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 , בתיאום מראש12:00בשעה  ג'יום שעת קבלה: 

 

( הם דפוסים ארגוניים חדשניים Social Enterpriseמיזמים חברתיים עסקיים או עסקים חברתיים )

אחד הדפוסים שזכה הפועלים להשגת מטרות חברתיות באמצעות שימוש באסטרטגיות עסקיות. 

ארגונים אלה , ארגונים לשילוב תעסוקתי של אוכלוסיות מודרות. WISEלהתעניינות רבה הוא 

תפתחותית במיזמים ה -מודלים מבטיחים לשילוב תעסוקתי של עובדים בעלי מוגבלות שכליתמציעים 

 שתי שורות רווח: כלכלית וחברתית. . כך מקדמים למעשה עסקיים-חברתיים

מודלים אלו החלו להתבסס גם בארץ, אך עדיין היקפם מצומצם ונחוצה חשיפה נוספת של יזמים 

 . הנחוצים ליישומם המוצלחולכלים הפעלתם, לעקרונות למודלים אלו, 

ק לקחת חללאתגרי התחום המתהווה, וכן מתן כלים מתאימים יאפשרו להם  חשיפת הסטודנטים

 .פתרונות חדשניים לבעיות החברתיות הקיימותר וליצו

ערכת סימולציה ממתבסס הקורס על למידה חוויתית ומעמיקה בסוגיות, על מנת לאפשר לסטודנטים 

מרכז לעשייה חברתית אפקטיבית, המהווה מרכז  –יית רוטשילד חברתית במסגרת קוב-ניהולית

  . הדרכה סימולטיבי ייחודי בארץ ובעולם

 

  ת הקורסומטר

את התחום  להוביל אשר עתידים םיילאיצנטופ םימזי םניה םיטנדוטסה יכ החנה ךותמ להנתמ סרוקה

 , לפיכך תהינה מטרותיו:ולפתחו באמצעות כלים חדשניים

 לסייע לסטודנטים יזמים לזהות את הצורך היושב בבסיס תחום זה •

 לחשוף את הסטודנטים לגישות חדשות לניהול חברתי •

 ולערך המשותףניהול היברידי לאתגרי הלחשוף את הסטודנטים  •

להציג בפני הסטודנטים מודלים ומקרים של מיזמים חברתיים עסקיים לשילוב תעסוקתי בארץ  •

 ובעולם

לפתח בקרב הסטודנטים כלים וידע ניהולי המתאימים לפיתוח וניהול מיזמים חברתיים עסקיים  •

 לשילוב תעסוקתי

ולהציע פתרונות יצירתיים  לאפשר לסטודנטים לחקור באופן פעיל את הסוגיות, להתנסות, לחוות •

 לשילוב תעסוקתי של בעלי מוגבלויות שכלית התפתחותית

 

   נושאי הקורס

 :ך הקורס אור על הסוגיות משלוש זויות עקריותשפויחקירה פעילה לסטודנטים על מנת לאפשר 

 המטען הערכי והעמדות הקיימות בתחום.  1

o  אחריות חברתית ובירור ערכי 



o  חברתיתמחויבות 

 בפרט תחותיתהתפ מוגבלות שכליתהיזמות החברתית בכלל ומיזמים לקידום אנשים עם תחום . 2

o היכרות עם עולם המוגבלות , מאפיינים ייחודיים של התחוםהקיים בשטח ו זיהוי הצורך

 התפתחותית-השכלית

o  ,מיפוי המודלים החדשים לשילוב אנשים עם מוגבלויות שכליות והתפתחותיות בתעסוקה

בעמותה כגון: שילוב בעסקים קיימים, אחריות תאגידית, עסק חברתי, זרוע מניבת הכנסה 

 ועוד

 כלי יזמות, למידה וניהול פרויקטים . 3

o עסקי -פיתוח תכנית עסקית למיזם חברתי– social business canvas 

o  הכרות והתנסות עם המודל הלוגי  -הערכה ומדידה של עסק חברתי 

o הכרת מודלים של עסקים חברתיים  
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 – מטלות/דרישות הקורס

 3 של  תגרור הפחתה 20%מעל  נוספת היעדרותכל ) ממפגשי הקורס 80%לפחות  –נוכחות חובה  .1

 בציון(נקודות 

עסקי לקידום אנשים עם מוגבלות שכלית -והצגה של מיזם חברתי פיתוח  –סיכום  פרויקט .2

 התפתחותית. הפרויקטים יוצגו במהלך השיעורים האחרונים

 בחינה מסכמת על הסימולציות, ההרצאות וחומר הקריאה .3

 

 –חישוב ציון סופי

 

 30% -פרויקט סיכום  .1

 70% –בחינה מסכמת על הסימולציות, ההרצאות וחומר הקריאה  .2


