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תנאי קדם
קדם:
 - 5902אנגלית מתקדמים ב' או  - 9070אנגלית מתקדמים ב' לכלכלנים
במידה ולמדת את אחד מהקורסים הרשומים מטה ,בעלי תוכן זהה ,לא תוכל
להירשם לקורס פרוייקט יישומי מעשי ): (5931
 - 5892פרוייקט יישומי

נושאי הקורס

במסגרת הפרויקט יתמודדו הסטודנטים עם סוגיות מעשיות מעולם הקיימות והסביבה בתחומים שונים,
ויציעו פתרונות ויוזמות מקוריות בהתאם לתחומי העניין האישיים .הסטודנטים יציגו רעיונות לפרויקטים
עצמאיים ,או פרויקטים המתקיימים תוך שיתוף פעולה עם עמותות ,חברות עסקיות וגופים ציבוריים.
בסיוע צוות המנחים ,ייבחרו מספר פרויקטים בעלי תרומה אפשרית לקהילה ולסביבה .תינתן עדיפות
לפרויקטים בעלי פוטנציאל המשך פעולה והשפעה גם לאחר סיום הקורס.

מטרות הקורס
מטרת הפרויקט היא לאפשר לסטודנטים התנסות מעשית בתחום הקיימות ,הבא לידי ביטוי בכל אחד
משלושת המגזרים )ציבורי ,עסקי ושלא למטרות רווח( .הקורס יתמקד בעולם הקיימות מזווית של יזמות
וחדשנות ,תרומה לחברה ,לקהילה ולסביבה.
הפרויקט יתנהל בקבוצות של ארבעה סטודנטים :שניים ממסלול קיימות-כלכלה ושניים ממסלול
קיימות-ממשל .כל קבוצה ,בסיוע צוות המנחים של הקורס ,תגדיר את לוח-הזמנים ליישום הפרויקט
ותוציאו אל הפועל במהלך שנת הלימודים .יושם דגש רב על ליווי והנחיה של הסטודנטים במהלך ביצוע
הפרויקט .הליווי וההנחיה יתבססו על שני מעגלים משלימים :ליווי קבוע של מנחי התוכנית ומרצי המרכז
הבינתחומי שתחום עיסוקם משיק לתחום הפרויקט )כגון יזמות ,ממשל ,מנהל עסקים וכדומה( וליווי של
אנשי מקצוע מהתחום הרלוונטי )ככל שהללו יהיו זמינים(.

מבנה ציון הקורס
•
•

נוכחות ב 80% -מהשיעורים בכל אחד מהסמסטרים מהווה תנאי לקבלת ציון
בקורס.
על כל חיסור לא מוצדק מעל  ,80%יורדת נקודה מהציון.

מרכיבי הציון:
 30%מהציון -מטלות שוטפות לאורך כל השנה
 70%מהציון – עבודת גמר .הרקע התיאורטי לעבודה הגמר יוגש בסוף סימסטר א' ויהווה  25%מהציון
הסופי של עבודה הגמר.
יש לתעד את מפגשי הקבוצה!.
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פעילות מקוונת:
צוותי הפרויקטים מתבקשים למצוא דרך תקשורת נוחה ויעילה )כגון קבוצות  FBאו  WhatsAppפרטיות(
על מנת לתקשר ברציפות על אודות היעדים ,אבני דרך ,קשיים והתקדמות המיזם .סגל הקורס יעניק
ליווי רציף ומנטורינג באמצעות הפורום באתר הקורס במודל ,לפי בקשות הצוותים.

שעות קבלת מרצה
ימי חמישי  12-13או בתיאום מראש עם מנהלת לשכן הדיקן גב' נועה נעמן 09-9527953

פרטי עוזר הוראה
גב' רותם טריביצקי
rbechor@gmail.com

רשימת קריאה
ניהול פרויקטים מאת שי דוידוב
הספר קיים במהדורת  2014ופתוח לקריאה דיגיטלית באתר הספרייה של המרכז הבינתחומי -הקובץ
הדיגיטלי מובא באמצעות אתר "כות"ר" של המרכז לטכנולוגיה חינוכית .בספר זה תמצאו את המידע
הבסיסי ביותר על כיצד מנהלים פרויקט.

