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

  "זשעשנת תמתחילים לימודיהם בלמערך השעורים 

 נ"ז 38מחקרי )בלי תזה(: סה"כ -מסלול ב' הלא |   נ"ז 32 מסלול א' המחקרי )עם תזה(: סה"כ

 

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

 קורסי בחירהד. 
 נ"ז 11קורסי בחירה = סה"כ  6: מסלול א
 נ"ז 13קורסי בחירה = סה"כ  7: מסלול ב

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

 / קושר פיתוח מיזמים חברתיים בתחום של ילדים ונוער 03047

 מרזל-מבוא למחקר איכותני / ספקטור 03059

 מרחבי השפעה / דודאי 03066

 ניהול חברתי / סמבירא 03068

 הלכה ומעשה / גוטליב )ע"ס( –כלכלת ביטחון סוציאלי  03072

 )קורס מרוכז בקיץ( רופיה / פייןתניהול פילנ 03117

 / אופק הערכת תכניות במגזר השלישי ובעסקים חברתיים 03149

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

 )קורס מרוכז בין  כהן-כלים ליזמות חברתית / בליט 03203
 הסמסטרים(           

 פילנתרופיה אפקטיבית למנהלים / סגלמן 03205

 )ע"ס( חברתית / דורון ניתוח מדיניות 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           

 פרספקטיבות מקומיות ובינלאומיות /    –פילנתרופיה  03499
 (, קורס מרוכז בקיץגרישנפן )באנגלית           

 ןלהמ חשיבה ולמידה מערכתית בפיתוח ובניהול ארגונים / 03568

 יזמות חברתית / מירוויס 03660

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

 תרבות וניהול אומנויות / רונן מדיניות 03796

 שיווק במדיה חדשה ברשתות החברתיות / דוויק 03192
 )קורס מרוכז בקיץ(           
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 גרינשפן/  מדיניות כלפי המגזר השלישי בישראל 03113

 אנגלברג/  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

 סולל/  וקואופרטיבים דיני מלכ"רים 03979

 

 

 :)אחד מהבאים( מסלול בבחובה  –פרויקט 

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

 קליניקה בנושא שיתוף ציבור בשיתוף עם שתיל /  03067
 כהן-בליט           

 כהן-ט/ בלי סמינר לייזום תכנון וניהול פרויקטים 03417
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 מודי מחקר מתקדמיםיג. ל
 נ"ז 9נ"ז( = סה"כ  2נ"ז(, סמינר תזה ) 2נ"ז(, קורס מחקר מתקדם ) 5קורסי חובה ) 2: מסלול א
 נ"ז 9נ"ז( = סה"כ  4נ"ז(, סמינר מחקר חובה ) 5קורסי חובה ) 2 :מסלול ב

 חובהקורסי 

 חשיבה מדעית  03092

 ( )שו"ת(SPSSתוחם )כולל יעבוד נתונים ונ 03804

 

2 
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 מסלול ב מסלול א

 :קורס מחקר מתקדם )אחד מהבאים(

 טנר/  שיטות מחקר איכותניות 03402

 מויאלשיטות מחקר כמותיות /  03560

 

 עבודת גמר

 סטריאר )סמסטריאלי(-סמינר תזה / חאג' יחיא ורואר 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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