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 תכנית הלימודים לתואר שני

 מטרות התכנית
ולפיכך  ע"ש גילפורד גלייזר ומדיניות ציבורית הינה חלק אינטגרלי מהפקולטה לניהול מנהלהמחלקה ל

נקודות ההשקה שבין הסקטור הציבורי לסקטור את ו הניהולמדגישה בתכנית הלימודים את לימודי 

החלטות וניתוח מדיניות  קבלת : ניהול, כלכלה,םהעסקי. תכנית הלימודים כוללת קורסים בתחומי

מגזר הציבורי יתרון תחרותי בתפקידי ניהול בכירים ב שילוב ייחודי זה מקנה לבוגרי המחלקה ציבורית.

 ובמגזר העסקי.  והמוניציפאלי

החיונית לניהול מיטבי,  ,תכנית הלימודים מקנה לתלמידים מיומנויות חשיבה תיאורטיות ומערכתיות

על סדר היום שלצד פיתוח מיומנויות ניהול פרקטיות הכרחיות, יכולת לנתח סוגיות מדיניות מרכזיות 

 .חקר בתחום הניהול, הכלכלה והמדיניות הציבוריתהציבורי, בהתבסס על מטעני ידע מחזית המ

 

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

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

צורה מיטבית, להניע מהלכים משמעותיים על מנת להשיג את מטרותיהם ב ,והתפקודי של האחר

 ולקבל החלטות ארגוניות אופטימליות. 

 

המשלבת את עולם הסקטור הציבורי והמוניציפאלי יחד עם עולם הכלכלה  ,פרקטית-הכשרה אקדמית

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

בוגריה נהנים מתואר ייחודי מסוגו בארץ גוריון בנגב, ש-באוניברסיטת בן ות ציבוריתלניהול ומדיני

 ומיתרון תחרותי משמעותי בשוק העבודה. 

 לימודים ומשך לימודים עומס

 ראה פרק "לימודי התואר השני" בשנתון )תת פרק "עומס הלימודים ומשך הלימודים"(.

 מבנה הלימודים

 מסלולים: שלושהבמנהל ומדיניות ציבורית מתקיימים לימודי המוסמך ב
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 עם עבודת גמר מחקרי מסלול 

תלמיד יכול  נקודות זכות של עבודת הגמר. 12נקודות זכות מהם  42להשלמת התואר נדרשות 

נקודות זכות  12עם  לאחר שהשלים בהצלחה לפחות סמסטר אחדלהתקבל למסלול עם עבודת גמר 

 .)ראה תקנון עבודת גמר( 85 גמר אושרה וממוצע ציוניו לפחותהצעתו לעבודת  או יותר,

 :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

  42  כ:סה"

 מסלול ללא עבודת גמר

 תואר שני במשך שנתיים לפחות, ביום מרוכז אחד.  .1

מסלול מרוכז: לימודי תואר שני בשנה אחת בימי חמישי ושישי בשלושה סמסטרים ) סמסטר  .2

 א', סמסטר ב' וסמסטר קיץ(.

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

 נק"ז אקדמיות. 3שעות שבועיות, ומקנים  3של 

 :דת גמרבנה הלימודים במסלול ללא עבומ

 נק"ז מספר קורסים סוג הקורס

 18 6 קורסי חובה

 21 7 קורסי בחירה במחלקה

 3 1 סמינר

  42סה"כ: 

 

ועדת ההוראה שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים בכל הכללים, התקנות ותוכניות **

לבדוק מעת הלימודים המתפרסמים מבלי למסור הודעות אישיות לנוגעים בדבר. התלמידים נדרשים 

 לעת את פרסומי המחלקה המתייחסים לשינויים.



 בכל המסלולים רסי חובהקופירוט 

 

מס' 

 הקורס

 נקודות שעות שם הקורס

 3 3 מנהל ציבורי 68521061

 3 3 מדיניות ציבורית 68521281

ם להערכת מודלים כמותיי 68520041

  מדיניות ציבורית

3 3 

 3 3 מדיניות כלכלית יישומית 68522011

 3 3 כלכלה ומימוןמבוא ל 68520142

68520141 

 

שיטות מחקר במנהל 

 ציבורי

3 3 

 18 18 סה"כ 

 

 מינר ס

" מהווה דרישת קדם שיטות מחקר במנהל ציבורייש לבחור לפחות סמינר אחד במהלך התואר. הקורס "

 לכל הסמינרים.

הגשת העבודה הסופית ע"י המרצה ויפורסמו בסילבוס הקורס. ייקבעו ולוחות הזמנים מטלות הסמינרים 

 ימים מתום מועדי ב' של אותו סמסטר. 10 -לא תאוחר מ

 קורסי בחירה

אחד בלבד ממחלקה אחרת לתואר שני )במקום קורס בחירה  בחירה ניתן ללמוד במהלך התואר קורס

תואמים לתכנים במחלקה למנהל ומדיניות ציבורית אחד במחלקה(, בתנאי שתכני הקורס המבוקש 

ובתנאי שההרשמה לקורס המבוקש איננה מותנית בדרישות השלמה של קורסי קדם. בכל מקרה 

 בקשה מסוג זה חייבת באישור יו"ר ועדת הוראה מחלקתית.

  



  

 הכרה בקורסיםפטור ו

בלבד. תלמיד הפטור  לתואר שניניתן לקבל פטור מקורסי חובה לתואר על סמך לימודים קודמים  -פטור

 .חובה לתואר ילמד במקומו קורס בחירה מקורס

. תלמיד שיחזור על קורס במסגרת אקדמית אחרתשנלמד בעבר קורס בשנית מודגש בזאת כי אין ללמוד 

מודגש שלמד בעבר יבוטל הקורס מלימודי התואר השני ולא יחשב במסגרת חובות התלמיד לתואר. 

ניתן להתייעץ בנושא כמו כן, בזאת כי האחריות הינה של הסטודנט לבדוק חזרה על תכנים בקורסים. 

 מזכירות המחלקה לפני רישום לקורסים.   עם

תואר שני במוסד ל בתוכנית ה בנקודות זכות תינתן אך ורק בגין קורס שנלמדהכרה בקורס המזכ - הכרה

, לתואר , לא מומש(בנגב גוריון -)כולל אוניברסיטת בן אקדמי מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה

. מספר הקורסים המקסימלי 70וציונו לפחות  הלימודים במחלקה בהיקף מקביל, נמצא רלוונטי לתכנית

של  נק"ז. ההכרה טעונה אישור ועדת הוראה 9 -ה על שלושה קורסים סך הכל ולא יותר מ שיוכר לא יעל

 הפקולטה לניהול.

 שמשמעותו "פטור". 600בקורס שהוכר ע"י ועדת ההוראה, ידווח ציון 

ועדת ההוראה הדנה באישור קורסים ממוסדות אחרים, במסגרת "חילופי סטודנטים", רשאית להכיר 

 .(0-100) בציון מאוני

סטודנט שסיים את לימודיו עם קורסים עודפים לתואר, יגרע העודף מקורסי ההכרה ולא מהקורסים 

 אותם למד במחלקה.

 

 


