
 

 זקמפוס אילת תשע" במנהל ומדיניות ציבוריתתכנית לימודים לתואר שני 

 

 : פרופ' רמי יוסףראש התכנית

שמחים להודיע על פתיחת הרשמה לתואר שני בתכנית, המדגישה לימודי ניהול ואת נקודות ההשקה בין 

 זה ייחודי ילובאפשרות לשילוב קורס דירקטורים. ש -הסקטור הציבורי לסקטור העסקי. עוד בתכנית 

 ובמגזר הציבורי והמוניציפאלי במגזר בכירים ניהול בתפקידי תחרותי יתרון המחלקה לבוגרי מקנה

 .העסקי

 

  הלימודים תכנית

 מקנה התכנית מדיניות ציבורית. וניתוח החלטות קבלת כלכלה, ניהול, בתחומים: קורסים כוללת

 ניהול מיומנויות לצד פיתוח מיטבי, לניהול החיונית ומערכתיות, תיאורטיות חשיבה מיומנויות לתלמידים

 מטעני על בהתבסס ,הציבורי היום סדר שעל מרכזיות מדיניות סוגיות לנתח יכולת הכרחיות, פרקטיות

 .הציבורית והמדיניות הכלכלה הניהול, בתחום המחקר מחזית ידע

 

 מטרת הלימודים

בסקטור  מנהלים של מחובתם העסקי, זרלמג הציבורי המגזר בין מתמדת אינטראקציה של בעידן

הניהולי  עולמו את האחד מעמיק באופן להכיר הפרטי בסקטור מנהלים ושל והמוניציפאלי הציבורי

ולקבל  משמעותיים מהלכים להניע מיטבית, בצורה מטרותיהם את להשיג מנת על ,האחר של והתפקודי

 .אופטימליות ארגוניות החלטות

 עולם עם והמוניציפאלי הציבורי הסקטור עולם את המשלבת פרקטית,-תאקדמי הכשרההתכנית מקנה 

 ייחודית הלימודים, הינה בתכנית דירקטורים קורס לשילוב אפשרות עם יחד העסקי, הכלכלה והניהול

 מסוגו ייחודי מתואר נהנים שבוגריה בנגב,  גוריון-בן באוניברסיטת ציבורית ומדיניות למחלקה לניהול

 .העבודה בשוק משמעותי ומיתרון תחרותי בארץ

 

 :הרשמהתנאי 

ומעלה,  75 ממוצע שלהם מוכר, אקדמי ממוסד ראשון לתואר זכאות בעלי מועמדותם להגיש רשאים

 ומעלה(. 56בציון  2אנגלית מתקדמים ) ראשון לתואר זרה כשפה האנגלית חובות את ושהשלימו

 ,כלכלה ,במקצועות: )ניהול החברה במדעי ראשון תואר לבעלי העדפה תינתן הקבלה בשיקולי

 .מעשי ניהולי ניסיון ולבעלי המדינה(, ומדע גיאוגרפיה, סוציולוגיה פסיכולוגיה,

2.8.

16 



 :הלימודים מבנה

 3  השלמה קורסי 

  6 חובה קורסי  

  6 מגמה קורסי  

  2 בחירה קורסי  

 זכות נקודות 42 :הכול סך

 

 תוכנית הלימודים

  .שנתיים הינו בנתיב זהמשך הלימודים 

 יום לימודים אחד בשבוע, במשך שנתיים. )יתכן קורס מרוכז בקיץ(. 

 פתיחת התכנית מותנית במספר המתקבלים. 
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