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הקורס מכוון לעסוק בזווית הארגונית של אנשי מקצוע בשדה הארגון החינוכי. קרי, במושגים 

ותפיסות של התיאוריה הארגונית כמו גם בתהליכים ודרכי פעולה הנהוגים בשדה זה. השאיפה 

היא לפתח ולהעשיר בקרב הסטודנטים את ההבנה ויכולת הפעולה בקונטקסט ארגוני, תוך 

                                                                                     לתיאוריות רלוונטיות. זיקה

בקורס יתנסו הסטודנטים בניתוח סיטואציות ארגוניות מהשדה החינוכי באמצעות התיאוריות 

 שיילמדו. 

 

בסמסטר זה יעסוק הקורס בפיתוח ההבנה הארגונית, תוך התייחסות לכמה פרספקטיבות 

מודרנית. לאחר פרק מבוא -פסיכואנליטית ופוסט ;מכאנית; מוסדית-עיקריות: פונקציונליסטית

קצר יועלו חמישה נושאים עיקריים שיזכו להרחבה: מטפורות לארגונים, תרבות וזהות 

 הוא פועל; קבוצה וצוות בארגון; מנהיגות בארגונים.ארגונית, הארגון והשדה בו 



 * הקורסוהרכב ציון דרישות 
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Course name: Educational organizations in organizational perspective 

Course number:      129.2.0444  

Lecturer:                   DR. Nitza Roskin 

 

Goals: The course is intended to sharpen the organizational perspective within 

professionals in the field of educational organizations. The course includes concepts 

and perceptions of the organizational theory and also processes and ways of actions 

in this field. The goal is to develop and enrich among the student the understanding 

and the ability to act in their area with awareness to the organizational context, with 

affinity to relevant theories.                            

Along their course of study, the students will experience analysis of organizational 

situations from the educational field with regard to the theories that they will study. 

Course Chapters: During this semester the course will deal with developing 

organizational understanding, along with relating to several main perspectives: 

functional-mechanical, institutional, psychoanalytic and post-modern. Following an 

introductory chapter, five main themes will be broadened: metaphors for 

organizations, organizational identity and culture, the organization and the field 

among which it operates, group and team in the organization and leadership in 

organizations. 
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 יקבעו בתחילת הקורס ולכל המאוחר בשבועיים הראשונים של הסמסטר ולפני תום תקופת השינויים. *
 אין לשנות את מרכיבי הציון הסופי במהלך הסמסטר. **

 להודיע מראש על סוג הבחנים ומועדם.על המורה  ***


