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תיאור הקורס:
מטרת הקורס היא לערוך לסטודנטים היכרות תיאורטית ומעשית עם מיגזר הארגונים ללא כוונת רווח .הקורס
יעסוק בסוגיות ובאתגרים המרכזיים הניצבים בפני הארגונים המרכיבים מיגזר זה והקבוצות והאנשים
הפועלים במסגרתם .נבחן את היבטי המיקרו והמאקרו של ארגונים ללא-כוונות-רווח ,את הממשקים בין
ארגונים אלה ובין הממשלה והמיגזר העסקי ,המאפיינים הייחודיים של ארגוני המגזר השלישי ,כגון פעילות
מתנדבים ,מתן שירות  ,התארגנות אזרחים ,סינגור  ,תרומות ,דפוסי משילות ,ואת הדילמות והאתגרים
הנובעים ממאפיינים אלה ,באמצעות הרצאות ומצגות ,חקרי מקרה והרצאות של מרצים אורחים.

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.
נושאי הקורס
המגזר השלישי – מונחים רווחים ,הגדרות ,נתונים מסגרות והבחנות
המגזר השלישי בישראל ובהשוואה בינלאומית
הפרטת שירותים חברתיים והשלכותיה על פעילות אלכ"רים
הממשלה וארגוני המיגזר השלישי  -שותפויות; פעילות לשינוי מדיניות
שותפויות ביו מיגזריות
יחסים וקשרים בין אלכ"רים והמיגזר העסקי
פילנתרופיה מסורתית וחדשנית
התארגנות וארגוני שינוי חברתי
דילמות אתיות באלכ"רים
משילות )(Governance
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