
המחלקה לניהול ומדיניות  
ציבורית

ג"תשפ



, השייכת לפקולטה לניהול, המחלקה לניהול ומדיניות ציבורית
:משלבת בין תחומי ידע שונים

ניהול
כלכלה

קבלת החלטות
ניתוח מדיניות ציבורית

שילוב ייחודי זה מקנה יתרון תחרותי לבוגרים שיעסקו בתפקידי 
במגזר העסקי ובמגזר  , ניהול בכירים במגזר הציבורי והמוניציפלי

.השלישי

לימודי תואר שני בניהול
ומדיניות ציבורית



תקופת הלימודים במחלקה

:ניתן לבחור באחת מהאפשרויות הבאות

הלימודים פרוסים על פני  . לימודי תואר שני בשנה אחת. א
וימי לימודים, בימים שלישי ושישי' וסמסטר ב' סמסטר א

.מרוכזים בסמסטר קיץ

.לימודי תואר שני במשך שנתיים ביום שלישי בלבד.  ב
.(תזה)במסלול זה ניתן לשלב תואר מחקרי הכולל עבודת גמר 
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מבנה תכנית הלימודים

קורסי חובה6
קורסי בחירה6

סדנאות ארגז כלים  3-קורס המורכב מ1
סמינר1

קורסי חובה6
קורסי בחירה2

סדנאות ארגז כלים3קורס המורכב מ 1
סמינר1

עבודת גמר

מסלול  -מסלול מחקרי
עם תזה

ז"נק42

-מסלול לא מחקרי
מסלול ללא תזה

ז"נק42

מסלולי  
לימוד

סרטון על סדנאות הפקולטה•

https://www.youtube.com/watch?v=woVPJwXfafo


הלימודיםתוכניתמבנה 

קורסי חובה. 1

מדיניות ציבורית➢

ניהול ציבורי➢

שיטות מחקר במדיניות ציבורית➢

מבוא לכלכלה ומימון➢

מודלים כמותיים להערכת מדיניות➢

מדיניות כלכלית יישומית➢
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דוגמאות לקורסי בחירה. 2
מחקר ופיתוח בתעשייה ובשירות הציבורי➢

יישומים לניהול ומדיניות ציבורית–אסטרטגיות ומכרזים ➢

ניהול ומדיניות בשלטון המקומי➢

מדינת הרווחה ומדיניות ציבורית➢

היבטים משפטיים בניהול הציבורי➢

אתיקה ושחיתות במגזר הציבורי➢

חדשנות ברשויות המקומיותפרוייקטייזמות בסביבה הציבורית וניהול ➢

מנהיגות ומעגלי השפעה➢

רגולציה ורווחה, תחרות לא משוכללת➢

מדיניות סביבתית➢
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סמינר. 3

גישות בניהול מערכות ציבוריות /

סמינר אינטגרטיבי במדיניות כלכלית וחברתית/

כלכלה וחברה  , מדינת הרווחה/

סמינר מחקרי-מבעיה מעשית למדיניות יישומית /

יש לבחור לפחות סמינר אחד במהלך התואר  -דוגמאות

7



סדנאות פקולטיות

ארגז  "אשר מטרתן לספק , בפקולטה לניהול מתקיימות מגוון סדנאות לתלמידי התואר השני/
.למנהלים" כלים

–האחת חובה )כל סטודנט במחלקה נדרש ללמוד במהלך התואר  שלוש סדנאות פקולטיות /
( . ועוד שניים לבחירה" האתגר החברתי"

כך שהשתתפות בשלוש סדנאות מתוך המגוון  . ז"נק1כל סדנה תיערך יום אחד שלם ומשקלה /
.ז"נק3המוצע תחליף קורס בחירה סטנדרטי אחד המקנה 

סרטון על סדנאות הפקולטה/
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https://www.youtube.com/watch?v=woVPJwXfafo
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בין המרצים ניתן למצוא גם ➢
לים של משרדים "מנכ

שופטים  , ממשלתיים ותאגידים
.ועוד

התיאוריות בקורסים מלוות  ➢
ניתוחי אירוע  , בדוגמאות

.ויישומים מהפרקטיקה

חברי הסגל שלנו משלבים  ➢
בתכנית הלימודים ידע נרחב  
הן מחזית המחקר האקדמי  

.בעולם והן מעולם הפרקטיקה

חברי הסגל מפרסמים ➢
מחקרים בכתבי עת נחשבים  

בעולם ומשמשים גם כיועצים  
לגופים ממשלתיים ועסקיים  

.בארץ ובעולם

שילוב זה מקנה ➢

לבוגרינו את הכלים  

להיות מנהלים מובילים 

בעולם הדינאמי שבו 

.אנו חיים



תנאי קבלה

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

.זרה לתואר ראשון

קיימת ועדת חריגים עבור בעלי ניסיון ניהולי או תפקיד רלוונטי במגזר  
הציבורי


