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תרבות ארגונית היא גישת ניתוח מחקרית המניחה כי יש לבחון את הארגון כיחידה חברתית ולפענח את 

הריטואלים , הסמלים, הסיפורים, יש לנתח את השפה,  לכן.ההתנהגות החברתית בתוכו כמעין תרבות בפני עצמה
והמעצב ה /החברעלינו להתמקד בעולם המשמעויות הנוצר על ידי -כלומר. קיימות בארגוןמתוהמטאפורות ה

הנוצרים על ידי מערכת החוקים והכללים , גישה זו בוחנת לא רק את המסגרת.  בעת ובעונה אחתאותה/אותו
. לתרבות הארגונית השפעה על כל הארגון.  עימםם בתוכם ואת יחסיים מתפקדהםד   אלא גם כיצות/החברים

חוקרים רבים . היא משפיעה במישרין ובעקיפין ולכן יש לה חשיבות אדירה בהצלחת מטרות הארגון ותפקידיו
 . היא שיוצרת ארגון מצליח" 1התרבות החזקה"טוענים כיום כי גישת 

 
 : בהקשר של תרבות ארגוניתשלוש שאלות מרכזיות עולות מייד

 ?מה מבדיל בעצם כל ארגון מאחרים  מבחינת התרבות הארגונית? האם לכל ארגון תרבות משלו •

 ?האם לכל חברה תרבות ארגונית נפרדת משלה •

 ?האם תרבות ארגונית חזקה אינה מונעת מהארגון להשתנות בהתאם לצרכים •
 

 :יש לשאול ארבע שאלות מרכזיותלעניין הדיון בזירה הציבורית ובמדיניות ציבורית 
 ?על אלו נורמות התנהגות וערכים פוליטיים נשענת התרבות ארגונית של ארגון ציבורי מסוים .1
מהו הקשר בין הנורמות המוסריות החברתיות והשלטוניות לאופייה של התרבות ארגונית המתפתחת  .2

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

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

 
מטרתו של קורס זה היא לשאול שיח המיוחס בדרך כלל לתחום הפסיכולוגיה והסוציולוגיה הארגונית ולהשליכו 

השלכה זו תלמד אותנו על הרכבה של הזירה הציבורית . ם הפועלים בזירה הציבורית בישראלעל פענוח ארגוני
על דרכי ההתנהגות שלה כמכלול ועל הקבוצות בתוכה ובעיקר עשויה ללמד אותנו על כלים חיוניים , הישראלית

ם ואף להעלות לדיון לשינוי שיביאו לחיזוק התרבות הארגונית של המנהל הציבורי בישראל ושל ארגונים ציבוריי
 . את שאלת היושר והטוהר הפוליטי של הזירה הציבורית בישראל
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היא מספקת . ם המדגישה כיצד על העובדים להתנהג רוב הזמןיחזקה היא שיטה של חוקים לא פורמליהתרבות ה  1

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

תרבות חזקה מעודדת את ההשתתפות והמעורבות של חברי הארגון ומהווה נכס חשוב של התרבות . סטנדרטים של השגיות
 . המשותפת
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 :חובות הקורס
 

 .קריאה שבועית והשתתפות פעילה .1
 מבחן סיום .2
 ).ות/מוגבל במספר משתתפים(אפשרות הצגת רפראט המעניקה בונוס של  נקודות  .3

 


