
 בית הספר 

 הבין מגזרי 

 לניהול התנדבות 

החזון שלנו: בכל זירה בה פועלים מתנדבים 
 הם זוכים לניהול התנדבות איכותי

 
 



המוסד המוביל והמקצועי להכשרת עובדים ומתנדבים לניהול התנדבות 
בארץ.  בית הספר, היחידי מסוגו בישראל, מוביל לפיתוח מקצועי של העוסקים 

 בתחום ניהול ההתנדבות, בשגרה ובחירום, בישראל ובעולם. 

באמצעות מגוון של תכניות, מתודולוגיות ותהליכי למידה, מקדם בית הספר 
הכשרה מקצועית ושיטתית, בנייה של יכולות ארגוניות להפעלת ההתנדבות 

בארגון ופועל למיצוב תחום ניהול ההתנדבות כמקצוע נדרש במסגרות 
 המפעילות מתנדבים. 

בית הספר, מתמחה בהסמכת מנהלי התנדבות, בשלושת המגזרים ובליווי 
 ארגונים בדרך להתנדבות משמעותית, איכותית ומחוללת שינוי חברתי. 

שותפות שעמן הוא מקדם את העשייה בפריסה -לבית הספר מספר שלוחות
 ארצית:

בית הספר המרכזי לעובדים סוציאליים של משרד הרווחה והשירותים  
 הכשרת מסגרות רווחה ומנהלי התנדבות רשותיים -החברתיים 

-משרד החינוך, בית הספר הארצי לעובדי חינוך ונוער -סמינר שיין  
  הכשרת מנהלי התנדבות בחינוך 

הכשרת יזמים חברתיים/ -קוביית רוטשילד, אוניברסיטת בן גוריון 
 התנדבותיים 

 הכשרת מנהלי התנדבות בחברה הערבית  –עמותת אמנינה  

 בית הספר הבין מגזרי לניהול התנדבות 



 הייחודיות שלנו

במסגרת בית הספר הבין מגזרי לניהול 
התנדבות, אנו מציעים לארגונים תוכניות 

  יישומיות וממוקדות תוצאותהתערבות 
שבסופן עולה איכות ניהול ההתנדבות 

 בארגון. 



 

 הייחודיות שלנו
הרואה בלמידה   Life Long Learningהגישה המובילה שלנו, היא של 

תהליך מתמשך לאורך כל החיים ותהליך התורם להתפתחות מקצועית 
 לאורך כל הקריירה. קריירת ניהול ההתנדבות ! 

 במסגרת בית הספר אנחנו:

החל מרכז המתנדבים ועד מנהל תחום  -בונים את הפרופסיה 
בית הספר הוא המוסד המרכזי בארץ שמקדם את  -ההתנדבות 
ניהול ההתנדבות כמקצוע ומספק את הידע הנדרש לפיתוח של  
 קריירה בתחום 

אנו פועלים בכלל הזירות בהן פעילים – פועלים בזירות מגוונות 
 מתנדבים בישראל: הציבוריות, החברתיות והעסקיות  

אנו נמצאים בחוד החנית של הידע בתחום  -עדכניים ועכשוויים 
ניהול ההתנדבות ומשתמשים במתודולוגיות ובטכנולוגיות הלמידה  
 העכשוויות ביותר  

את הידע שצברנו אנחנו מלמדים גם מעבר לים:  – פורצים גבולות 
 בקהילות יהודיות, במוסדות בינלאומיים ועוד 

תהליכי הלמידה שלנו מותאמים תרבותית  -מדברים בשפה הנכונה 
  למגוון קהלי היעד עמם אנחנו פועלים 



 השירותים 
 שאנחנו מציעים 

 

 קידום קריירת ניהול התנדבות
 ותרומה לפיתוח מקצועי 



 

 השירותים שאנחנו מציעים

אנו מציעים מגוון תוכניות הכשרה וקורסים מקצועיים המבוססים על 
 תיאוריות, מחקר, ידע וכלים חדשניים ומובילים בארץ ובעולם.

 סדנאות לרכישת כלים פרקטיים  

 תוכניות הסמכה לניהול התנדבות  

 תוכניות למידה מגוונות המותאמות לצרכי הארגון ולאופיו  

 ייעוץ פנים ארגוני וליווי פרויקטים התנדבותיים  

 ליווי בפיתוח טכנולוגיות למידה מותאמות  

 פלטפורמות ללמידת עמיתים  

 כנסים ואירועי למידה  

 פיתוח והמשגת מודלים לניהול התנדבות  

  



תוכנית הסמכה 
 למנהלי התנדבות

 בלעדי לבית הספר  -תכנית הדגל שלנו 
 הבין מגזרי לניהול התנדבות

בר, המרכז לחקר החברה -ייעוץ אקדמי : ד"ר מיכל אלמוג
 האזרחית והפילנתרופיה, האוניברסיטה העברית



 

 תוכני ההסמכה למנהלי התנדבות
תוכנית ההסמכה למנהלי התנדבות מספקת הכשרה יסודית ומקיפה לעוסקים 

ולמעוניינים לעסוק בתפקיד של ניהול התנדבות. באמצעות שילוב בין איכות 
אקדמית וכלים פרקטיים, מעניק הקורס ללומדים ידע תיאורטי ומקצועי בניהול 

מתנדבים, משפר ומקדם מיומנויות בתחום, מקנה כלים להפיכת מנהל 
המתנדבים למוביל חזון ומנהיג בארגון, מחזק שיתוף בידע מקצועי בין 

 המשתתפים ומקדם שותפויות בין ארגונים.

 לבוגרי התוכנית מוענקת תעודת הסמכה בניהול התנדבות.

בית הספר הינו הגוף היחיד בישראל המספק תעודה זו בראיה בין מגזרית 
 ובשותפות עם ממשלת ישראל.

 

 

 "עכשיו אני אומרת בגאווה, אני מנהלת התחום ההתנדבות בארגון" 

 סמדר אביטל,  מגדלאור 

 

 



 קהל הלומדים שלנו: 
 המנהיגים, 
 המנהלים, 
 המובילים 

 והמתנדבים

בית הספר הבין מגזרי לניהול התנדבות עובד 
 -עם מגוון רחב של אנשי מקצוע ומתנדבים

המקדמים התנדבות בכל הזירות בהן פועלים 
 מתנדבים. 



 
 עד היום הכשרנו... -קהל הלומדים שלנו 

 בזירה החברתית: 
 מנכ"לים של ארגונים חברתיים 
  מנהלי התנדבות ורכזים בארגונים חברתיים 
 מתנדבים מובילים העוסקים בריכוז והפעלת מתנדבים 

 
 בזירה המוניציפאלית: 

 מנהלי התנדבות רשותיים ברווחה 
  מנהלי התנדבות רשותיים בחינוך 
  מנהלי מרכזי צעירים 

 
 בזירה הציבורית: 

  מפקחים ארציים ומחוזיים 
 מקבלי החלטות במשרדי ממשלה 

 
 בזירה האקדמית: 

 סטודנטים בתארים מתקדמים בעבודה סוציאלית ובניהול 
 סטודנטים לחינוך, חברה וקהילה 
  אנשי סגל 

 
 בזירה הבינלאומית: 
מנהלי התנדבות ורכזים מארגונים, מוסדות וקהילות יהודיות ברחבי  
 העולם 
  



 מקדמים 

ניהול התנדבות 
 מקצועי

 על כל הרצף של גילאים ואוכלוסיות



 
 מקדמים ניהול התנדבות מקצועי

במסגרת בית הספר אנו מפעילים תכניות למידה המשקפות את 
הגיוון והמגוון בחברה הישראלית: על כל רצף הגילאים, מקרב כלל 

 התרבויות והמגזרים. 
 

 התנדבות ומעורבות חברתית של בני נוער  
 

 התנדבות והשתתפות אזרחית של צעירים  
 

השתתפות חברתית של אזרחים  –אזרחות ותיקה פעילה  
 ותיקים

 

התנדבות נוער במצבי  –התנדבות של אוכלוסיות ייחודיות  
 סיכון, התנדבות של נוער ומבוגרים עם מוגבלויות 

 

התנדבות בקרב תרבויות שונות  –התנדבות רב תרבותית  
 בחברה



ללמוד לנהל 
 מתנדבים:

 התכנים המגוונים

 



 

 ללמוד לנהל מתנדבים: התכנים  המגוונים

הלומדים אצלנו נחשפים לידע תיאורטי ומעשי במגוון רחב של עולמות ידע 
 הרלוונטיים לניהול והפעלה של מתנדבים, ביניהם:

 איך מייצרים מסר משכנע: גיוס מתנדבים ופעילים  

 האתגר הגדול בניהול מתנדבים כיום: שימור מתנדבים לאורך זמן 

 איך עושים את זה? -לנהל אירוע התנדבותי ממגנט 

 מה הם מחפשים ואיך אפשר לעזור להם? -המתנדבים החדשים 

 איך מכפילים כוח? -התנדבות כאנרגיה מתחדשת 

 12-המון כובעים: מנהל ההתנדבות במאה ה -תפקיד אחד 

ומה צריך לעשות כדי להניע אנשים  -המניעים והחסמים להתנדבות 
 להצטרף

 מה צריך לדעת? -מניהול משאב אנושי לניהול משאב התנדבותי 



 המסלולים

 שלנו

 



 

 המסלולים שלנו

תוכנית הסמכה לניהול התנדבות   ◌תוכנית הסמכה לניהול התנדבות  

קורס   ◌קורס מנהלי מעורבות חברתית של צעירים   ◌בחברה החרדית 

  ◌התנדבות נוער עם מוגבלויות  –קורס לשם שינוי   ◌השלמה להסמכה 

קידום התנדבות נוער   ◌הכשרת וליווי מנחים ויועצים לניהול התנדבות   

קורס רכזי   ◌קורס ניהול התנדבות עובדים    ◌ומבוגרים בכפרי הנוער 

קורס מנהלי התנדבות רשותיים בחינוך   ◌מעורבות חברתית של צעירים  

פיתוח קהילות   ◌קורס בניית קהילות מתנדבים    ◌בסיסי ומתקדם  

 כנסים וסמינרים מקצועיים   ◌אקטיביסטיות של צעירות בהדרה  

   ◌קורס השלמה להסמכה   ◌קורס בסיסי לניהול התנדבות  

קורס מנהלי משאבי אנוש לקידום   ◌קורס מנהלים בשירות הציבורי  

   ◌היערכות לניהול התנדבות בחירום   –קורס בריאות ורווחה   ◌התנדבות  

  פיתוח מנחים   ◌ימי עיון ולמידה 



 האימפקט שלנו

 



 האימפקט שלנו 
בית הספר פועל, משפיע ומקדם ניהול איכותי של ההתנדבות, הוא מחולל 

שינוי במגזרים השונים ובחברה בכללותה באמצעות תהליכי למידה 
 אפקטיביים ובפיתוח תשתית מקצועית לומדת. 

 

 בית הספר מקדם:
 

 שפה מקצועית משותפת, יצירת קהילה ורשת מקצועית.  
 

 מדידת ההשפעה )אימפקט( של ההתנדבות.   
  

 איכות וסטנדרטיזציה בניהול ההתנדבות. –תו   
  

 פיתוח ידע עדכני ועכשווי ורלוונטי.  
 

 פיתוח כלים טכנולוגיים המסייעים למנהל/ת.  
  

 תהליך פיתוח מקצועי ולמידה לאורך החיים כמוטו.  



 מאמינים 

 בשותפות לדרך

 

השותפים שלנו לדרך פועלים יחד איתנו 
 לקידום ניהול התנדבות איכותי : 

 

האוניברסיטה העברית; עמותת רוח טובה; מתאם;  
ג'וינט אשלים; ג'וינט תב"ת; משרד העבודה, 

הרווחה והשירותים החברתיים; המשרד לשוויון 
חברתי; משרד הבריאות; משרד החינוך; קרן גנדיר; 

 רשת מרכזי הצעירים.  -"צעירי ישראל"



 מאמינים 

 בשותפות לדרך

 
 

 ליצירת קשר: 
 

 learning@ivolunteer.org.ilל: “דוא
 30-6535115‘: טל


