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3.6.20 

 מנהל ומדיניות ציבוריתבתואר שני 

  ראש התוכנית: פרופ' אופיר רובין

  רכזת לענייני סטודנטים: גב' אליזבט סימיון

   08-6304538, פקס: 08-6304559טלפון: 

 elsimion@bgu.ac.ilדואר אלקטרוני: 

 רציונל התכנית 

, מחובתם של  והמגזר השלישי בעידן של אינטראקציה מתמדת בין המגזר הציבורי למגזר העסקי

להכיר באופן מעמיק האחד את עולמו הניהולי וסביבת העבודה של האחר,   שלושת המגזריםמנהלים ב

על מנת להשיג את מטרותיהם בצורה מיטבית, להניע מהלכים משמעותיים ולקבל החלטות ארגוניות 

אופטימליות. בהתאם לכך, תכנית הלימודים במנהל ומדיניות ציבורית מקנה לתלמידים מיומנויות  

ות, החיונית לניהול מיטבי, לצד פיתוח מיומנויות ניהול פרקטיות הכרחיות,  חשיבה תיאורטיות ומערכתי

יכולת לנתח סוגיות מדיניות מרכזיות שעל סדר היום הציבורי, בהתבסס על מטעני ידע מחזית המחקר 

   .בתחום הניהול, הכלכלה והמדיניות הציבורית

 

לניהול ע"ש גילפורד גלייזר ולפיכך  המחלקה למנהל ומדיניות ציבורית הינה חלק אינטגרלי מהפקולטה

מגזרים  הציבורי ל מגזר ואת נקודות ההשקה שבין ה הניהול מדגישה בתכנית הלימודים את לימודי

  .  האחרים בחברה 

החלטות וניתוח מדיניות   קבלת תכנית הלימודים כוללת קורסים בתחומים: ניהול, כלכלה,

 בשלטון המרכזייתרון תחרותי בתפקידי ניהול בכירים   שילוב ייחודי זה מקנה לבוגרי המחלקה ציבורית.

פרקטית, הכשרה זאת ייחודית למחלקה למנהל  -והמוניציפאלי. התכנית מציעה הכשרה אקדמית

גוריון בנגב, שבוגריה נהנים מתואר ייחודי מסוגו בארץ ומיתרון -ומדיניות ציבורית באוניברסיטת בן

 תחרותי משמעותי בשוק העבודה. 

 ודים תכנית הלימ

 לימודי המוסמך במנהל ומדיניות ציבורית מתקיימים בשני מסלולים:

 מסלול ללא עבודת גמר

נקודות זכות. כל הקורסים בתוכנית הינם סמסטריאליים בהיקף של  42להשלמת התואר יש להשלים 

 נק"ז אקדמיות.  3שעות שבועיות, ומקנים  3

 מבנה הלימודים במסלול ללא עבודת גמר: 

 סוג הקורס 
מספר  
 קורסים 

 נק"ז

 18 6 קורסי חובה

 21 7 קורסי בחירה במחלקה )אין בחירה בתכנית באילת( 

 3 1 סמינר
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נק"ז   42  סה"כ:  

 מבנה הלימודים 

   סמסטרים(. 4למשך שנתיים ) 9:00-21:00ב' בין השעות  יום  –יום לימודים מרוכז אחת לשבוע  

 

 תנאי רישום 

  .ומעלה בתואר הראשון 80ממוצע בעלי תואר ראשון 
  .לפחות, או פטור מאנגלית 56מתואר ראשון בציון   2אנגלית מתקדמים 

 

   :קורסי חובה בכל המסלוליםפירוט 

 נק"ז שעות  שם הקורס 

 3 3 ניהול ציבורי

 3 3 מדיניות ציבורית

מודלים כמותיים להערכת מדיניות 

 ציבורית 

3 3 

 3 3 מדיניות כלכלית יישומית

 3 3 מבוא לכלכלה ומימון

 3 3 שיטות מחקר במדיניות ציבורית

 18 18 סה"כ 

 

 

הסטודנטים יכתבו עבודת סמינר. הקורס "שיטות מחקר במדיניות ציבורית" מהווה במסגרת התכנית 

 דרישת קדם לרישום לסמינר.

סמינר מסכם במנהל ומדיניות 

 ציבורית

3 3 
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 נתון לשינויים –פירוט קורסי בחירה )לשם המחשה בלבד( 

 "זנק שעות  שם הקורס 

 3 3 אתיקה ושחיתות במגזר הציבורי

מלכודות עוני ומדיניות עוני, 
 ציבורית

3 3 

 3 3 ניהול ומדיניות בשלטון המקומי

 3 3 מדינת הרווחה ומדיניות ציבורית

תחרות לא משוכללת, רגולציה  
 ורווחה

3 3 

השלטון המקומי בעידן הערים 
 החכמות 

3 3 

 3 3 מדיניות סביבתית

 3 3 סוגיות במיסים ומיסוי בינלאומי

 מסלול מחקרי עם עבודת גמר  

להתקבל    וכלנקודות זכות של עבודת הגמר. תלמיד י  12נקודות זכות מהן    42להשלמת התואר נדרשות  

נקודות זכות או יותר    12לאחר שהשלים בהצלחה לפחות סמסטר אחד עם  רק  למסלול עם עבודת גמר  

)ראה תקנון עבודת  .והצעתו לעבודת גמר אושרה שמסכים להנחותו , איתר מנחה מתאים85בממוצע 

 גמר(.

 מבנה הלימודים במסלול עם עבודת גמר: 

 נק"ז מספר קורסים  סוג הקורס 

 18 6 קורסי חובה

 3 1 סמינר

 9 3 קורסי בחירה

 12 1 עבודת גמר

 נק"ז   42  סה"כ:   

 

 בהצלחה

 *התוכנית נתונה לשינויים*
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