קבוצות וצוותים'. 

 . 9 – 4 'עמ, 1989, 21ירחון  לענייני כח אדם : משאבי אנוש, "ניהול ופיתוח עבודת צוות סינרגטי", .ג, איילון
 )204508(1637  תדפיס

 
 . 191 – 171, 135 – 123 'עמ. תל אביב, רמות, ההחלטה לרצוח, 1995, .י, יסעור

  E364.1523273968 ( ה "הח תשנ. יסע( 
 
xi.  .מכירות וחסמים, יזמות: הפוליטיקה של הארגון. 

 . 12 – 6 'עמ. 1992דצמבר , 89 ניהול, "המתריעים והנרדפים", .ש, ורנר
 כתב עת בספריה לכלכלה

 
  תדפיס –ניתוחי אירוע בארגונים 

 אין
 
xii.  הליכי מיקוח מתמידים–פוליטיקה ומנהל . 

 . 10 – 6 'עמ, 96אוגוסט , 11ניהול , "פוליטיקאים ומקצוענים", .י, גבאי
 4כתב עת באולם 

 
 .טיה והקיבוץ המאוחדהמכון הישראלי לדמוקר,  ירושלים,מינויים פוליטיים בישראל, 1993, .ד, דרי

 )214083 ( מנ .המדינה לפי דרי-שמור מדעי  
 

המכון הישראלי לדמוקרטיה והקיבוץ ,  ירושלים,כלכלה ופוליטיקה בתקציב המדינה, 1994, .ע, ושרון. ד, דרי
 . 38- 9 'עמ. המאוחד

 )253231 ( כל .המדינה לפי דרי-שמור מדעי  
 

 .תל אביב, וץ המאוחדהקיב, עוצמות במערכה, 1995, .ש, צבאג
 )301681 ( עצ .המדינה לפי צבג- שמור מדעי 
  

 .תל אביב, פפירוס, מרות המשפט ומהות המשטר, 1996, .ל, שלף
 )305044 ( מר .המדינה לפי שלף-שמור מדעי  

 
xiii. החזון הארגוני כמשאב ניהולי ומנהיגותי . 
 . 30 – 28 'עמ, 1996דצמבר , 113 לניהו, "?מי הן חברות החזון הישראליות", .ב, ומבורך. י, ץ"כ

 4כתב עת באולם 
 

Shashkin, M., “The Visionary Leader”, in: Conger and Kanugo, Charismatic Leadership 
18.1.06הוזמן בהשאלה בינספריתית   
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xiv. ארגונים במשבר. 
 . 58 – 53 'עמ, 97 ינואר – 96דצמבר , אקזקיוטיב, "ארגונים במשבר", .ז, ורוזנבלט. ז, שפיר

 כתב עת בספריה לכלכלה
 

 .אביב-תל, רשפים, יום-הצגת האני בחיי היום, 1989, .א, גופמן
 )110371 ( הצ .שמור סוציולוגיה לפי גופ  

 
 .2000אפריל , פלילים, "מערכת הביטחון נגד ההורים השכולים: ארגון מתגונן", .א, ולבל. ג, דורון

 4כתב עת באולם 
 

 . 43 – 36 'עמ, 337 מערכות, "אויב המצוינות", 1994, .א, גבאי
 4כתב עת באולם 

 
 .תל אביב, הוצאת גבעתי, קשר של שתיקה, 1993, .מ, גבעתי

  E172.42221325 ( ג "קש תשנ. גבע( 
 

 .תל אביב, משרד הביטחון, משבר בפיקוד, 1981, .ל. פ', וסאואג. א. גבריאל ר
 )251444 ( א "מש תשמ. גבר355.330973  

 
xv. ניהוליות ותרבותיות, השלכות ארגוניות: הליכי הפרטה וביזורת 
 .תל אביב,הוצאת פקר, ההפרטה בישראל ובעולם, 1995   ,.י, ץ"כ

 )367724 ( הפר .המדינה לפי כץ-שמור מדעי  
 

 .ירושלים, מחלקת המחקר, בנק ישראל, ההפרטה וגבולותיה, 1991, .ר, ועמיחי. א, ארנון
 )163203 ( דלפק -א"הפ תשנ.לפי ארנשמור   בספריה לכלכלה 

 
, המרכז הירושלמי לענייני ציבור, )ספר כנס (הפרטה מעשית ברשויות המקומיות ,1999, .ח, הרשקוביץ
 .ירושלים

 )414520 ( הפ .המדינה לפי מרכ- שמור מדעי 
 

 . ירושלים,המרכז הירושלמי לענייני ציבור, שיטות ומודלים בהפרטה, 2002, )עורך. (צ. ב, זילברפרב
  E338.925543203 ( ב "ומ תשס. שיט( 

 
 .ירושלים, המרכז הירושלמי לענייני ציבור, הפרטה וזכויות עובדים, 2002, )עורך. (צ. ב, זילברפרב

  E338.925528082 ( ב "הפ תשס. מרכ( 
 
xvi. ניהוליות ותעסוקתיות, השלכות חברתיות: ארגונים חוץ  ממשלתיים 

Mendelson, S. E. and Glenn, J,K, (eds.), 2002, The Power and Limits of NGO's, Columbia 
University Press, NY. 
  אין 
 
Alnoor, E., 2003, NGO's ans Organizational Change, Cambridge University 

  אין 
 

xvii. המקרה הישראלי 
Korn, D. (ed.), 2002, Public Policy in Israel: Perspectives and Practices, Lexington, Lanham. 

  אין 
 
 


