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במגזר ומוסדות הקשורים לעולם העבודה בארגונים  עסוק בהיבטים ארגונייםבחלקו הראשון של הקורס נ
  ועסקיים ממשלתיים,יםיור נבחן משברים ארגונים וניהוליים בארגונים ציב.רים"לכאבמגזר הפרטי וב, הציבורי

נדון במאפייני הניהול , ) ועודEnronהתמוטטות תאגיד , כשלי הסיוע בסופת קתרינה,  בספטמבר11מתקפת (
   .בארגונים במגזר הציבורי ונעמוד על ההבדלים בין ניהול עסקי לניהול ציבורי

על התנהגויות מיקרו ומקרו  והשפעתה  הפסיכולוגיה החיובית בארגוןבגישת תמקדנבחלקו השני של הקורס 
התנהגות חיובית פיתוח ( נלמד תיאוריות העוסקות ביישום גישת הפסיכולוגיה החיובית בחיי העבודה . ארגוניות

רווחה פיזית דאגה ל, יצירתיות ועידוד רגשות חיוביים,  חיובייםטיפוח תנאים פסיכולוגים, בארגוןשל הפרט 
  ).  ועוד קשרי עבודה באיכות גבוההבניית מערכות ובארגוןשל הפרט ונפשית 

, כלכלת ידע, מתחומים שונים כגון מנהל עסקים במהלך הקורס ילמדו נושאי ליבה ארגוניים וניהוליים חשובים
  .התנהגות ארגונית וניהול משאבי אנוש

  מטרת הקורס
, ל ציבוריהכרות עם תיאוריות חדשניות ומובילות מחקר הארגונים והבנת מושגים מרכזים מתחומי ניהו

  . כלכלת ידעמנהל עסקים ו, משאבי אנוש, התנהגות ארגונית
 .לניהול המשאב האנושי בארגונים הציבורייםלהציע מסגרות חשיבה נוספות 

   הקורסדרישות
 תפחית 20% - היעדרות שלמעלה מ.  נוכחות והשתתפות פעילה בשיעורים חובה:)20% ( חובההשתתפותנוכחות ו

  .פיבאופן ישיר מהציון הסו
המבחן יערך כשעתיים וחצי ויכלול את כל . כל תלמיד יידרש לעמוד בסיום הקורס במבחן שנתי): 80%( מבחן

   .קריאת החובה והחומר שנלמד בכיתה
  

   ורשימת הקריאהשיעוריםה נושאי
  ' אסמסטר

   
תאריכים

  שיעור +
  

  חומר הקריאה   נושא 
  

  
3.11/08  
  1שיעור 

  
  

סקירת כללית של 
, והקורס ומטרותי
  .  מושגים מרכזיים

  

  

10/11/08  
  2שיעור 

ניהול ציבורי מול 
  ניהול עסקי 

Barzelay, Michael. ((1999)).How to Argue about the New 
Public Management.' International Public Management 
Journal, 2, 2, pp. 183-216.
 כתב עת אלקטרוני
. 

17/11/08
  3שיעור 

הזיקה 
-יתהאידיאולוג
 Newרעיונית בין 

Public 
Management 

לליברליזם הניאו 
 קלאסי

  

Box, R.C. (1999). Running government like business: 
implication for public administration theory and practice. 
American Review of Public Administration, 29: 19-43.
כתב עת אלקטרוני

24/11/08  
  4 שיעור

יסודות בהתנהגות 
  ארגונית

  



  2

1/12/08  
  5שיעור 

שילוב תיאוריות 
ארגוניות במחקרי 
  הניהול הציבורי

  

Kelman, J. S. (2006). Public Management Needs Help? 
International Public Management Review. 7(1): 1-4.

9cf1079924c4ac/nsf.ipmr/idt/org/ch.unisg.idt.www://http
6a9f1257155004c2a81afe3d2ab773e/6a1ba76004c1256c35

pdf.FINAL20%KELMAN_2006_1_7_IPMR/FILE$/f  

 9/12/08  
  6שיעור 

ניהול איכותי כסוג 
  .של משילות

 ייעול –האתגר 
מנגנוני הייעול 

בארגונים 
  .הציבוריים

  

Khademian, A.M. (1998). What do we want the public 
managers to be? Comparing reforms. Public Administration 
Review, 58 (3): 269-273.   

  אלקטרוניכתב עת בספרית מדעי החברה וגם כתב עת

16+23/12
/08  

שיעורים 
7-8  

משברים ארגוניים 
  וניהוליים  בארגונים 

  במגזר הציבורי 

Dutton, J. (2005). The Gap Between Management –
Organizational Research and Public Policy.   Academy of 
Management Journal. 48 (6): 956.
 כתב עת בספרית כלכלה

Kelman, J. S. (2006). 9/11 and the Challenges of Public 
Management: A Review Essay of The 9/11 Commission 
Report. Administrative Science Quarterly. 51(1): 129-142.
אין

Bazerman, M. H., & Watkins, M. D. (2004). Predictable 
Surprises: the disasters you should have seen coming. 
Boston: Harvard Business School Press. 
363.34BAZ (1160175)                                                             

 
30/12/08  

5/1/09  
  

  שיעורים 
9-10  

גישת הפסיכולוגיה 
החיובית ותרומתה 
  לחקר הארגונים

  

Seligman, M. and Csikszentmihalyi, M. (2000). Positive 
psychology. American Psychologist, 55: 5-14.
 כתב עת בספרית פסיכולוגיה וגם כתב עת אלקטרוני

 
Wright, T.A. (2003). Positive organizational behavior: an 
idea whose time has truly come. Journal of organizational 
behavior, 24: 437-442. 

כולוגיה וגם כתב עת אלקטרוניכתב עת בספרית פסי  
 

12/1/09  
  11שיעור 

התנהגות ארגונית 
  חיובית 

Youssef, C. M. & Luthans, F. (2007). Positive 
Organizational Behavior in the Workplace. Journal of 
Management, 33(5): 774-800. 
 כתב עת בספרית כלכלה וגם כתב עת אלקטרוני
 
Wright, T. A., & Cropanzano, R. (2004). The role of 
psychological well-being in job performance: A fresh look 
at an age-old quest. Organizational Dynamics, 33(4): 338–
351. 
 כתב עת אלקטרוני
 

19/1/09  
  12שיעור 

בניית והרחבת 
מעגלי הרגשות 

החיוביים בסביבת 
  העבודה 

Fredrickson, B. L. (1998). What good are positive 
emotions?. Review of General Psychology, 2 (3): 300-319. 
 כתב עת אלקטרוני

26/1/09  
  13שיעור 

גישות התנהגותיות 
לטיפוח העובד  

  בארגון

Shirom, A. (2003). Feeling vigorous at work? The construct 
of vigor and the study of positive affect in organizations. In 
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 D. Ganster & P. L. Perrewe (Eds.). Research in  'סיכום סמסטר א
organizational stress and well-being. (Vol. 3, pp. 135-165). 
Greenwich, CN: JAI Press.

 אין                                                   
  

  2.2.09-11.3.09חופשה בין הסמסטרים 
  'סמסטר ב

 
טיפוח תנאים 

פסיכולוגים של 
  הפרט בעבודה 

  

16/3/09  
  1שיעור 

משמעותיות 
פסיכולוגית של 

  הפרט

23/3/09 
  2שיעור 

בטחון פסיכולוגי של 
  הפרט

30/3/09  
  3שיעור 

נגישות פסיכולוגית 
  של הפרט

 
 
 
May, Gilson & Harter (2004). The psychological  
conditions of meaningfulness, safety and availability  
and the engagement of the human spirit at work.  
Journal of Occupational and Organizational 
 Psychology, 77 (1): 11. 
 כתב עת בספריה לפסיכולוגיה וגם כתב עת אלקטרוני
 
 

20/4/08  
  4שיעור

  חדשנות בארגון
פיתוח חדשנות 

  במערכות ציבוריות

Scott, S. & Bruce (1994). Determinants of innovative 
behavior: A path model of individual innovation in the 
workplace. . Academy of Management Journal. 37 (3): 
580. 

                                 כתב עת בספרית כלכלה וגם כתב עת אלקטרוני 
  

4+11/5/  
09  

שיעורים 
5-6  

טיפוח חשיבה 
יצירתית בסביבת 

  העבודה

Amabile, T. M. (1988). A model of creativity and 
innovation in organizations. Research in Organizational 
Behavior, 10: 67-127.
 כתב עת בספרית מדעי החברה

18/5/09  
  7שיעור 

תיאורית 
  ההתקשרות 

  

565=id?asp.articles/net.hebpsy.www://http  
  .מאמר של מריו מיקולינסר ואטי ברנט. מערכת פסיכולוגיה עברית

  
25/5/09+  
1/6/09  

שיעורים 
8-9  

בניית מערכות קשרי 
עבודה חיוביות  

  בארגון

Dutton, J.E., & Heaphy, E. D. (2003). The power of high 
quality connection at work. In K. Cameron, J.E. Dutton and 
R.E. Quinn (Eds.) Positive Organizational Scholarship (pp. 
263-278). San Francisco: Berrett-Koehler Publishers

POSITIVE (1104410)  בספרית כלכלה שמור לפי 
 )1098863(וגם תדפיס 

Khan, W.A. (1998). Relationship system at work. In Staw, 
B. M., & Cummings, L. L.(Eds.), Research in 
organizational behavior, Vol. 20, pp. 39-76.Greenwich, CT: 
JAI Press.

  החברהכתב עת בספרית מדעי
  

8+15/6/0
9  

שיעור 
10-11  

  מסוגלות עצמית
  ומוטיבציה בעבודה

 ,שמשאבי אנו. פתח להתנהגותהמ חוללות עצמית. )1992(' א, אבירם
49: 20-24.  

 כתב עת בספרית כלכלה

22/6/08  
שיעור 
  אחרון

סיכום והכנה למבחן 
  שנתי 

  

 
  


