
קורס למנהלים – פיתוח הכנסות עצמיות בארגונים חברתיים
המרכז להשקעות ויזמות אימפקט, המכללה למנהל וקרן מהלך חברו יחד ליצירת קורס יחיד 

מסוגו בישראל, לפיתוחן של הכנסות עצמיות בארגונים חברתיים.
הקורס חושף בפני מנהלים מודל כלכלי חדשני תוך מתן כלים ויכולות לפיתוחן של הכנסות 

עצמיות על ידי בניית מודל עסקי בר קיימא בארגונים חברתיים.
הקורס מבוסס על מודל קרן מהלך ומשלב ידע ותיאוריות אקדמיות לצד פרקטיקה יישומית.

מתלות לאיתנות

מטרות ויעדים
 הקורס מציג תפיסת עולם חדשנית לניהול חברתי-עסקי על ידי הקניית כלים ויכולות לפיתוחן

של הכנסות עצמיות ובניית מודל עסקי בר קיימא בארגונים חברתיים:

• הכרות עם מודלים ועקרונות לפיתוח הכנסות עצמיות.

• הקניית כלים יישומים ומודלים עסקיים לניהול מקצועי.

 • חשיפה לתיאוריות מתקדמות מתחום מנהל העסקים, תוך הדגשת המודלים הרלבנטיים   

  לתהליך בניית הכנסות עצמיות .

קהל היעד
 מנהלים בארגונים חברתיים וחברי ועד מנהל • מנהלי אחריות תאגידית בחברות עסקיות

• קובעי מדיניות ומנהלים בכירים במגזר הציבורי וברשויות מקומיות • בעלי תפקידים במגזר 

העסקי אשר מעוניינים להטמיע חשיבה חברתית בארגונם • נציגי קרנות פילנתרופיות.

נושאים שילמדו בקורס
מודלים פיננסיים   • אסטרטגיה עסקית   •  היכרות עם שינויים ומגמות בשדה החברתי 
• הסיפור השיווקי • שיווק דיגיטלי • סוגיות משפטיות בפיתוח הכנסות עצמיות בארגונים 

חברתיים • אסטרטגיית מכירות • העברת מסרים אפקטיבית.

תקציר הקורס
בשנים האחרונות אנו עדים להצטמצמות מקורות המימון הפילנתרופיים המסורתיים,  
עליהם נשענים ארגונים חברתיים, במקביל לצורך הגובר של מובילי הארגונים בגיוון מקורות 
ההכנסה ובחופש פעולה תקציבי. התהליכים הללו הכשירו את הקרקע להקמתן של יחידות 
רווח ואפיקי פעולה מניבי הכנסות במגזר החברתי. קרן מהלך והמרכז להשקעות ויזמות 
אימפקט במסלול האקדמי המכללה למינהל, חברו יחד ליצירת קורס יחיד מסוגו בישראל. 
הקורס סוקר מודלים לבניית הכנסות עצמיות בארגונים חברתיים, ומעניק כלים להקמה 
וניהול מיזם מניב הכנסות וזאת כאמצעי לחיזוק האיתנות הפיננסית והעצמאות הכלכלית 

במגזר החברתי בישראל.

לעומדים בדרישות תוענק תעודת סיום מטעם המסלול האקדמי המכללה למינהל.

36 שעות לימוד אקדמאיות
9 מפגשים

היקף הקורס
דצמבר 2020  

מועד פתיחה
תואר ראשון - הכרחי

 תואר שני או ניסיון
 של 5 שנים בתפקיד בכיר
במגזר החברתי/הציבורי

תנאי קבלה
₪ 1,300
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