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רקע:
קורס זה עוסק במגוון תיאוריות ארגוניות ומושגים הרלוונטיים למנהל החינוך .בייחוד נתיחס לתופעות של
שינוי בארגונים ,נושא שמעסיק מנהלים וכלל בעלי העניין בארגונים .הגישות שעוסקות בנושא שינוי כוללות
מגוון תחומי ידע  ,כגון סוציולוגיה ,פסיכולוגיה ,ניהול ועוד .לצד זה ,ישנם דיונים וחלוקי דעות רבים ביחס
להבנת תופעות שינוי ודרכים לקדם שינויים באופן מיטבי בהקשרים ארגוניים שונים .במהלך הקורס נדון
בסוגיות שינוי שרלוונטיות לארגונים בתחום החינוך .הקורס משלב הרצאות ,דיונים וניתוחי אירוע.
מטרת הקורס :קורס זה מיועד לתלמידי תואר שני במנהל החינוך ,והוא כולל מספר מטרות:
 הצגה ובחינה של מגוון תיאוריות ארגוניות ומושגים בסיסיים הרלוונטיים למנהל החינוך.
 הכרות עם גישות ומושגים בנושא של שינויים בארגונים.
 שימוש בתיאוריות ובמושגים כדי להיטיב להבין תופעות ,אירועים ותהליכים המתרחשים במערכת
החינוך בכלל ובבית הספר בפרט.
חומרי הקורס ישמשו לעבודה מסכמת ,בה יידרש ניתוח מושגי ותיאורטי מושכל ומנומק של תופעות
ארגוניות במערכת החינוך.
דרישות הקורס:
 .1נוכחות בשיעורים.
 .2קריאת החומר הביבליוגרפי .ההרצאות בכיתה וחומר הקריאה לא בהכרח חופפים אלא משלימים
זה את זה .העבודה המסכמת תתבסס על שניהם גם יחד.
 .3הגשת עבודה מסכמת  - 100%מציון הקורס.
תכנית המפגשים:
 .1הכרות ומבוא :שינוי מהו? בין ידע אישי לידע תיאורטי על שינוי.
כ"ץ ,י .)2012( .ארגונים בעולם פוסטמודרני .תל-אביב :רסלינג.
London, S., [1996], Understanding change: the dynamics of social transformation,
http://www.scottlondon.com/reports/change.html

 .2הדיון התיאורטי על שינוי בארגונים :סיבות ,סוגים וסוגיות של שינוי בארגונים.
לוי ,ע .)2008( .ניהול ומנהיגות שינוי וחדשנות .תל-אביב :הוצאות רימונים.
Leonard, H., S. (2013). “The History and Current Status of Organizational and Systems Change”.
The Wiley-Blackwell Handbook of the Psychology of Leadership, Change, and
Organizational Development. First Edition. Edited by H. Skipton Leonard, Rachel Lewis,
Arthur M. Freedman, and Jonathan Passmore. © 2013 John Wiley & Sons, Ltd. Published
2013 by John Wiley & Sons, Ltd. Ch. 12, p 239 – 266.
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