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 ע"ש ד"ר יוסף י' שוורץ הול מלכ"רים וארגונים קהילתייםימודי מוסמך בניל

  ח"שעשנת תמתחילים לימודיהם בלמערך השעורים 
 נ"ז 38מחקרי )בלי תזה(: סה"כ -מסלול ב' הלא |   נ"ז 32 מסלול א' המחקרי )עם תזה(: סה"כ

 

 א. מדיניות ומחשבה חברתית במגזר השלישי
 נ"ז 6קורסים חובה = סה"כ  3: מסלולים א+ב

 קורסי בחירהד. 
 נ"ז 14קורסי בחירה = סה"כ  7: מסלול א
 נ"ז 16קורסי בחירה = סה"כ  8: מסלול ב

  ושינוי מדיניות במלכ"ריםומשפיעים: סינגור, עיצוב  מנהלים 03042 חובה
 בר-/ אלמוג           

 מרזל-מבוא למחקר איכותני / ספקטור 03059

 ניהול חברתי / סמבירא 03068

 / אופק הערכת תכניות במגזר השלישי ובעסקים חברתיים 03149

 י / כליים בפעולת ארגוני המגזר השליששיקולים כל 03200
 סיני-טור           

 )ע"ס( יות חברתית / דורוןניתוח מדינ 03312

       ואתגרים בניהול שירותי רווחה ושירותים חברתיים דילמות 03481
 )ע"ס( / גולדברג            

 סיגל תכנון אסטרטגי / 03492

  / עילות החברה האזרחית לקידום דו קיום בישראלפ 03493
 אלמוג )קורס מרוכז בקיץ(-כנען ובר           

 ןלהמ ולמידה מערכתית בפיתוח ובניהול ארגונים /חשיבה  03568

 יזמות חברתית / מירוויס 03660

 )ע"ס( שיתוף ושותפות בפיתוח תוכניות בקהילה / שמר 03769

 כסאברי-/חורייזמות חברתית: הלכה למעשה 03240

 התנדבות והשתתפות אזרחית/ רונית בר ניהול  03237

 יזמות חברתית והתעללות בילדים: יוזמה, מניעה ומדיניות/   03233
 קורס מרוכז בין הסמסטרים() אריה-בן            

 קיימות: בין צדק סביבתי לצדק חברתי/גרינשפן 03223

 מנהיגות אזרחית /סמבירא 03238

 / גרינשפן פילנתרופיה ופילנתרופים בחברה האזרחית 03903

 לעבודה סוציאלית ושירותי דת ושירותי דת כמשאב  03231
                                  )קורס מרוכז בין הסמסטרים( /כנעןהרווחה           

 פיתוח וגיוס משאבים: תיאוריה וכלים /קיי 03547

 )קורס מרוכז בחופשת הקיץ(           
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  בר-אלמוג / המגזר השלישי בישראלמדיניות כלפי  03113

 שטרנברג/  כוונות רווחמנהיגות ושנוי בארגונים ללא  03590

 בר-אלמוג: מבוא / מגזר השלישיוהברה האזרחית הח 03884
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 ב. לימודי ארגון וניהול במגזר השלישי
 נ"ז 6קורסי חובה = סה"כ  3: מסלול א
 10נ"ז( = סה"כ  4פרויקט חובה ) 1 ,נ"ז( 6) חובה קורסי 3: מסלול ב

 נ"ז

 חובה

 חובה לכולם

 / מלכי של מלכ"רים ניהול פיננסי 03144

 גרינשפן/  תיאוריה ארגונית 03833

 רגולטורים, משפטיים ומיסויים בעמותות  היבטים 03979

  פרקשובארגוני החברה האזרחית /             

 

 :)אחד מהבאים( מסלול בבחובה  –פרויקט 

 ייזום, הפעלה וניהול של פרויקטים במלכ"רים ובארגוני  03027
 שירות / סיגל           

 פרידמן/  סמינר לייזום תכנון וניהול פרויקטים 03417
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 מודי מחקר מתקדמיםיג. ל 
 נ"ז 6נ"ז( = סה"כ  2נ"ז(, סמינר תזה ) 2נ"ז(, קורס מחקר מתקדם ) 2חובה ) קורס: מסלול א
 נ"ז 6נ"ז( = סה"כ  4נ"ז(, סמינר מחקר חובה ) 2חובה ) קורס :מסלול ב

 חובהקורסי 

 / גרינשפןחשיבה מדעית  03092
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 מסלול ב מסלול א

 :קורס מחקר מתקדם )אחד מהבאים(

 טנר/  שיטות מחקר איכותניות 03402

 דוידובשיטות מחקר כמותיות /  03560

 

 עבודת גמר

 סטריאר )סמסטריאלי(-ורואר סרדצ'הסמינר תזה /  03940

 מודי מוסמךיעבודת גמר בל 74445
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 :סמינר מחקר )אחד מהבאים(

 עבודה סוציאלית ומדיניות חברתית עבר והווה / גל )ע"ס( 03058

 הפרטה ורגולציה של שירותים חברתיים והמגזר השלישי /  03415
 בניש           

 בר-סוגיות מגדריות בחברה האזרחית / אלמוג 03494
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