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  289.4021 01א :מספר הקורס
 

 שינוי ארגוני בארגוני שירות : שם הקורס
 

 Elias Zeidanד"ר אליאס זיידאן  שם המרצה:
 

 .14:00 – 12:00ת יום ד' בין השעויום ושעה: 

 
 .710. בניין המגדל חדר )בתיאום מראש( 12:00 – 11:00יום ד' בין השעות  :שעות  קבלה

 

 elias_zeidan@yahoo.com דואר אלקטרוני:
 

ן להגביר את \להםיעזור ויישומיים,  םות ידע וכלים תיאורטיי\יקנה לתלמידיםקורס ה מטרות הקורס:
  ן בנושאים הבאים:\ן ולהעמיק את הבנתם\רמת מודעותם

מיוחד יושם  המאפיינים הייחודיים של ארגוני שירות משני המגזרים; הציבורי והשלישי. דגש .1

 על ארגוני המגזר השלישי. 

 מאפייני השינוי הארגוני בסביבה משתנה, רועשת וגלובאלית.  .2

 ארגוניים והמניעים החוץ ארגוניים לשינוי ארגוני.-המניעים הפנים .3

 ם והגורמים המעכבים )פנים וחוץ ארגוניים( שינוי ארגוני.הגורמים המקדמי .4

 המתח בין הייעוד של הארגון לבין דרישות השוק בתהליכי השינוי של ארגוני שירות.  .5

   מטרה זו תזכה לתשומת לב מיוחדת בתהליך הלמידה. שלבי תהליך השינוי הארגוני. .6

 ירותיהם של יועצים חיצוניים.הובלת תהליך השינוי הארגוני ע"י הארגון לעומת שימוש בש .7

 תפקידי המנהיגות בהובלת תהליכי השינוי הארגוני ברמות שונות של הארגון. .8

 פיתוח ארגון לומד.  –בין שינוי ארגוני ללמידה ארגונית  .9

 שינוי ארגוני והעצמה ארגונית. .10

 אסטרטגיות לשינוי ארגוני.  .11
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  :ותהליכים נושאים
 מדת ותיאום ציפיות.שבירת קרח, הכרות, בניית קבוצה לו 
  ?למה ארגונים צריכים להשתנות כל הזמן 
 ארגוניות?-ארגוניות ומה הן הסיבות החוץ-מה הן הסיבות הפנים 
  ?מה דומה ומה שונה בין ארגונים משלושת הסקטורים; הציבורי, השלישי והפרטי 
 ?בין ערכים וחזון לבין דרישות הסביבה 
  את הצורך בשינוי?מה מניע אנשים, צוותים וארגונים לקבל 
  ?מה גורם לאנשים, לצוותים ולארגונים להתנגד לשינוי 
 .שינוי ממדרגה ראשונה, שינוי ממדרגה שנייה ומה שביניהם 
  גישות ומודלים תיאורטיים שונים.  –שינוי ארגוני 
 .שינוי ארגוני מעצים 
 .שינוי ברמות שונות של הארגון 
 .שינוי בתהליכים שונים 
 ון הלומד.שינוי ארגוני והארג 
  בין תוכן לתהליך. –שינוי ארגוני 
 ?איך רותמים אנשים לשינוי 
 ?איך מתמודדים עם התנגדויות 
 ארגוניים וסוכני השינוי החוץ ארגוניים.-סוכני השינוי הפנים 
 ארגוניים.-הידע והיכולות הנחוצים לסוכני השינוי הפנים ארגוניים לעומת סוכני השינוי החוץ 
 י.מנהיגות ושינוי ארגונ 
 .תהליך השינוי הארגוני 
 .הכניסה ובניית החוזה 
 .איסוף הנתונים 
 .ההיזון החוזר 
 .האבחון 
 .תכנון ההתערבויות 
 .הנהגת וניהול ההתערבויות והשינוי 
 .הערכת השינוי 
 .מיסוד השינוי 

 

הוראת הקורס מבוססת על ההנחה שהנאה מתהליך הלמידה ומעורבות של הסטודנטים  אופן הוראה:
 נשלב מספרהיכולת להפנים את הנלמד. על כן בקורס זה את מגבירה את ההנעה ללמוד ו ,בתהליך

דרכים וטכניקות בהוראה, כולל הרצאות, דיונים במליאה, עבודה בקבוצות קטנות, עבודה יחידנית, 
ושימוש בעזרי הוראה אלקטרוניים ובסרטים. בנוסף, ננתח  , רפרטים של הסטודנטיםמשחקי תפקידים

 .ות ומרצים אורחים\השטח, כולל מהניסיון של המרצה, התלמידיםמקרים מ
 

 המרצה ישתדל מאוד להתאים את תוכן ותהליך הקורס לצרכים של הסטודנטים. חשוב:
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  דרישות הקורס ומבנה הציון:

 נוכחות חובה ובכפוף למדיניות של החוג והפקולטה. .1

 ובעבודה הסופית. , ברפרטכיתהה ושילובו בדיונים בשידרעל פי  יביבליוגראפקריאת חומר  .2

 השתתפות פעילה בתהליכי הלמידה בתוך הכיתה.  .3

מציון הקורס. נוכחות בשיעורים וקריאת החומר  15%שלושת הסעיפים הנ"ל יזכו ב 

 הביבליוגראפי מהווים תנאי חשוב להשתתפות פעילה. 

 מציון הקורס(.  35%הצגת רפרט באחד מנושאי הקורס ) .4

  ורס(.מציון הק 50%עבודה ) .5

 

הסטודנטים מתבקשים לקרוא פרקים נבחרים )כפי שיפורטו בכיתה ובאתר  ספרי הלימוד לקורס:

 הקורס( מתוך רשימת הספרים הבאה )שאר חלקי הספרים יהוו בסיס לקריאת רשות(:

 

Beitler, M. (2003). Strategic Organizational Change: A Practitioner’s Guide for 
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(Selected Chapters). 
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Cummings, T., & Worley, C. (2015). Organization Development & Change, 10th 

edition. Cengage Learning. (Selected Chapters). 
 
Ivancevich, J., Konopaske, R., & Matteson, M. (2014). Organizational Behavior and 

Management, 10th edition. (Chapter, 7). 
 
Palmer, I., Dunford, R., & Akin, G. (2006). Managing Organizational Change: A 

Multiple Perspective Approach. New York, NY: McGraw Hill. (Selected 
Chapters). 

 
Robbins, S., & Judge, T. (2015). Organizational Behavior: Global Edition. 16th edition. 
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