
המכללה האקדמית תל-אביב- יפו וקרן מהלך, חברו יחד ליצירת קורס יחיד מסוגו בישראל. הקורס סוקר 
מודלים לבניית הכנסות עצמיות בארגונים חברתיים, ומעניק כלים להקמה וניהול מיזם מניב הכנסות 
הקורס  בישראל.  החברתי  במגזר  הכלכלית  והעצמאות  הפיננסית  האיתנות  לחיזוק  כאמצעי  וזאת 

מבוסס על מודל קרן מהלך ומשלב ידע ותיאוריות אקדמיות לצד פרקטיקה יישומית. 

תקציר הקורס

של  לפיתוחן  ויכולות  כלים  הקניית  ידי  על  חברתי-עסקי  לניהול  חדשנית  עולם  תפיסת  מציג  הקורס 
הכנסות עצמיות ובניית מודל עסקי בר קיימא בארגונים חברתיים:

הכרות עם מודלים ועקרונות לפיתוח הכנסות עצמיות.  o  
הקניית כלים יישומים ומודלים עסקיים לניהול מקצועי.  o  

חשיפה לתיאוריות מתקדמות מתחום מנהל העסקים, תוך הגדשת המודלים הרלוונטיים    o  
לתהליך בניית הכנסות עצמיות.   

מומחים  פאנל  בפני  הכנסות  מניב  למיזם  רעיון  להציג  למשתתפים  האפשרות  תינתן  הקורס,  בסיום 
מהמיזמים  שלושה  ישראלים.  ופילנתרופים  אקדמיה  נציגי  הישראלי,  המשק  מבכירי  נציגים  הכולל 
המובילים יזכו לליווי שנתי בהטמעת המיזם בתוך הארגון, על ידי סטודנטים לתואר שני בחוג למנהל 

עסקים במכללה האקדמית תל-אביב-יפו. 

מטרות ויעדים

בשנים האחרונות אנו עדים להצטמצמות מקורות המימון הפילנתרופיים המסורתיים, עליהם נשענים 
ארגונים חברתיים, במקביל לצורך הגובר של מובילי הארגונים בגיוון מקורות ההכנסה ובחופש פעולה 
יחידות רווח ואפיקי פעולה מניבי הכנסות  תקציבי. התהליכים הללו הכשירו את הקרקע להקמתן של 

במגזר החברתי. 
השנה, בעקבות משבר הקורונה, נוצרה מציאות חדשה בה ארגוניים חברתיים יידרשו יותר מתמיד, לגוון 
את מקורות ההכנסה ולפתח מודלים להכנסות עצמיות, במטרה לחזק את איתנותם הפיננסית ולהבטיח 

הישרדות ארגונית.

הגדרת הצורך

בין המרצים בקורס

קובעי   | עסקיות  בחברות  תאגידית  אחריות  מנהלי   | מנהל  וועד  וחברי  חברתיים  בארגונים  מנהלים 
אשר  העסקי  במגזר  תפקידים  בעלי   | מקומיות  וברשויות  הציבורי  במגזר  בכירים  ומנהלים  מדיניות 

מעוניינים להטמיע חשיבה חברתית בארגונם | נציגי קרנות פילנתרופיות

קהל היעד

בר רונית   | הדס  הילה  ד"ר   | מירן  נעמה  ד"ר   | אור  גיל  אורן  ד"ר   | ערמוני  אבינועם   | שלגי  איריס 
סבן יניב    | גפן  עומרי   | בלוך  צפריר  ד"ר   | דיין  דקל   | כץ  אופיר  עו"ד   | גולן  עופר    | אורן  גילה  ד"ר 

מיכל קסטיאל

בוגר תואר ראשון- חובה
ניסיון של 3 שנים בתפקיד בכיר במגזר החברתי או הציבורי- יתרון

השתתפות בקורס מותנית באישור וועדת קבלה

תנאי קבלה

36 שעות אקדמיות | 9 מפגשים | 4 שעות אקדמיות כל מפגש
ימי לימוד: ימי שני, אחת לשבוע | שעות לימוד: 15:00-18:00

היקף הקורס

יום שני, 4 לינואר, 2021
מועד פתיחה

 ₪ 1450
שכר לימוד

 לפרטים נוספים והרשמה ניתן לפנות לרכזת הקורס
michalga@mta.ac.il | 050-7145723 | מיכל גביש

קורס למנהלים | מתלות לאיתנות
פיתוח הכנסות עצמיות בארגונים חברתיים

ניהול מקצועי | איריס שלגי, מייסדת ויו"ר קרן מהלך
ניהול אקדמי | ד"ר אורן גיל אור, המכללה האקדמית תל - אביב - יפו


