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 מטרות התכנית

( היא פרי שיתוף פעולה בין הפקולטה MBAמנהל עסקים )ל מנדל למנהיגות חברתית במחלקהתכנית 

מטרת התוכנית היא להכשיר ולקדם  גוריון בנגב וקרן מנדל.-לניהול ע"ש גילפורד גלייזר באוניברסיטת בן

 מנהיגים עבור ארגונים ללא כוונות רווח בישראל. 

ת בתפיסתה, לפיה מנהיגות חברתית מחייבת שילוב בין ידע ומיומנויות ניהוליות התוכנית הינה ייחודי

מתקדמות וכישורי מנהיגות מפותחים לבין מחויבות עמוקה לשליחות חברתית. בהתאם לתפיסה זו, 

הכשרה ניהולית, לימודי מנהיגות ולימודי סוגיות  יםהמשלב מגוון קורסים וסדנאותהתכנית מציעה 

תפקידי החברה בכל הנוגע ליחדיו ישרישו ויפתחו בקרב התלמידים ידע והבנה מעמיקים חברתיות, אשר 

                                                                  יכולת להוביל ארגוני חברה אזרחית להגשמת מטרותיהם.הו ,האזרחית במדינה דמוקרטית מודרנית

ישראל ונתמכת על ידה, ובכך מאפשרת חיבור לחזון, לידע -נדלתכנית זו נוסדה ביוזמתה של קרן מ

 ולקהילת מנדל.

 תכנית הלימודים וסגל ההוראה

תכנית הלימודים בנויה מקורסים מתקדמים במנהל עסקים וקורסי ליבה בתחומי המנהיגות, המגזר 

החברתית  השלישי וסוגיות חברתיות. בנוסף, התכנית מציעה קורסים המגשרים בין תחום המנהיגות

וחיבור בין חזון  (case studiesלמידה על ידי ניתוח אירועים ) משלבתלעולם העסקים. תכנית הלימודים 

 לשונית ונלמדת בעברית ובאנגלית. -למציאות. תכנית הלימודים הינה דו

סגל ההוראה בתכנית מורכב מסגל הפקולטה לניהול, מרצים בעלי שם מאוניברסיטאות מובילות בעולם 

, מתאפשרת חשיפה לתפיסות . באופן זהמחים ישראליים ובינלאומיים בתחום המנהיגות החברתיתומו

 ולידע גלובלי וחיבור לרשת מומחים עולמית. 
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 לימודים ה אופן

 :באופן הבא חודשים 16 -כ ונמשכת ימי לימודים בשבוע, מתקיימת בשלושההתוכנית 

 ומסתיימים בחודש ינוארלים בסוף חודש אוגוסט הלימודים מתחי. 

 בלוח הקורסים כל את ללמוד התלמיד את המחייבת כתה של במתכונת מתקיימים הלימודים 

  .לתכנית ייחודיים הם הקורסים .קשיח זמנים

 .הקורסים בכל בהצלחה לעמוד סטודנטה יםחייבבמנהל עסקים,  לתואר םזכאי להיות כדי

  קורסי  21 -אופציונלי, ומחייב אישור של התכנית. בנוסף למסלול מחקרי )תזה(: מסלול זה הנו

 . ותנק"ז נוספ 12עניקה החובה, סטודנטים המעוניינים בכך יכתבו תזה המ

 

 מבנה הלימודים 

 מתואר בטבלה הבאה: מבנה הלימודים במסלול ללא עבודת גמר

 מספר קורסים סוג הקורס

נק"ז 

בכל 

 קורס

סה"כ 

 נק"ז

 0 0 1 קורסי השלמה

 63 3 21 קורסי חובה

 63  21 סה"כ

 

 מתואר בטבלה הבאה: מבנה הלימודים במסלול עם עבודת גמר

 מספר קורסים סוג הקורס

נק"ז 

בכל 

 נק"ז קורס

 0 0 1 קורסי השלמה

 63 3 21 קורסי חובה

 עבודת גמר )תזה(

על פי דרישת 

 המנחה

 

12 

 75  21 סה"כ



 

 רשימת הקורסים

 מפורטת בטבלה הבאה: רשימת הקורסים של התכנית

 נק"ז סוג הקורס שם הקורס מס' הקורס

 0 השלמה לכ"ריםמושגי יסוד במימון בהקשר של א 687.2.4024

 3 חובה ניהול השיווק למנהיגות חברתית  687.2.4006

 3 חובה וחברהכלכלה  687.2.4032

 3 חובה ניתוח אירועים עסקיים 687.2.4035

 3 חובה התנהגות ארגונית 687.2.4015

 3 חובה ניהול אסטרטגי במגזר השלישי 687.2.4034

 3 חובה שליטה ניהולית במלכ"רים 687.2.4003

 3 חובה דיני מימון  687.2.4001

 3 חובה אתיקה בניהול עמותות 687.2.4009

 3 חובה לכ"רים                                                            וחשבונאיים בניהול א היבטים כלכליים  687.2.4022

 3 חובה ניהול כלכלי ופיננסי באלכ"רים 687.2.4010

687.2.4033 

 
 3  חובה תהליכים ליצירת יעדים אסטרטגיים במגזר שלישי

687.2.4040 

שינוי אסטרטגי בקהילה בשותפות הפילנתרופיה 
המקומית החברה האזרחית הממשלה והרשות 
 והסינרגיה ביניהם

 3 חובה

 3 חובה )סמינר אמפירי( חזון ולמידה ארגונית 687.2.4005

 3 חובה יזמות חברתית לשינוי חברתי   687.2.4025

 3 חובה  מנהיגות 687.2.4041

687.2.4014 
 תפקידיהן ותרומתן של קרנות ועמותות למנהיגות 

 3 חובה חברתית 

 3 חובה יזמות חברתית בקרב מיעוט שמרני 687.2.4008

687.2.4016 
מיזמים עסקיים חברתיים? אתגרים חדשים 

 3 חובה בעשייה חברתית

 3 חובה שיטות מחקר כמותיות בניהול 687.2.4030

687.2.4011 
אתגרי  מודלים לבחינת -תבונת המעשה 

 3 חובה מבט רב תחומי                                              -באלכ"רים המנהיגות החברתית

 3  חובה יזמות וחדשנות חברתית 687.2.4038

 



 

  .הקורסים בהתאם להחלטות וועדות ההוראה האקדמיות ברשימתהערה:  ייתכנו שינויים 

 

 

 עבודת גמר

להירשם למסלול מחקרי. במסלול זה, על התלמיד , יכולים תלמידים המעוניינים בכך במסגרת הלימודים

נק"ז  12. עבודת הגמר מקנה בנוסף לרשימת הקורסים הנדרשים על ידי התכנית לכתוב עבודת מחקר )תזה(

אישור ל כפוףנוספות אך אינה מאפשרת גריעה של הקורסים הניתנים בתכנית. רישום למסלול המחקרי 

 באופן אוטומטי. ןנית והתכנית ואינ

 . תקנון עבודת גמרבכל הנוגע לנוהלי עבודת גמר ראו 

 

 

 תקנון ונהלים

 בשנתון הפקולטה לניהול. לימודי התואר השנילפרטים בנושא תקנון ונהלים ראה בפרק 

 מלגות

הינו גובה המימון . לכל היותר מגובה שכר הלימוד 50% של עד יקבלו מלגה שיתקבלו לתכנית סטודנטיםה

 ל התכנית.יכולת המימון של בכפוף
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