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ת הקשר של מעורבולהקנות לסטודנטים ידע תיאורטי ומעשי בהיא הקורס  ו שלמטרת :תיאור הקורס

מאפיינים ההיבטים התיאורטיים של היבטים: לימוד  לב שלושהארגונים. הקורס משת בויוזמה חברתי

התמחות מעשית  מגזר ציבורי, פרטי ושלישי בהקשר מעורבות ויוזמה חברתית, עיקריים של ארגוני

י בארגונים, וסדנאות הכשרה ממוקדות לקראת כניסה לעולם העבודה. אלו הם כלים הכרחיים לבוגר

בהבנת ארגונים כפועלים קורס יעסוק ה  העבודה. ת בעולםיה ותורמלהשתלבות פורישירותי אנוש לימודי 

אתיקה בקונטקסט רחב יותר של שינויים מוסדיים רבים, בזיהוי היררכיות חברתיות בארגונים ומשמעותן, 

מעשית נרחבת מאפשר  . השילוב שבין תיאוריה להתנסות, יזמות וחדשנות בארגוניםשל ארגוניםואחריות 

של ארגונים כמו גם הקניית היכולת לפתח שיטות התערבות להובלת שינוי  ה וניתוחכלים להבנרכישת 

 בארגונים בהקשר של מעורבות ויוזמה חברתית.

 

 מבנה הקורס:

המועברים על ידי המרצה, סדנאות פרונטליות המועברות  1הקורס מורכב משיעורים תיאורטיים פרונטליים

 זאת במקביל להתנסות המעשית בארגון. .המרצה די מנחים מקצועיים, פגישות אישיות עםעל י

 נ"ז. 8הקורס הינו שנתי, ומקנה 

 

  :דרישות הקורס והרכב הציון

 . , כמו גם הגעה סדירה לפגישות האישיותחובה במפגשי הקורס והסדנאותפעילה השתתפות 

 

  הכרת הארגון )הגשה באמצע סמסטר א'(1תרגיל :. 

  ח הבעיות והאתגרים הכרוכים בו )הגשה באמצע ון וניתו: תיאור תהליך המעורבות בארג2תרגיל

 .סמסטר ב'(

 )'( חלק תיאורטי: עבודה המשלבת 1תוגש בשלושה חלקים:  .עבודה סופית )הגשה בסוף סמסטר ב

( 3תוצרי תהליך ההתערבות; מעשית של ( הצגת 2חומרים תיאורטיים ביחד עם ההתנסות בשטח; 

 יות לארגון.הגשת נייר עמדה/מדינ

                                                           
תאפשר בכיתה או באופן מקוון. במקרה שלא יפנים, -אל-נה לשיעור המתקיים פנים״ הכוונכתב ״פרונטלי בכל מקום בו 1

ודנטים נדרשים לפתוח מצלמות בשיעורים. הסטלקיים את השיעור בכיתה, יתקיימו שיעורים מקוונים. במקרה זה, 
שב מה תחצלאי פתיחת מ ישנה חובת נוכחות, תמונות הגלריה לא יוקלטו. בשיעורים בהם -במקרה שהשיעור יוקלט

 ריגים. באישורים ח כהיעדרות, אלא
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 165 –רגון וטיב הפעילות בארגון: השתתפות פעילה בארגון; נוכחות קבועה ותקינה פות באתתהש 

שעות. טיב הפעילות מוערך על פי חוות דעת המנחה בארגון, ומתייחס להשקעה, רצינות, יוזמה, 

 אחריות וכדומה.

 ן לחודש.הגשת דיווחי שעות פעילות תקינים בכל ראשו 

 הערכת הארגון. 40%-אקדמית על ידי מרצת הקורס, והערכה  60%הציון הסופי מורכב על ידי 

 

השיעורים יתקדמו בהתאם לקצב הפרויקטים האישיים ויורכבו משיעורים פרונטליים,  מהלך השיעורים:

 פגישות אישיות והצגת הפרויקטים בכיתה על ידי הסטודנטים/ות.
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