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 הקורס מטרת
 והמושגים התיאוריות את ולהציג לבחון מכוון החינוך, במנהל לסטודנטים המיועד זה מבוא קורס

 המרכיבים המרכזיים ביסודות בסיסית בנהה ללומדים ולהקנות החינוך מנהל בתורת הבסיסיים
 והארגון. המנהל ושאולים, ברובם, ממדעי התחום את

 ביישומם התמקדות החינוך, תוך מנהל תחום את מרכזיות שעיצבו לתיאוריות ייחשפו הסטודנטים
 ספרי.  הבית בארגון

 :היסטורי במבט ארגונית תיאוריות .1

 המדעי הניהול תיאורית 
 המודל הבירוקרטי 
 האנוש יחסי אוריתתי 

 תיאורית התלות במשאבים 
 תיאורית תלות מצב 

  ,התיאוריה המוסדית החדשה: צמיחת שדות מוסדיים, יזמות מוסדית
 והיברידיות, עבודה מוסדית

 
 ורוטינות ארגוניות הספר בית של הארגוני מבנה .2

 : וניהול תיאוריות מנהיגות .3

 מנהיגות כריזמטית 

 מנהיגות טרנספורמטיבית 
 לא של המנהיגותהטווח המ 

 מנהיגות אכפתית 
 מנהיגות מבוזרת 
 מנהיגות פדגוגית 

 
 החינוכי בארגון ואקלים תרבות .4

 בארגוני חינוך פוליטיקהסמכות, כוח ו .5

  הארגון החינוכי וקהילותיו .6

  ארגוני חינוךשל הצלחה בינוניות וכישלון,  .7



 * הקורסוהרכב ציון דרישות 
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 משקל בציון הסופי **

 הבחיר__  חובה השתתפותנוכחות ו %10 -  נוכחות 

   ______ %  - בחנים ***

 עבודת סיכום %90  -  עבודות

 ______ %  -  מבחנים

 ______ %  -  סיורים

 100% -  סה"כ

 

 עברית
 לאור הוצאה פרדס: חיפה. החינוך מנהל יסודות (. 2007, י. )אופלטקה

 .רמות: אביב תל. זמננו בת מנהלית מחשבה(. 1990. )ח ,גזיאל
הומניזציה כלפי עובדים -גמדים או רובוטים': מחויבות ודה(. "2006) יןגוצלב, רונה ואורלי בנימ

 280-253(, 2)ז, זמניים' בקרב מנהלי משאבי אנוש במגזר הציבורי." סוציולוגיה ישראלית'
, סוגיות בסוציולוגיה: מבנה וריבוד (עורך) מ. ליסק :בתוך. הביורוקרטיה"(. "1973) ובר, מקס

 .247-263עמ'  חברתי. תל אביב: עם עובד,
טלמור פרחי ודורית טובין )בפרסום(. מנהלי הביניים כחוליה מקשרת בין המנהל והצלחת בית 

 . הספר. עיונים במנהל ובארגון החינוך
. לאומי-משאבים. בתוך: ניהול בין-. תיאורית תלות(2005) ועודד שנקראורלי  ,יחזקאל

 .166-162האוניברסיטה הפתוחה. עע' 
האוניברסיטה . לאומי-.תיאורית תלות מצב. בתוך: ניהול בין 2005ועודד שנקר. אורלי  ,יחזקאל

 .161-153הפתוחה. עע' 
 . 70-71(: 4)83הד החינוך, פדגוגית.  (. מנהיגות2009)אריאל  ,לוי

, ר. דרור-אלבויים: בתוך ."מורכבים בארגונים זוטרים שותפים של כוחם מקור(. 1987) ד, מקאניק
 . 409-419)עורכת(, 

 http://www.avneyrosha.org.ilמרכז הידע של אבני ראשה 
ארגונים: מאפיינים, מבנים, תהליכים. חיפה ותל אביב: אוניברסיטת חיפה  (.1996) סמואל, יצחק
 .ביתן-וזמורה
שדות חופפים. סוציולוגיה צמיחתו של הניהול בישראל כדינמיקה של (. 2008) פרנקל, מיכל

 .159-133(, 1)ישראלית. י
השפעת יחסי כוחות פוליטיים פנימיים על אופן  -הפוליטיקה של התרגום (. 2010/2005)מיכל , פרנקל

סוציולוגיה של ארגונים. ( עורכת) אימוצם של רעיונות ניהול מיובאים. מתוך: ניצה ברקוביץ
 .61-36אוניברסיטה הפתוחה. עע' : הרעננה

ודלים תרבותיים של ארגון: ההבניה חברתית של עקרונות ארגון (. מ2010/1994) פרנק ר' דובין
האוניברסיטה  :. סוציולוגיה של ארגונים. רעננה(עורכת) רציונליים. מתוך: ניצה ברקוביץ

 381-352הפתוחה. עע' 
סוציולוגיה  .נשים בקורס טיס מפרספקטיבה של תרבות ארגונית: השילוב הראוי(. 2008) צור ורז

. ניתוח היסטורי –דרכי שליטה בתהליך העבודה (. 2010/1987) ריצ'רד ס' אדוארדס. ישראלית
-385. סוציולוגיה של ארגונים. רעננה: האוניברסיטה הפתוחה. (עורכת) מתוך: ניצה ברקוביץ

41 
יבורי: על עיצוב מושג האחריות החברתית של תאגידים. בתוך: .שוק פרטי ולחץ צ (2007) רונן ,שמיר

-258דורות, מרחבים, זהויות, בעריכת חנה הרצוג ואחרים. מכון ואן ליר והקיבוץ המאוחד. עע' 
237 

 . מכונת הארגון(. 1995) שנהב, יהודה
עידן פסיכולוגיה התעשייתית ומיתוס הפריון. אידיאולוגיות ניהול ב(. ה1991) שנהב, יהודה

 .60-69הרציונליות. תל אביב: אוניברסיטה משודרת, משרד הביטחון. עמ' 

http://www.avneyrosha.org.il/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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