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התואר מקנה כלים 

פרקטיים לניהול  

ארגונים חברתיים  

ומעניק הזדמנויות  

 .לקידום תעסוקתי

לטפח  : המטרה

ולהצמיח מנהיגות  

מובילה בתחום  

הארגונים החברתיים  

 .והחברה האזרחית

 



 לתכנית שלושה מרכיבים מרכזיים

 

,  היזמות, מתן כלים ומיומנויות בתחומי הניהול•
התכנון והתקשורת למנהלים וסגל בכיר  , התקצוב

   .בארגונים ללא כוונות רווח ובארגונים קהילתיים
 פרקטיקה

ידע עדכני אודות תיאוריות בתחום של חברה •
 תיאוריה .ניהול וארגונים קהילתיים, מדיניות, אזרחית

,  אנליטית וכוללנית, ידע וכלים לחשיבה שיטתית•
פיתוח תשתית של מחקר שמזין ומעשיר את השדה  

 ואת האקדמיה
 

 מחקר



 ייחודיות התכנית

שילוב של מיטב החוקרים ומיטב דמויות המפתח מהשדה. 

סטודנטים בעלי : שימוש מקסימלי בהון החברתי הקיים בתכנית

 .רקע לימודי מגוון וניסיון מקצועי עשיר בתחומים שונים

  יצירת מרחב לימודי המאפשר הידברות ושפה משותפת שתורם

 . לקידום התכנית וההתפתחות המקצועית של הלומדים

 



 מבנה התכנית

  מסלול מחקרי ולא

 מחקרי

לימודים פעם בשבוע 

קורסים מרוכזים 

קורסים בינלאומיים 

מסלול מואץ 

התמחויות 

 

 



  למטרה לו שם העברית באוניברסיטה סוציאלית לעבודה ס"ביה

  .תלמידיו של הבינלאומית החשיפה את ולהעמיק לקדם

  באשר התלמידים של המבט נקודות את להרחיב נועדה זו חשיפה
  חברתית מדיניות על ללמוד ,וללקוחותיהם סוציאליים לשירותים
  מקדמת זו חשיפה .בעולם שונים במקומות חברתיים ושירותים

  ומאפשרת העולם בכל סוציאלית לעבודה סטודנטים עם מפגש
   .ומפרה פורה שיח



לימודים של סמסטר אחד בבתי ספר  

 :לעבודה סוציאלית מהמובילים בעולם

 ס לעבודה סוציאלית  "ביה
 של אוניברסיטת ישיבה  

 יורק-בניו

 ס לעבודה סוציאלית  "ביה
של אוניברסיטת טורונטו  

 שבקנדה

 ס לעבודה סוציאלית  "ביה
  מקגילשל אוניברסיטת 
 שבקנדה
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 .מאפשר לסיים את התואר בשלושה סמסטרים•

אשר סיימו תואר בוגר באחד , מיועד לסטודנטים מצטיינים•

 . לפחות 90ממוסדות ההשכלה הגבוהה עם ממוצע של 

 .הסטודנטים המתקבלים למסלול זה עוברים ראיון קבלה•

 .ימי שני ורביעי: לומדים פעמיים בשבוע•

 

 מסלול מואץ



 התמחות ביזמות חברתית

  דגש על חיבור תיאורטי ומעשי בין תפקידי החברה האזרחית

לבין היבטים עסקיים וטכנולוגיים לגיבוש , והשינוי החברתי

 .  רעיונות חדשים ופיתוח מיזמים

  הסטודנטים הלומדים בהתמחות מקבלים ידע וכלים שמסייעים

 .טכנולוגיים-חברתיים-להם בפיתוח מיזמים עסקיים

 ז ומתאימים "נ 12הלימודים במסגרת ההתמחות כוללים

 .והן במסלול הלא מחקרי, לסטודנטים הן במסלול המחקרי

 



שיקום ובריאות הנפש, התמחות בתחום המוגבלויות  

אשר שמה  , ההתמחות נשענת על נקודת מבט אינטגרטיבית

והיבטים , דגש על חיבור תיאורטי ומעשי בין מדיניות חברתית

 .שיקום ובריאות הנפש, ארגוניים וחברתיים בתחום המוגבלויות

 התכנית מאפשרת לסטודנטים פיתוח של ראייה רחבה על

לצורך הערכת מצבם של אנשים עם , התחומים האלה

 .  מוגבלויות ומשפחותיהם ופיתוח מענים ראויים למצבם
 

 

 



 התמחות במדיניות חברתית 
ובעיצובה , ההתמחות מאפשרת לסטודנטים להעמיק את הידע שלהם בתחומי המדיניות החברתית

 .  וביצועה על ידי ארגוני החברה האזרחית

ומבצעים פרויקטים , ולובי סינגור, הסטודנטים מקבלים ידע וכלים אודות השפעה על עיצוב מדיניות

שמאפשרים להם לקחת חלק פעיל בשינוי מדיניות בנושאים חברתיים שמעסיקים אותם ואשר נמצאים  

 .  על סדר היום החברתי העכשווי

יכולים להשתלב  , המעוניינים בכך. הסטודנטים יכולים לפתח תחומי מחקר בנושאי מדיניות חברתית

בפעילות המחקרית הענפה המתרחשת כיום בבית הספר בנושאי המדיניות החברתית על ידי כתיבת 

,  השתתפות בפעילות של המרכז לחקר החברה האזרחית והפילנתרופיה בישראל, עבודת תזה

 .הצטרפות  לקבוצת המחקר במדיניות חברתית ועבודה עם אנשי סגל החוקרים בתחום



 התמחויות

 התמחות

מסלול מחקרי  
 או לא מחקרי

 ז"נ 12

ל "שכ
אוניברסיטאי 

 רגיל

ההרשמה  
במהלך  

הסמסטר 
הראשון של 

 'שנה א



?למי: תזה  

לפחות בקורסי המוסמך שנלמדו בסמסטר   92 ציוניומי שממוצע •

 (.ז"נ 8מינימום )' שנה א' א

הסכמה   מי שגיבש נושא מוגדר שישמש נושא התזה וקיבל•

במחקר   ה בסגל הקבוע של בית הספר להנחותו/בכתב של חבר

רשימת חברי הסגל ותחומי המחקר שלהם מופיעה )המוצע 

 (.באתר

שקיבל את הציון הנדרש בעקבות   לא תתקבל מועמדותו של מי•

 .אישור מיוחד לחזור על קורס

ה עד סיום  /בחירת נושא וקבלת אישור המנחה להנחיית התלמיד•
 (א"ל תשפ"עד סוף שנה)של שנת הלימודים הראשונה ' שנה א

 



!לתשומת לבכם  
 (!!!על מנת שלא לשלם שכר לימוד)לבטל קורסים מיותרים  חשוב•
כל התקשורת עם  . ידע בשימוש במחשבתכנית המוסמך מחייבת •

ל לכל תלמיד  "האוניברסיטה פתחה דוא. ל "האוניברסיטה נעשית בדוא
עליכם לוודא  . וכל הדואר האוניברסיטאי יגיע לכתובת זו בלבד

 .ל עובד"שהדוא
 .  ל בו אתם משתמשים"ניתן להעביר דואר ממנו לדוא •



 לימודים בזמן קורונה

 ככל הנראה הלימודים יתקיימו בזום•

 הנוכחות בשיעורים היא חובה•

 חובה לפתוח מצלמות•

  



 צוות המזכירות
רכזת – בוטביניקרמה ' גב  

 תוכניות המוסמך 
 



 תקשורת עם מזכירות המוסמך
 ל"התקשורת עם המזכירות מתנהלת בעיקר באמצעות הדוא•

 מאפשרת התייחסות לשאלותיכם בפרק זמן קצר–

 מקלה על מענה אישי–

מפחיתה לחץ על המזכירות להיענות בו זמנית למספר גדול של טלפונים או סטודנטים המגיעים –

 (בהפסקות)כולם באותו פרק זמן 

   054-8820089: ווטצאפ  •

 swm@savion.huji.ac.il:  יש לשלוח מייל ל•

 תשלחו מייל נוסף   אלאנא  -אם אינכם מקבלים תשובה תוך שעה •

 (.  בימים ובשעות העבודה)כ תוך שני ימי עבודה "התשובה תגיע בד–

אם לא קיבלתם תשובה  . אנא כתבו מיילים קצרים והבהירו ככל האפשר מה רצונכם -כדי להקל–

 שלחו מייל נוסף או התקשרו -ביום השלישי מאז שליחת המייל הראשון 

mailto:swm@savion.huji.ac.il


 יועצת לענייני סטודנטים

במקרים בהם עקב סיבות אישיות ומשפחתיות יש  •
 לסטודנטים צורך בהתארגנות מיוחדת בלימודים  

 

 ר חניתה קושר  "ד•

 508חדר ; 02-5882109:טלפון    

     hanita.kosher@mail.huji.ac.il    
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התוכנית ראשתתקשורת עם   
כהן-עדית בליט' פרופ  

edith.blit-cohen@mail.huji.ac.il    
 

 


