
 המחלקה למנהל ומדיניות ציבורית

 הפקולטה לניהול ע"ש גילפורד גלייזר

 גוריון בנגב-אוניברסיטת בן

 למה מנהל ומדיניות ציבורית?

 לניהול, משלבת בין תחומי ידע שונים: בפקולטה המחלקה למנהל ומדיניות ציבורית �

 ניהול �

 כלכלה �

 קבלת החלטות �

 ניתוח מדיניות ציבורית �

י לבוגרים שיעסקו בתפקידי ניהול בכירים במגזר הציבורי והמוניציפלי שילוב ייחודי זה מקנה יתרון תחרות �

 ובמגזר העסקי.

  אקדמיה ופרקטיקה

חברי הסגל שלנו משלבים בתכנית הלימודים ידע נרחב הן מחזית המחקר האקדמי בעולם והן מעולם  �

 הפרקטיקה.

ועצים לגופים ממשלתיים חברי הסגל מפרסמים מחקרים חשובים בכתבי עת נחשבים בעולם ומשמשים גם כי �

 ועסקיים בארץ ובעולם.

 בין המרצים ניתן למצוא גם מנכ"לים של משרדים ממשלתיים, שופטים, מנכ"לים של חברות ועוד. �

 יה בקורסים מלווה בדוגמאות ויישומים מהפרקטיקה.כל תיאור �

 חיים.שילוב זה מקנה לבוגרינו את הכלים להיות מנהלים מובילים בעולם הדינאמי שבו אנו  �

   .מבנה תכנית הלימודים

 עבודת גמר: עם -מחקרי מסלול 

  

  :ללא עבודת גמר  -לא מחקרי מסלול

  



שעות שבועיות,  3כל הקורסים בתוכנית הינם סמסטריאליים בהיקף של נק"ז.  42כל המסלולים הינם בהיקף של **

  נק"ז אקדמיות. 3ומקנים 

  קורסי החובה

 מבוא לכלכלה ומימון �

 כלכלית יישומיתמדיניות  �

 מודלים כמותיים להערכת מדיניות ציבורית �

 ציבורי ניהול �

 מדיניות ציבורית �

  שיטות מחקר  �

 קורס הכשרת דירקטורים 

" יוכלו להשלים קורס דירקטורים ניהול כספים ודיווח כספי לדירקטוריםסטודנטים שילמדו את הקורס "

 במסגרת היחידה ללימודי חוץ.

  שישולמו ליחידה ללימודי חוץ.₪  2,000 - כשעות השלמה בלבד בעלות של   17לשם כך יידרשו  �

 קורס הכשרת מגשרים

" יוכלו להשלים קורס גישור הליך גישור והקניית כלים לניהול קונפליקטיםסטודנטים שילמדו את הקורס "
 במסגרת היחידה ללימודי חוץ.

  שישולמו ליחידה ללימודי חוץ. ₪ 1,800 - כ  לשעות השלמה בלבד בעלות ש 17לשם כך יידרשו  �

  תחומי עניין ולימוד

 ניהול �

 ניתוח והערכת מדיניות �

 שלטון מקומי �

  

 תנאי קבלה

ומעלה ושהשלימו  80רשאים להגיש מועמדותם בעלי זכאות לתואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר, שלהם ממוצע 

 את חובות האנגלית כשפה זרה לתואר ראשון.

בשיקולי הקבלה תינתן העדפה לבעלי תואר ראשון במקצועות: ניהול, כלכלה, פסיכולוגיה, גיאוגרפיה, 

 הנדסות ומדעים מדויקים, ולבעלי ניסיון ניהולי מעשי

  

 


