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תנאי קדם
קדם:
 - 5902אנגלית מתקדמים ב' או  - 8999905אנגלית מתקדמים ב'  -פטור
במידה ולמדת את אחד מהקורסים הרשומים מטה ,בעלי תוכן זהה ,לא תוכל
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 - 5892פרוייקט יישומי
 - 5931פרוייקט יישומי מעשי

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 ,הבאה לידי ביטוי בכל אחד
משלושת המגזרים )ציבורי ,עסקי ושלא למטרות רווח( .הקורס יתמקד בעולם הקיימות מזווית של יזמות
וחדשנות ,תרומה לחברה ,לקהילה ולסביבה .בפרוייקט הגמר יש אפשרות לבחור לכתוב נייר-מדיניות,
הצעת מחקר מעמיקה או לבצע מיזם ופיתוח מקורי )של אפליקציה או תכנית חינוכית(.
הפרויקט יתנהל בקבוצות של  3-5סטודנטים ,בציוות עצמי .עדיפות להרכב "מעורב" כלומר לסטודנטים
ממסלול קיימות-כלכלה יחד עם כאלה ממסלול קיימות-ממשל .כל קבוצה ,בסיוע צוות המנחים של
הקורס ,תגדיר את הנושא של הפרויקט ותוציאו אל הפועל במהלך שנת הלימודים .צוות הקורס נותן
דגש רב על ליווי והנחיה של הסטודנטים במהלך ביצוע הפרויקט ,גם מעבר לשעות השיעורים וזמני
הקבלה הפורמליים .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 רלוונטיים(.

מבנה ציון הקורס
•
•

על פי תקנון האוניברסיטה נוכחות ב 80% -מהשיעורים בכל אחד מהסמסטרים
מהווה תנאי לקבלת ציון בקורס.
על כל חיסור לא מוצדק שמביא לנוכחות נמוכה יותר מ ,80%-יורדת נקודה מהציון.

מרכיבי הציון:
 35%מהציון -מטלות שוטפות לאורך כל השנה
 65%מהציון – עבודת גמר .הרקע התיאורטי לעבודה הגמר יוגש לבדיקה בסוף סמסטר א' ,לבדיקה
והערות של צוות הקורס.
)היות שהרקע מהווה  25%מהציון הסופי של עבודת הגמר עצמה ,אפשר יהיה לתקן את ההערות
בהגשה הסופית(.
יש לתעד את מפגשי הקבוצה! )הם אמורים להיכלל בנספח בסוף העבודה(
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
פרופ' יואב יאיר  -ימי ראשון  13:00 - 14:00או בתיאום מראש עם מנהלת לשכן הדיקן גב' נועה נעמן
nnoa@idc.ac.il 09-9527953
ד"ר שירי צמח-שמיר  -ימי שלישי ,בתיאום מראש במייל
לאורך כל השנה אפשר  -ואפילו רצוי!!  -לתאם אד-הוק לפי הצורך ,ככל שהפרוייקטים יתקדמו
ויתעוררו צרכים דחופים ...הדלת במשרדים של חברי הסגל פתוחה תמיד עבור הסטודנטים

פרטי עוזר הוראה
מר מעיין שרייבר
Schreibermaayan@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.

Project Management by Adrienne Watt
https://opentextbc.ca/projectmanagement/
Principals of Project Management by Paul Netwon and Helen Bristoll
http://www.free-management-ebooks.com/dldebk/dlpm-principles.htm
The Lean Startup by Eric Reis
https://archive.org/details/TheLeanStartupErickRies

