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 פיתוח וייעוץ ארגוני בחינוך   שם הקורס:

 __________מס' קורס :   

 דורית טובין פרופ' שם המרצה:

 מפורסם באתר המחלקהשעות קבלה: 
 

 :יעדי ההוראה
 

 
 :פרשיות לימודים

ומדיניות החינוך. הקורס יציג גישות הקורס מיועד לתלמידי תואר שני במנהל, חברה 
ושיטות מרכזיות בתחום של פיתוח ארגוני בכלל, תוך דגש על שיפור ארגוני חינוך בפרט. 

מודלים של ארגונים אפקטיביים, דרכי אבחון, וטכניקות להתערבות ופיתוח ארגוני יוצגו 
 בפרט. בקורס, בהתבסס על תיאוריות ארגוניות בכלל וגישות מתחום מנהל החינוך

כחלק מהלמידה ידרשו הסטודנטים לנתח אירועים ארגוניים באמצעות המודלים 
 והמושגים הנלמדים. 

 

 ?פיתוח ארגוני מהו 

  מקצוע מתהווה –היועץ הארגוני 

 הכשרה, התנסות וליבת הידע 

  המודל הקלאסי של פיתוח ארגוני  –מחקר פעולה 

  מודלים נוספים של פיתוח ארגוני 

 פיתוח ארגוני כשינוי תרבותי 

  השגת וזיהוי הלקוח 

  חוזה ומטרה–כניסה לארגון 

  אבחון ברמת הארגון, קבוצה ותפקיד 

 הבהרת תקשורת 

  איסוף נתונים, ניתוח ומשוב -אבחון 

  התנגדות לשינוי 

 התערבות ברמת הארגון 

  התערבות ברמת הפרט והקבוצה 

  בניהול כוח אדםהתערבות 

 התערבות בפיתוח אסטרטגי 

  יישום והטמעה של השינוי 

 הערכת השינוי 

 פרידה מהארגון 



 * הקורסוהרכב ציון דרישות 

 

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

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

  יבליוגרפית:רשימה ב

 

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

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

 משקל בציון הסופי **

 בחירה__  חובה השתתפותנוכחות ו %10 -  נוכחות 

   % ______  - בחנים ***

 עבודת סיכום %90  -  עבודות

 % ______  -  מבחנים

 % ______  -  סיורים

 100% -  סה"כ

 עברית

 אביב: רמות.-תיאוריה, מחקר ומעשה. תל –ספר בניהול עצמי -(. בית2002)גזיאל, ח. 

 אביב: מטר.-. תלהארגון הלומד(. 1995סנג'י, פ.מ. )

גן. -אילן, רמת-, אוניברסיטת ברהפסיכולוגיה של ההתנגדות לשינוי(. 1998פוקס שאול )
 . 70-86פרק ד' מהי התנגדות לשינוי? 

(. תנועת ההבניה מחדש של בתי 1998פ.א.; אוונס, ג'. ת. )פפגיאניס, ג'. ג'.; איסטון, 
 .40-31הספר בארה"ב. ירושלים: משרד החינוך אגף התכנון. ע' 
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