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תיאור הקורס
הקורס יעסוק ברקע ההיסטורי והכלכלי ליזמות חברתית בעולם ובישראל; בחלקו הראשון הקורס נעסוק במקורות
האידאולוגים הכלכליים והחברתיים של היזמות החברתית ובמושגים המקיפים ומרכיבים את עולם היזמות החברתית )עמותה,
קרנות ,פילנתרופיה ,ארגוני שינוי ,אקטיביזם חברתי ועוד( .החלק השני יעסוק במודלים שונים הקיימים בעולם המשלבים בין
מרכיבים עסקיים לחברתיים  -עסקים-חברתים ,קואופרטיבים  ,פרוייקטים מניבי הכנסות בעמותות ועוד .וחלקו האחרון של
הקורס יעסוק בהיבטים ארגוניים וניהוליים של מיזמים חברתיים – מדידה והערכה ,משאבי אנוש ומערך המשילות.
הקורס ילווה בהרצאות אורח של דמויות מפתח בשדה היזמות חברתית – משקיעים ,יזמים ומנהלים.

תפוקות למידה
עם סיום הקורס בהצלחה יוכל הסטודנט:


להכיר את עולם היזמות החברתית ואת הרקע להתפתחותו



להכיר ולדון בדילמות ובסוגיות הייחודיות המלוות הקמה וניהול של מיזם חברתי.



להכיר מודלים שונים של מיזמים ויזמות חברתית בישראל והעולם



להיחשף לדמויות המפתח בשדה באמצעות הרצאות אורח פרונטליות או דיגיטליות
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הערכת הסטודנט בקורס והרכב הציון
אחוז
45%

תאריך
עד סוף הקורס

מטלה
ניתוח ראיון עם יזם\ת חברתי או עסקי-חברתי
או
הצגת יזם\יזמת\מיזם חברתי או עסקי-חברתי

גודל קבוצה /הערות

יחידים\זוגות
לאורך הקורס בתיאום מול המרצה
לאורך הסמסטר
לאורך הסמסטר

יחידים
יחידים

ניתוח פרק פודקאסט וניתוח פריט קריאה
35%
הערכת מרצה – השתתפות בפעילויות לאורך
20%
הקורס )לפחות  5מתוך  (6והשתתפות בקורס
שימו לב – מטלות הקורס משולבות לאורך הקורס כולו כחלק מהשיעורים )ראו תוכנית הקורס( מתוך שאיפה לסיים את הסמסטר
ללא חובות

דרישות הקורס


לסטודנטים המגיעים לשיעורים המקוונים  -נדרשת פתיחת מצלמה



השתתפות בקורס מחייבת חתימה על טופס ההצהרה המופיע עם תחילת העבודה במודל )ראו בנספח  1של הסילבוס(



קריאת חומר רקע לשיעורים



האזנה לפודקאסטים כהכנה לשיעור

מרכיבי הערכה בקורס


 20%הערכת מרצה – השתתפות בפעילויות )במהלך השיעור( כמו גם באוף ליין והשתתפות בשיעורים



 - 45%ראיון עם יזם\ת – בהלימה לדרישות המטלה או הצגת יזם\יזמת\מיזם –בהלימה למחוון הערכה



 - 35%ניתוח פריט קריאה ופרק פודקאסט – בהלימה להנחיות העבודה

כל אי עמידה באי אלו ממטלות הקורס מחיבת הודעה מראש (במייל) למתרגלת הקורס

הערכת הקורס ע"י הסטודנטים


בסיומו של הקורס הסטודנטים ישתתפו בסקר הוראה על מנת להסיק מסקנות לטובת צרכי הסטודנטים והאוניברסיטה.

אתר הקורס


אתר הקורס מתנהל במערכת המודל וחומר הקורס והמטלות מופיעות באתר



אתר הקורס יהווה המקום המרכזי בו ימסרו הודעות לסטודנטים ,לפיכך מומלץ להתעדכן בו מדי שבוע ,לפני השיעור ,ובכלל –
גם בתום הסמסטר.

2



תרגילי הבית וההגשות של מטלות הקורס יתבצעו דרך אתר הקורס בכלים מקוונים



לתשומת לבכם  -בכיתה ידונו גם נושאים )ובפרט דוגמאות( שאינם מופיעים בשקפים או מופיעים בכותרת בלבד .כל אלו הינם
חלק בלתי נפרד מחומר הקורס.
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תוכנית הקורס
מועד המפגש

ביבליוגרפיה לקריאה לפני
השיעור

תוכן

פודקאסט להאזנה לפני השיעור

מהשטח

פעילות  -1הצגת עצמי – לאורך הקורס
נושא  :1התפתחות היזמות החברתית

מפגש 1

מפגש 2

– המצע האידואולוגי
הכלכלי חברתי לבסיס
היזמות החברתית
בין קפיטליזם
לסוציאליזם



גדרון ואחרים )– (2018
הכלכלה החברתית החדשה
בישראל – מבוא ,פרק .1
הרקע להתפתחות הכלכלה
החברתית.



גדרון ואחרים )– (2018
הכלכלה החברתית החדשה
בישראל – פרק  – 2עמ'
55-49



גדרון ,לימור וזכלינסקי
) – (2014ממגזר שלישי
למגזר אזרחי – חלק ג ו-ד

מגזרי המשק

מפגש 3

בין קפיטליזם
לסוציאליזם
ישראל – התפתחות 
היסטורית







גדרון ואחרים )– (2018
הכלכלה החברתית החדשה
בישראל – התפתחות הכלכלה
החברתית בישראל  -פרק 3

פודקאסט 'הקול על יזמות
חברתית' :תוכנית  30) 1דק'(

פודקאסט 'הקול על יזמות
חברתית' :תוכנית  16תפקיד
המדינה ביזמות חברתית ) 40דק'(
פודקאסט 'הקול על יזמות
חברתית' :תוכנית  – 42המדריך
למתעניין בעולם החברתי )37
דק'(

פעילות 2
מסמך משותף – השפעת
הדמוקרטיה
גיידסטאר
guidestar

פעילות 3
מסמך משותף –
ארגונים חברתיים

נושא 2
מיהו היזם החברתי?
מפגש 4

מיהו יזם ומיהו היזם
החברתי?



& Stephan, U.



פודקאסט 'אנשים ומחשבים' .ד"ר
אבשלום אדרת.

(Drencheva, A. (2017

פעילות 4
מענה על הסקר – האם אני
יזם?

נושא 3
סביבת היזמות החברתית


מפגש 5

היברידיות בין העסקי 
לחברתי



מפגש 6

עולם הVUCA-

יאנג ,ד .(2005) .מתח בין
בניהול
לשוק
הייעוד

מלכ"רים


Bennett, N. and
Lemoine, G.J. (2014).
What VUCA Really
Means for You.

פודקאסט 'הקול על יזמות
חברתית' :תוכנית  - 17דילמות
יומיות בין העסקי לחברתי )47
דק'(
פודקאסט 'הקול על יזמות
חברתית' :תוכנית  – 23האקו-
סיסטם של העסקים החברתיים
) 40דק'(
סרטון על ה) VUCA-עברית(
סרטון מצוין  -הסבר של כותבי
המאמר על עולם הVUCA-

עולם ה) VUCA-אתר
בעברית(
פעילות 5
מהו ה VUCA-סביבי
כיום?

נושא 4
מודלים ארגוניים של יזמות חברתית

מפגש 7

פודקאסט 'הקול על יזמות

גדרון ואחרים )– (2018

חברתית' :תוכנית  – 32יצוא
החדשה
החברתית
הכלכלה
ויבוא של מודלים חברתיים )42
בישראל – פרק  – 2עמ' 55
דק'(
– .65
פודקאסט 'כסף טוב' :פרק – 21

יזמות עסקית-חברתית רשות
יזמות כתחביב ערן שטרן מראיין
את ניב סער שותף מייסד במיזם
Defourny, Jacques,
בישראל ובעולם ה 1-
החברתי "בצוותא" ) 65דק'(
Nyssens
Marthe,
Conceptions of Social
Enterprise in Europe
and the US:, pp. 32-53
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*התכנית נתונה לשינויים.
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נספח  :1טופס הצהרה להשתתפות בקורס בלמידה מקוונת

מטלות הקורס
מטלת ראיון עם יזם\ת\מיזם
משקל המטלה – 25%
הגשה בזוגות או ביחידים
הנחיות מפורטות מופיעות באתר הקורס בתיקיית המטלה
מטלה זו מבוססת על מטלת הראיון מתוך הספר :
Timmons, J.A., and Spinelli, S. (2015). New Venture Creation: Entrepreneurship in the 21st Century. McGraw
Hill Irwin, New York, New York, 10th edition.
הפורמט המוצע מטה הינו מבנה ראיון שנעשה בו שימוש על ידי סטודנטים בקורסי יזמות ברחבי העולם  -זהו פורמט המתבונן על היזמ\ת
ועל תהליך היזמות מזוית כרונולוגית ומבנה את הראיון בצורה מוסדרת.
תוצר המטלה הנדרש :


תעודת זהות של הראיון  -את מי ראיינתם? למה בחרתם אותו\ה? למה ציפיתם בראיון?



זיהוי סוג היזמ\ת  -איזה סוג של יזמ\ת חברתי בחרתם לראיין ולמה? האם המרואיינ\ת עמד בציפיות שלכם מסוג זה של יזמות?
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רפלקציה המתייחסת לתובנות שלכם מתוך הראיון ,כפי שמתואר בשלב  2) 5עמודים( של הנחיות העבודה



מועד אחרון להגשת המטלה –  13.01בחצות לתיקייה המתאימה באתר הקורס
מועד אחרון להחזרת העבודה –  13.2דרך המודל או המייל

מטלת הצגת יזם\ת\מיזם
משקל המטלה – 25%
הנחיות מפורטות מופיעות באתר הקורס בתיקיית המטלה
הגשה בזוגות או ביחידים
במסגרת מטלה זו באפשרותכם לבחור יזם\ת\מיזם חברתי בארץ או בעולם ,ולהציגו  -הדגש בהצגה שלכם צריך להיות קשור לאחד,
לפחות ,משיעורים ומהתכנים בהם עסקנו ומעוגן ונשען על בסיס תיאורטי.
משך זמן ההצגה  -עד  15דק'
מרכיבי הערכת ההצגה:





יצירתיות
מעורבות של הקבוצה
חיבור לנושא השיעור
הערכת מרצה

תוכן נדרש  -קישור לרקע התיאורטי של הנושא ,רקע על האדם המתואר ,רקע על המיזם שאותו הוא יזם וכל מידע רלוונטי בעינכם
לחיבור של שלושתם.

מטלה מסכמת – 65%


הנחיות מפורטות מופיעות באתר הקורס בתיקיית המטלה



את העבודה יש להגיש בזוגות או שלשות – לא תתאפשר הגשה ביחידים ולא בקבוצות מעל 3



את העבודה יש להגיש בהלימה לכללי הכתיבה האקדמית



מועד הגשת העבודה – עד חודש מסיום הקורס



הגשת העבודה – דרך המודל
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