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 תכנית להכשרת מנהלים ומנהיגים חברתיים

 תואר ראשון במערך אשכול, החוג ללימודים רב תחומיים

 מבוא

חלק ממוסדות  ואינם ללא כוונת רווחהפועלים  ארגוניםאת ה"המגזר השלישי" הוא מגזר הפעילות במשק הכולל 

הכינוי "שלישי" מייחד אותו מול המגזרים הגדולים האחרים: המגזר העסקי והמגזר  המדינה והשלטון המקומי.

ם במגוון נושאים, החל מבריאות וחינוך ועד לשמירה על איכות הציבורי. מגזר זה מורכב מארגונים שונים העוסקי

הסביבה וסיוע בינלאומי. חלק מהארגונים מספקים שירותים, אחרים מעורבים בסנגור ובשינוי חברתי ואילו אחרים 

א הינם ארגוני חברים העוסקים בנושאים חברתיים או מקצועיים. מאפיין ייחודי ובולט של ארגוני המגזר השלישי הו

מלכרי"ם ומתנדבים בהם  20,000-בארץ פועלים למעלה מ מעורבות מתנדבים בפעילותם ושימוש בתרומות כספיות.

מאות אלפי אזרחים. בשני העשורים האחרונים התפתח מאד המגזר השלישי בישראל אך הידע הקיים אודותיו עדיין 

ק מרכזי באפשרות של גופים הפועלים בתחום אינו רב. החשיבות במידע אודות המגזר השלישי בארץ ובעולם היא חל

 לממש את הפוטנציאל הגלום בהם למען החברה בישראל.

דורשת הכרה יסודית של כללי המשחק בשלוש הזירות, והבנת  המורכבות הנדרשת בניהול מערכת אלכ"רית

תהליכים מקומיים וגלובליים היוצרים תחרות קשה ומשוכללת על משאבים ושותפים. התכנית שלהלן מציעה מגוון של 

כלים להכרת שלושת המגזרים תוך מתן דגש על אלכ"רים כציר מרכזי בייזום וקידום יוזמות חברתיות וכלכליות 

תחרותית. התכנית בנויה בהשקה לתכנית נוספת באוניברסיטה הנלמדת במסגרות הלימודים המתקדמות בסביבה 

 לתואר שני. 

 תנאי קבלה

  30 גיל מעל מועמדים

 אקדמי במוסד אקדמית קדם מכינה שסיימו או, הבגרות בבחינות ועמידה לימוד שנות 12 סיום בתעודת מחויבים* 

(.ם"אמיר/אמיר) אנגלית סיווג בבחינת להיבחן נדרשים אלה מועמדים. גבוהה להשכלה המועצה י"ע  מוכר  

      השנה בתום 70 של ממוצע בציון בעמידה ויחויבו תנאי על יתקבלו פסיכומטרי וללא בגרות תעודת בעלי מועמדים* 

    .שנייה לשנה מעבר כתנאי, ללימודיהם הראשונה

. הלימודים תחילת לפני לסיים יש המכינה את+. 30 במכינת יחויבו פסיכומטרי וללא בגרות תעודת ללא מועמדים* 

. 8240176-04 לטלפון לפנות יש לפרטים  

 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%9B%22%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%9B%22%D7%A8
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30מועמדים מתחת גיל   

 אלו למועמדים הקבלה. הפסיכומטרית בבחינה ועמידה( אקדמית קדם מכינה) בגרות תחליף או מלאה בגרות תעודת

 לעמוד חובה, בנוסף. ומעלה 450 גולמי פסיכומטרי ציון להוציא חובה. והאוניברסיטאי החוגי הקבלה חתך לפי תהיה

(.ומעלה 500 משוכלל בציון פסיכומטרי+בגרות תחליף/בגרות) משוכלל בציון  

 סיווג לבחינת אלא פסיכומטרית לבחינה נדרש אינו, ומעלה 100 על עומד ישראלית בבגרות ציוניו ממוצע אשר מועמד

(.שצריך למי, בעברית ידע בחינת וכן ם"אמיר/ר"אמי) אנגלית  

 בהודעת שמופיעות כפי, סטודנט כל עבור פרטניות דרישות י"עפ, האוניברסיטאיים הקבלה בתנאי לעמוד חובה

(.ועוד מעבר ציון, אנגלית. )חיפה אוניברסיטת מטעם הרשמית הקבלה  

 אישי באופן בין) ויקלידו, חיפה אוניברסיטת של הרשמי ההרשמה מתאריך מאוחר שירשמו סטודנטים: מאוחר רישום

 החלטת י"עפ שנפתחת כפי, האקדמית הלימודים שנת לפתיחת מאוחר התכנית קורסי את(, המערך במזכירות ובין

 .גבוהה להשכלה המוסדות לנהלי ובכפוף האוניברסיטה החלטת י"עפ איחור בדמי יקנסו ג"המל

 בתכנית הלימוד ימי

 (.ספטמבר-יולי :קיץ סמסטר; יוני-מרץ ':ב סמסטר; ינואר-אוקטובר  ':א סמסטר: )סמסטרים 7: הלימודים משך

   11.00-8.00 השעות בין' ו ימיבו, חיפה 65בקמפוס הנמל, רח' הנמל   21.30-17.00 השעות בין' ה ימי :הלימוד ימי

 14:15-11:00   בשעות' ו בימי מתקיימים( שחייב למי) באנגלית הקורסים. 

 

 קהל היעד

מתנדבים ונושאי משרה המועסקים או העוסקים במסגרת המגזר השלישי ומעוניינים להרחיב את הידע בתחום. 

 מגזרית במדינת ישראל. -התכנית מתאימה גם למעוניינים בידע נרחב על פעילות משקית רב

 התכנים

ש על פרקטיקה והבאת מקבצי לימוד וכוללת לימודים עיוניים, בסיסיים ומתקדמים, עם דג 5-התכנית מעוגנת ב

 מרצים אורחים אשר יתרמו מניסיונם. בסמינריונים יושם דגש מיוחד על עבודת שטח. 
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 מקבץ במנהיגות במגזר השלישי

 הסברת ישראל מקבץ בניהול המשאב האנושי

 מקבץ מדעי הרוח מקבץ במשפטים

 

 .נרשמים במספר מותנית התכנית פתיחת

שעות סמסטריאליות   4נ"ז(. רוב הקורסים בני  120נקודות זכות )סה"כ  24-כבכל אחד מהתחומים ילמד התלמיד 

 נ"ז(. 6שעות סמסטריאליות וערכו  4סמינריונים )כל סמינר בן  4-נ"ז. חובה להשתתף במהלך התואר ב 4וערכם 

 בחינת לימודיו תחילת לפני לעבור חייב הפסיכומטרית הבחינה מתוצאות אנגלית רמת וברשות שאין מועמד כל

  .האנגלית לרמת סיווג

 

 

 

 :אופנים בשני לעשות ניתן הסיווג קביעת את

 את. מרוכזים בתאריכים מתקיימת( והערכה לבחינות הארצי המרכז של ממוחשבת בחינה) ם"אמיר בחינת 

 :לבצע ניתן ההרשמה

o (.אשכול מגדל 10 קומה 04-8249522 טלפון) באוניברסיטה זרות לשפות החוג דרך 

o האינטרנט בכתובת/  02-6750647: בטלפון והערכה לבחינות הארצי המרכז באתר 

http://www.nite.org.il 

 מתקיימת במקביל למועדי הבחינות הפסיכומטריות. הרשמה דרך המרכז הארצי לבחינות  בחינת אמי"ר

 והערכה.

 .האוניברסיטאי הלימוד בשכר כלולים אינם האנגלית שימו לב: לימודי

של המכינה הקדם אקדמית. סטודנט שלא הגיע  1מתקדמים  תרמ סייםסטודנט לא יוכל ללמוד סמינרים אם לא 

 ( לא יהיה זכאי לתואר.2סיום רמת מתקדמים )לרמת פטור באנגלית 

 

 

 

 

 

 

 סטודנטים לא יוכלו להתקבל ללימודים באוניברסיטה ללא סיווג רמת אנגלית

http://www.nite.org.il/
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 תכנית לימודים לדוגמא*

 שם הקורס שעות נקודות זכות

 מקבץ במנהיגות במגזר השלישי

 שיטות מחקר )מתוקשב(** 4 4

 ליבת המגזר השלישי: חינוך, זקנה ורווחה 4 4

 שוק העבודה ופערים כלכליים 4 4

 מדיניות ציבורית ואחריות חברתיתסביבה : עיצוב  –קהילה  4 4

 תיאוריה ומעשה –חינוך קוסמו פוליטי  4 4

 מגזריים שלטון מקומי ומגזר שלישי-רישות חברתי ושיתופי פעולה בין 4 4

 תכנון קהילתי ותכניות התערבות/יזמות חברתית 4 4

 יסודות הפרסום 4 4

 אסטרטגיות שיווק באינטרנט/ניהול פרויקטים 4 4

 רטוריקה ומנהיגות 4 4

 סמינריון-ניהול ארגונים ללא כוונת רווח 4 6

 מקבץ בניהול המשאב האנושי

 מבוא לסוציולוגיה/מבוא לפסיכולוגיה 4 4

 התנהגות ארגונית/ תיאוריה ארגונית 4 4

 מבוא לשיווק/ מבוא לחשבונאות 4 4

 ניהול, שיווק וגיוס משאבים יסודות הלוגיסטיקה/ 4 4

 מיומנות ניהול/ ניהול מו"מ פיתוח 4 4
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 שם הקורס שעות נקודות זכות

 תקשורת המונים/תקשורת בין אישית 4 4

 מבוא לכלכלה ללא כלכלנים 4 4

 עבודת צוות בצוות רב מקצועי 4 4

 כלכלה חברתית 4 4

 יזמות עסקית 4 4

 סמינריון-אבטחת איכות והערכה / מבוא לשיווק ושיווק אינטרנטי 4 6

 הסברת ישראל 

 ישראלמבוא למדינת  4 4

 מבוא לממשל ופוליטיקה 4 4

 מבוא למנהל ציבורי 4 4

 המערכת הפוליטית בישראל 4 4

 מבוא למחשבה מדינית 4 4

 סמינריון-פתרון קונפליקטים, גישור ואימון 4 6

 ץ במשפטיםמקב

 יסודות המשפט  4 4

 דיני מיסים 4 4

 דיני חוזים/דיני חברות  4 4

 המשפט הקונסטיטוציוני 4 4

 דיני עבודה 4 4
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 שם הקורס שעות נקודות זכות

 סמינריון –דיני חברות וחוק התאגידים   4 6

 מקבץ במדעי הרוח

 מבוא להיסטוריה של המזרח התיכון 4 4

 היבטים אידיאולוגיים בחברה הפלשתינאית והערבית  4 4

 משנאת ישראל לאנטישמיות. 4 4

 אספקטים חברתיים –מבוא למדעי החיים  4 4

 סה"כ לתואר 110 120

 

 

 

 

. זו בתכנית ללימוד האפשריים הנושאים מגוון את להמחיש כדי, קורסים של הנדרש מן רב מגוון מוצג מקבץ בכל*

 .ושיקוליו המערך להחלטת בהתאם לשינויים נתונה התכנית

 זה קורס ללמוד' א שנה תלמידי כל על חובה. במלואו מתוקשב קורס-והרוח החברה במדעי מחקר שיטות** 

 . ללימודיהם הראשון בסמסטר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


