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מטרת הקורס
מטרת הקורס להציג ולנתח גישות ,שיטות וטכניקות לארגון וניהול ולהערכה ושיפור של המבנה ותהליכי
הניהול בארגונים ציבוריים .הדגש יושם על בחינה של אפשרויות יישום המסגרות הניתוחיות העיוניות
להערכה ושיפור למציאות של ארגונים ציבוריים בישראל.
השיטה:
הלימוד יתבסס על הרצאות רקע ,על דיון בפרקי קריאה ובאירועים ועל קריאה עצמית מודרכת של
הסטודנטים.
דרישות הקורס
 .1השתתפות פעילה בשיעורים וקריאת ספרות החובה.
 .2הכנת עבודה קצרה בכתב.
 .3בחינה מסכמת .הבחינה המסכמת תתקיים בסוף שנת הלימודים ותתייחס לחומר שנלמד בשיעור ,כולל
חומר קריאת החובה .לבחינה יהיה משקל של .100%
חומר קריאה :הסילבוס של השיעור כולל רשימת קריאה מפורטת לפי נושאי הלימוד .קריאת החובה מסומנת
בכוכבית )*(.
נושאי לימוד
הנושאים העיקריים בהם יעסוק השיעור הם:
 (1מהות הארגון והניהול ותפקידי המנהל בארגון חדשני.
 (2הארגון הפורמלי והא-פורמלי.
 (3הארגון ןסביבתו.
 (4ארגון מחדש בארגונים ציבוריים
 (5הערכה ושיפור:
א .שיפור המבנה הארגוני.
ב .סיבות ומטרות של ארגון מחדש.
ג .ניתוח המבנה הארגוני.
ד .שיפור תהליכי קביעת מדיניות ,קבלת החלטות ,תכנון ותקצוב.
ה .שיפור תהליכי תקשורת ,תיאום והפעלה מנהלית.
 (6איכות ומצוינות.
 (7הנהגת שינויים:
א .שינוי וחדשנות.
ב .תהליך החידוש.
ג .כלים וטכניקות להתערבות בשינוי.
ד .התגברות על ההתנגדות לשינוי.
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