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 :תיאור הקורס
הארגונים ללא כוונת רווח. הקורס מיגזר מטרת הקורס היא לערוך לסטודנטים היכרות תיאורטית ומעשית עם 

נשים קבוצות והאהארגונים המרכיבים מיגזר זה והאתגרים המרכזיים הניצבים בפני בויעסוק בסוגיות 
ממשקים בין האת  ,רווח-כוונות-ללאהיבטי המיקרו והמאקרו של ארגונים נבחן את .  הפועלים במסגרתם

מאפיינים הייחודיים של ארגוני המגזר השלישי, כגון פעילות הובין הממשלה והמיגזר העסקי, ארגונים אלה 
האתגרים דילמות וה אתותרומות, דפוסי משילות, סינגור , התארגנות אזרחים, מתן שירות , מתנדבים, 

 .חקרי מקרה והרצאות של מרצים אורחיםמצגות, הרצאות ובאמצעות , הנובעים ממאפיינים אלה
 

  

Course description: 

The aim of this course is to introduce students to the theoretical and practical aspects of the 

nonprofit sector. The course will deal with the main issues and challenges facing this sector and 

the individuals and groups active within it. We will study the macro and micro aspects of 

nonprofits in Israel and abroad and their connections and relations with the government and the 

business sector. We will explore the special characteristics of the nonprofit sector such as 

volunteer management, organizing, advocacy, governance, financial resources etc, and the 

challenges stemming from these characteristics. The course will be taught by way of lectures, 

case studies and presentations by guest speakers.  
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 .37-11, 78ביטחון סוציאלי, שירותים חברתיים. 
ממצאי מחקר, מסקנות והשלכות לפרקטיקה של שותפויות בין מגזריות: (. 2013) בר, מ.-שמיד, ה. ואלמוג

המרכז לחקר הפילנתרופיה בישראל, האוניברסיטה העברית, בית הספר , 20ת סדרת מאמרים, חובר, שותפויות
  לעבודה סוציאלית, ירושלים

 אתגרים ,דילמות ,לנתינה וחסמים מניעים:-21 ה במאה בישראל הפילנתרופיה מאפייני (2011 ה.) שמיד,
המרכז לחקר הפילנתרופיה בישראל, האוניברסיטה העברית, , 15ת סדרת מאמרים, חובר, לעתיד פעולה וכיווני

 .בית הספר לעבודה סוציאלית, ירושלים
 

 קריאת רשות :
 

Anheire, H., (2009) What Kind of Nonprofit Sector, What Kind of Society? Comparative 

Policy Reflections, American Behavioral Scientist, Volume 52 Number 7 

Brinkerhoff, J.M. and Brinkerhoff, D.W. (2002). Government-Nonprofit Relations in 

Comparative Perspective: Evolution, Themes and New Directions. Public Administration and 

Development 22: 3–18. 

Broomhill, R., Corporate Social Responsibility : Key Issues and Debates, Dunstan Paper 

1/2007 

Ganz, M., Leading Change: Leadership, Organization, and Social Movements, Kennedy 

School of Government, Harvard University. 

Marcuello, C. (2007), NGOs, Corporate Social Responsibility, and Social Accountability: 

Inditex vs. Clean Clothes, Development in Practice, Volume 17, Number 3.  

Salamon, L. M. & H. K. Anheier (1998) “Social origins of civil society: Explaining the 

Nonprofit sector cross-nationally”, Voluntas, 9 (3), 213-248.  
 

 
, המרכז הישראלי לחקר המיגזר השלישי, אוניברסיטת בן אחריות חברתית של ארגונים עסקיים( 2013אבו, ע. )

 .גוריון
ביטחון  ,השלטון המקומי והמגזר השלישי בישראל: יחסי עיריית ירושלים ועמותות רווחה(. 2008אורבך, ג. )

 .68 -39, 78 סוציאלי,
 , מנהיגות אזרחית יסוד לחברה האזרחית ולמגזר השלישי מסמך(, 2015)בר, ד., 

 חברתי ארגוני שינוי של המקרה :המקבלים של מנקודת מבטם פילנתרופיות יחסים ( מערכות2013) בר, ח.,
המרכז לחקר הפילנתרופיה בישראל, האוניברסיטה העברית, בית הספר , 18ת סדרת מאמרים, חוברבישראל, 

 ירושליםלעבודה סוציאלית, 
 דפוסי מימון ממשלתי והיקפו כמשקפי מדיניות כלפי המגזר השלישי בישראל,(. 2002גדרון, ב., כץ, ח. )

 .43-66, אייר תשס"ב, 2כרך  מדינה וחברה,
היפש, ש., כץ, א., ליאל -נור, י., אופיר, א., ארנון, א., בר, מ., גבאי, י., גדרון, ב., גטאס, ב., זילברשטיין-גל

הועדה לבדיקת תפקידי המגזר (. 2003, נ., מולא, ו., מחול, א., ערמוני, א., קטן, י., שיפר, ו., שרון, ע. ),ר.,לימור
 דוח מסכם. –. הננקטת כלפיו השלישי בישראל והמדיניות

 .31 -13, 70. ביטחון סוציאלי, מדינת הרווחה במעבר: מה יהיה תפקיד מגזר המלכ"רים?(. 2005הזנפלד, י. )
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