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קורס זה מיועד לאלו המבקשים לעשות מעשה של מנהיגות, ולפעול על מנת לחולל שינוי חברתי 

. תכנית הקורס מחברת לה , במערכת הבריאות והמערכות המשיקותבאמצעות ארגוני מגזר שלישי

בין תיאוריה לפרקטיקה, ובכך מבקשת להעשיר את הידע התיאורטי ואת אסטרטגיות ההתמודדות 

ביניהן: יצירה  הבריאותי,בסוגיות מרכזיות העומדות על סדר יומם של מובילי ארגונים בשדה 

התאם לכך, מפגשי ארגוני, ערכים ארגוניים ותרבות ארגונית ולמידה ארגונית. ב-וגיבוש חזון אישי

 הקורס יחולקו לשלושה צירים אשר יפרו זה את זה.

ייחשפו הסטודנטים לתיאוריות ולמחקרים העומדים בבסיסן של סוגיות החזון  בציר הראשון,

מתוך תפיסה של בריאות  –, בדגש על תחום הבריאות והתחומים המשיקים והלמידה הארגונית

 .(Health in all policiesבכל מדיניות )

אנשי  -ידי מנהיגים -על יוצגואלוגית דרך למידה של חקרי מקרה שיתנהל במתכונת די הציר השני,

הפרקטיקה. חקרי המקרה יוצגו בהלימה ובהתאמה לנלמד בציר הראשון ובכך תתאפשר התבוננות 

רחבה של אופני ה יאפשרו בחינת קשת המקר מעמיקה במנעד רחב של מעשי מנהיגות. כמו כן, חקרי

, אשר משפיעים בשדות שונים בעלי אפיונים מגווניםניהוליות שונות, בארגונים  תוסוגיבהתמודדות 

 חברתי.בריאותי והבתוך המגזר ה

התפתחות ה, תהליך הלמידה מזמין את המשתתפים לבחינה רפלקטיבית של בציר השלישי

בשדה ארגונים הפועלים  האישית של המשתתפים, כאלו המבקשים לחולל שינוי באמצעות

 .הבריאות

 :בקורס סוגיות מרכזיות

 מחזון ליום יום •

 מחזון אישי לחזון ארגוני, מנהיגות מונחית חזון, ארגוני מייסדים •

 מנגנוני פעולה והפעלה בארגונים •

 פיתוח והרחבת מעגלי השפעה •

 , בדגש על תחום הבריאותהדיאלוג בין המדינה למגזר השלישי •

 דרישות הקורס:

 נוכחות חובה בכל המפגשים •

 מהציון הסופי( 35%חקר מקרה ) למידת והצגת •

 מהציון הסופי( 65%) מסכמתעבודה                

  



 לו"ז הקורס -חזון ולמידה ארגונית

 

 מהפרקטיקה לתיאוריה וחזרה, חזון, מעשה של מנהיגות ומה שביניהם: 1-2מפגש 

 

 איפה אנחנו בעולם?  , מעשה של מנהיגות: בין חזון אישי לחזון ארגוני : 3-4מפגשים 

 

 בתחום המנהיגותמחקר איכותני , בין חזון אישי לחזון ארגוני: 5-7מפגשים 

 

 מפגשים עם יזמים ומנהלי ארגונים: 8-10מפגשים 

 

 : הצגות סטודנטים11-12מפגשים 

 

 : מפרקטיקה למעשהמפגש מסכם -13מפגש 

 

 ומהעולם העוסקים בתחום מנהיגות בבריאות.במפגשים ישתתפו מרצים אורחים מהארץ 

 

 

 

  



 :למידה חומרי

את הבסיס  יםמהווהרשות חומרי חובה במהלך הקורס עצמו ומ חומריהרשימה מורכבת מ

 התיאורטי לכתיבת העבודות הסמינריוניות בסיום הקורס.
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