
החוג למדיניות ציבורית
לימודים לקראת התואר השני והשלישי
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על החוג

החוג מציע לימודים לתואר שני ולתואר שלישי במדיניות ציבורית. 	�

החוג מחויב לקידום מדיניות ציבורית הוגנת, יעילה ומקיימת, באמצעות שלושת תפקידי 	�
האוניברסיטה: מחקר, הוראה ומעורבות ציבורית וחברתית בדגש על שילוב ביניהם.

הלימודים מיועדים להקנות ידע תיאורטי ויישומי להבנה ולניתוח של היבטים מדיניים, חברתיים, 	�
כלכליים ומשפטיים של מדיניות ציבורית.

בוגרי החוג מיועדים להשתלב במשרדי הממשלה, ברשויות המקומיות, בחברות ממשלתיות, 	�
ובגופים במגזר השלישי, כמו גם בארגונים מובילים במשק הישראלי.

לימודי מדיניות ציבורית מוכרים על ידי נציבות שירות המדינה כמקצוע אקדמי מועדף. 	�

 תנאי קבלה

לתואר שני: זכאים להגיש מועמדות בעלי תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר ע״י המל״ג. 	�
הקבלה מותנית הן בהישגים הלימודיים והן בהתאמת המועמד ללימודי התואר השני שתיקבע 

על סמך ריאיון אישי.

לתואר שלישי: זכאים להגיש מועמדות בעלי תואר מוסמך ממוסד מוכר במסלול המחקרי 	�
בציון של 85 לפחות ושציון עבודת הגמר שלהם הוא 85 לפחות.

 מועדי הרשמה 
פעם בשנה, החל בחודש פברואר, על פי הודעות המרכז למרשם באוניברסיטת תל־אביב 

.http://go.tau.ac.il

 מסלולי לימודים 
לימודי התואר השני מתקיימים בשני מסלולים:

מסלול ללא עבודת גמר )תזה(.	�

מסלול מחקרי הכולל כתיבת עבודת גמר )תזה(. ניתן להתקבל למסלול עם עבודת גמר עם 	�
ממוצע ציונים של 85 לפחות בקורסי חובה. 

לימודי התואר השלישי כוללים:

קורסים בהיקף של 8 שעות סמסטריאליות.. 1

עבודת דוקטורט בהנחייה של חבר הסגל האקדמי הבכיר.. 2
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 משך הלימודים

לתואר שני: הלימודים נמשכים שנתיים ומרוכזים ביום לימודים אחד בשבוע )ביום ג׳ בשנה 	�
הראשונה וביום ה׳ בשנה השנייה(. היקף הלימודים במסלול ללא עבודת גמר הוא 39 שעות 
סמסטריאליות )לא כולל קורסי השלמה(. היקף הלימודים במסלול עם עבודת גמר הוא 33 

שעות סמסטריאליות.

לתואר שלישי: הלימודים נמשכים עד חמש שנים. 	�

 מלגות
מדי שנה תחולקנה מלגות לסטודנטים בחוג. 

 התואר השני
התואר האקדמי הניתן בסיום הלימודים הוא תואר מוסמך )תואר שני( ממוסד אקדמי מוכר על 

ידי המל״ג. 



4

מרצהדרישות מוקדמותשם הקורס

 קורסי השלמה

פרופ' דני בן דודיסודות הכלכלה

 קורסי חובה

ד"ר לילך ליטורמשפט חוקתי ואתיקה ציבורית

ד"ר יורם עידהיסודות הכלכלה, מיקרו כלכלהכלכלה ציבורית

ד"ר יורם עידהיסודות הכלכלהמיקרו כלכלה

ד"ר דורית קרתהיבטים חברתיים ופוליטיים של מדיניות

ד"ר עמוס זהבימבוא למדיניות ציבורית

פרופ' ברוך מבורךשיטות מחקר וסטטיסטיקה למדיניות ציבורית

 סדנה יישומית במדיניות ציבורית 
)פרויקט מסכם(

פרופ' אלון טל

כל קורס הוא בהיקף של 4 שעות סמסטריאליות

 קורסי בחירה

ד"ר דורית קרתהיבטים משפטיים במדיניות סביבה

ד"ר רוית חננאלקרקעות וצדק חלוקתי

ד"ר רוית חננאלסוגיות בתכנון עירוני

ד"ר חדוה וינרסקיחדשנות ניהולית במגזר הציבורי

ד"ר יורם עידההיבטים כלכליים של מדיניות תחבורה

ד"ר דורית קרתמדיניות סביבה משילות רגולציה וכלי מדיניות

ד"ר רם פישמןמבוא לפיתוח בר-קיימא

ד"ר שירה מורמנהיגות אסטרטגית

פרופ' אלון טלקיימות במדיניות ציבורית

פרופ' דן בן דודמדיניות כלכלית בישראל

פרופ' איתי סנדחשיבה אסטרטגית

ד"ר נמרוד רוזלרמודלים של מנהיגות

כל קורס הוא בהיקף של 3 שעות סמסטריאליות

ממגוון הקורסים בחוג
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מרצהדרישות מוקדמותשם הקורס

 סמינרים

מר אופיר פז-פינססוגיות במינהל תקין

קיימות חיובית, היבטים חיוביים במדיניות 
סביבה

ד"ר דורית קרת

ד"ר רווית חננאלמדיניות דיור

ד"ר רוית חננאלמדיניות מרחבית ופוליטיקה עירונית

פרופ' דן בן-דודמדיניות כלכלית בישראלמדיניות כלכלית בישראל

ד"ר עמוס זהבירפורמות ניאו-ליברליות

סדנת תזה )לתלמידים במסלול עם עבודת 
גמר בלבד(

פרופ' גילה מנחם

ד"ר דורית קרתייעוץ ופרקטיקה במדיניות סביבה

מר אופיר פז פינססדנת מנהיגות

פרופ' איתי סנדסוגיות באנרגיה מתחדשת ופיתוח כלכלי

ד"ר רם פישמןקיימות מודלים כלכליים

פרופ' איתי סנדתקצוב במגזר הציבורי

ד"ר רם פישמןבטחון מזון

ד"ר רם פישמןסדנה מחקרית באקונומטריקה

כל סמינר הוא בהיקף של 3 שעות סמסטריאליות
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 סטודנטים

מדי שנה מתחילים ללמוד בחוג כ־80 סטודנטים.	�

כ־20 סטודנטים מתוך ה־80 ממשיכים לכתיבת תזה.	�

לומדים בחוג כ־8 דוקטורנטים העוסקים במגוון סוגיות בתחום של מדיניות ציבורית, ומעשירים 	�
את המחקר בתחום.

 סגל אקדמי

10 מרצים )סגל אקדמי בכיר(	�

5 מרצים מן החוץ/עמיתי הוראה	�

 בוגרים

מאז הקמת החוג בשנת 1985 השתלבו בוגריו במשרות מגוונות במגזר הציבורי )ממשלה 	�
ורשויות מקומיות( ובמגזר השלישי.

בשנים האחרונות שיעור הבוגרים אשר השתלב בתעסוקה במגזר הפרטי עלה, עקב התפתחות 	�
הממשק בין המגזר הפרטי לציבורי.

n מגזר שלישי וחברות ממשלתיות
n מגזר ממשלתי ורשויות מקומיות

n מגזר פרטי

40%
50%

27%

23%

38%

32%

30%

32%

28%

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%
מחזור 1מחזור 2מחזור 3

מחזור1 — בוגרי החוג עד 1996	�

מחזור 2 — בוגרי החוג בין 1996-2000	�

מחזור 3 — בוגרי החוג משנת 2000	�

מאפייני החוג
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פרופ׳ איתי סנד

פרופ׳ סנד הוא ראש ביה״ס לחברה ומדיניות ופרופ׳ מן המניין למדעי 
המדינה. הוא קיבל את הדוקטורט שלו מאוניברסיטת רוצ׳סטר בשנת 
1990 והיה חבר סגל באוניברסיטת תל אביב ובאוניברסיטת וושינגטון 
 Center for New Institutionalבסט לואיס, שם ייסד וניהל את ה־
Social Sciences. פרופ׳ סנד פרסם מחקרים רבים בתחומים של מחקר 
השוואתי של מוסדות פוליטיים, מיקוח פוליטי ויישומים של תורת המשחקים 

בנושאים שונים במדעי המדינה. 

 פרסומים נבחרים
ספרים

§�I. Sened. 1997. The Political Institution of Private Property. Cambridge: Cambridge University 
Press. 

§� G. Doron and I. Sened. 2001. Political Bargaining: Theory Practice and Process. London: 
Sage Publications.

§�N. Schofield and I. Sened. 2006. Multiparty Democracies: Parties, Elections, Coalitions and 

Legislative Politics in Parliamentary Democracies. New York: Cambridge University Press
מאמרים

§�N. Schofield and I. Sened. 2004. “Multiparty competition in Israel: 1988-1996.” British 

Journal of Political Science, Vol. 35 635-663.

§�W.T. Bianco and I. Sened. 2005. “Uncovering Conditional Party Government: Re-assessing 
the Evidence for Party Infuence in Congress and State Legislatures” American Political 

Science Review, Vol 99: 361-372.

§�Gyung-Ho Jeong, Gary J. Miller and Itai Sened. 2009. “Closing the Deal: Negotiating Civil 

Rights Legislation”. American Political Science Review, 103 )4(: 588-606.

§�Christopher Kam, W. T. Bianco, I. Sened and R. Smyth. 2009. “Ministerial Selection and 
Intra-Party Organization in the Contemporary British Parliament”. American Political 

Science Review 104)2( 104: 289-306. 

§�Gyung-Ho Jeong, Gary J. Miller, Camilla Schofield and Itai Sened. 2011 “Cracks in the 
Opposition: Partisan Realignment in the U.S. Senate Negotiations over Immigra-tion 
Policy”. American Journal of Political Science. 55)3(: 511-525.

אנשי הסגל האקדמי
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פרופ׳ אלון טל

פרופ׳ אלון טל הוא ראש החוג למדיניות ציבורית.

השכלה

1980-1978 אוניברסיטת צפון קרוליינה, תואר ראשון בהצטיינות §�
במדעי המדינה וכלכלה

1986-1982 האוניברסיטה העברית, תואר במשפטים§�
1989-1986 אוניברסיטת הארוורד, תואר שני ושלישי, במדיניות §�

סביבתית. עבודת הדוקטורט: חלופות מדיניות למניעת זיהום חקלאי.

עניין מחקרי

מחקריו של פרופ' טל עוסקים בעיקר בקידום ומדיניות ציבורית מקיימת, בין היתר בתחומים מגוונים:
דמוגרפיה: השפעות סביבתיות וחברתיות של צפיפות האוכלוסין בישראל; הערכת כושר נשיאה מקומי §�

ואזורי; השפעת צפיפות על התנהגות; תמריצים לייצוב אוכלוסייה ולהקטנת העוני; העצמת נשים.
מדיניות סביבתית: מס פחמן ותמריצים כלכליים; רגולציה של חומרים משבשי אנדוקרניים §�

ותרופתיים במי שפכים, הערכת סיכונים השוואתית.
משפט סביבתי: שמירת מגוון ביולוגי וחקיקה; אסטרטגיה רגולטיבית לפיקוח על קידוחי הגז והנפט.§�
היסטוריה סביבתית: תולדות הייעור בישראל; שמירת טבע מאז קום המדינה; בחינת האקטיביזם §�

הסביבתי בישראל.
מדיניות ציבורית ושינוי אקלים: פעילות ברשויות מקומיות להפחתת גזי חממה; מדיניות ייעור, §�

ביצוע הסכם פריס בישראל; התפלה ואנרגיה מתחדשת.
שיתוף פעולה סביבתית חוצה גבולות: תכנון פארקים של שלום וניהולם; שיתוף פעולה ישראלי/§�

ירדני/פלסטיני בתחום משק המים; טיהור שפכים – עלויות ותועלות.
מדבור: סטנדרטים וניהול המראה; מגוון ביולוגי וייעור באזורים צחיחים; הערכת פעילות בינלאומית §�

ללוחמה במדבור.

 מאמרים אקדמיים בשנה האחרונה
§�Tal, A. 2016, “Rethinking the Sustainability of Israel’s Irrigation Practices in the Dryalnds,” 

Water Research 90, 387-394.

§�Tal, A. 2016, "Has Technology Trumped Adaptive Management? A Review of Israel’s 
Idiosyncratic Hydrological History", Global Environment, 9 )2016(: 484–515.

§�Tal, A. 2016, “The Recycling Quandary”, Ecology and Environment 7 )4( 74-76.

§�Tal, A. 2016 “British Planting, An Unrealized Promise” Merchavim, Winter, 2016, 159-188.

§�Leon-Zchout, S., Tal, A, 2016, Conflict Versus Consensus Strategic Orientations Among 
Environmental NGOs: An Empirical Evaluation, VOLUNTAS, International Journal of 

Voluntary and Nonprofit Organizations, 27)3(.

§�Tal, A. 2017, “Will Demography Defeat River Restoration? The Case of the Jordan River?” 
Accepted to The Journal of Water Research.

ספרים
טל, אלון, 2017, והארץ מלאה, התמודדות עם פיצוץ אוכלוסין בישראל, בני ברקן, הוצאת הקיבוץ §�

המאוחד

§�Tal, Alon, The Land is Full: Addressing Overpopulation in Israel, accepted for publication, 

New Haven, Yale University Press, 2016
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פרופ׳ גילה מנחם 

פרופ׳ אמריטוס גילה מנחם היא ראש תכנית המוסמך במדיניות ציבורית 
למנהלים. תחומי המחקר שלה מתמקדים בחקר תהליכי עיצוב מדיניות, 
ובעיקר ברשתות מדיניות ופרדיגמות מדיניות ותפקידן בתהליך המדיניות. 
סוגיות אלה היא חקרה בעיקר בתחום מדיניות המים ומדיניות ההשכלה 

הגבוהה בישראל.
לאחרונה פרופ׳ מנחם עוסקת גם בחקר הממשליות החדשה בעידן 
הגלובליזציה והניאו ליברליזם, על דפוסי הממשק ושיתוף הפעולה 
המתעצבים בה בין המגזר הציבורי והמגזר העסקי והשלישי. בנושאים 

אלה שדה המחקר העיקרי עד כה הוא ברשויות מקומיות, בתחומי הרווחה והסביבה.

 פרסומים נבחרים
מנחם ג. 1999. מדיניות המים בישראל: פרדיגמות מדיניות, רשתות מדיניות ומדיניות ציבורית. §�

בתוך: נחמיאס ד. וג. מנחם )עורכים( מדיניות ציבורית בישראל. המכון הישראלי לדמוקרטיה, 
הספריה לדמוקרטיה. עמ׳ 68-35

§�Menahem, G. 2008. “The Transformation of Higher Education in Israel since the 1990s: 
the Role of ideas and policy paradigms“ Governance: International Journal of Policy, 

Administration and Institutions Vol. 21: 4, 499-526.

§�Menahem G. 2010. Cross-border, cross-ethnic and transnational networks of a trapped 
minority: Israeli Arab citizens in Tel-Aviv–Jaffa: Global Networks

§�Ayalon, H. and Menahem, G. 2010. For-profit Mid-career Programs as a Second Chance 
Higher Education Policy

§�Menahem, G. 2010. The Impact of Community Bonding and Bridging Social Capital on 
Educational Performance in Israel Urban Education

§�Kerret, D. Menahem, G. and Sagi, R. 2010. Environmental Disclosure Regulation – Effects 
of Old and New Governance Tools on Information Provision: The Case of Israeli Security 
Regulations. Environmental Science & Technology
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פרופ׳ דן בן־דוד

פרופסור דן בן-דוד חבר סגל בכיר בחוג למדיניות ציבורית באוניברסיטת 
תל-אביב. הוא הנשיא והמייסד של מוסד שורש, מכון עצמאי ובלתי-
תלוי לחקר מדיניות כלכלית-חברתית, והמנכ"ל הקודם של מרכז טאוב. 
לפרופסור בן-דוד דוקטורט בכלכלה מאוניברסיטת שיקאגו. הוא מתמחה 
במאקרו-כלכלה, צמיחה כלכלית ומסחר בינלאומי. פרופסור בן-דוד שימש 
כעמית מחקר במרכז לחקר מדיניות כלכלית )CEPR( בלונדון ובמכון הלאומי 
למחקר כלכלי )NBER( בארה"ב וכן כיהן כיועץ לבנק העולמי ולארגון 
הסחר העולמי. בתחום הציבורי, פרופסור בן-דוד זכה בתואר ”איש השנה“ 
מטעם העיתון "כלכליסט". הוא נכלל פעמיים ברשימת מאה האנשים המשפיעים ביותר בישראל של 
העיתון "דה מרקר" ופעם ברשימת 50 האנשים המשפיעים על החינוך בישראל של עיתון "העיר". 
בתחום האקדמי, פרופסור דן בן-דוד דורג בין אלף הכלכלנים המצוטטים ביותר בספרות האקדמית 
בעולם ובין עשרת הכלכלנים המצוטטים ביותר בישראל בשנים 1990-2000. זכה בן-דוד זכה בפרס 
רקטור אוניברסיטת תל אביב למורה המצטיין של הפקולטה למדעי החברה ונכלל פעם נוספת בין 

המורים המצטיינים של האוניברסיטה.

 פרסומים נבחרים
עריכת 5 ספרים בשנים 2015-2010: ״דו״ח מצב המדינה – חברה, כלכלה ומדיניות״, מרכז טאוב §�

לחקר המדיניות החברתית בישראל.
דן בן-דוד, ״השלכות כלכליות-חברתיות של איכות ההשכלה לעומת כמותה – לקחים מהניסוי §�

הטבעי הגדול של ישראל בשנות האלפיים״, מוסד שורש למחקר כלכלי-חברתי, דצמבר 2016.
דן בן-דוד, ״מדריך שורש לחברה וכלכלה בישראל 2015״, מוסד שורש למחקר כלכלי-חברתי, §�

אוקטובר 2015.
דן בן-דוד, סדרת ״אי-שוויון וצמיחה בישראל״, 4 מאמרים שפורסמו ברבעון לכלכלה, מרץ 2003.§�

§�Dan Ben-David, “Equalizing Exchange: Trade Liberalization and Income Convergence,” 
Quarterly Journal of Economics, 108, 653-679, Aug. 1993.

§�Dan Ben-David and David Papell, “The Great Wars, the Great Crash, and Steady State 
Growth: Some New Evidence About an Old Stylized Fact,” Journal of Monetary Economics, 
36, 453-475, December 1995.

§�Dan Ben-David, “Trade and Convergence Among Countries,” Journal of International 

Economics, 40, 279-298, May 1996.

§�Dan Ben-David and David Papell, “Slowdowns and Meltdowns: Postwar Growth Evidence 
from 74 Countries,” Review of Economics and Statistics, 80, 561-571, November 1998.
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עניין מחקרי

מחקרו של עמוס זהבי מתמקד באספקטים חברתיים של מדיניות עם דגש על הקשר בין מדיניות לבין 
קבוצות חלשות בחברה. בימים אלו עמוס עוסק בפרויקטים הבאים: 

השוואה בינלאומית של השימוש במדיניות חדשנות )innovation policy( לקידום אוכלוסיות §�
מוחלשות

מדיניות ממשלות ישראל לשילוב מוגבר בשוק העבודה של האוכלוסיות הערביות והחרדיות בישראל§�
שינויים בהרכב כוח האדם בסקטור הציבורי ומדיניות העדפה מתקנת§�

 פרסומים נבחרים מחמש השנים האחרונות
§�Amos Zehavi and Dan Breznitz )2017( “Distribution Sensitive Innovation Policies: 

Conceptualization and Empirical Examples” Research Policy, 46)1(.

§�Gila Menahem and Amos Zehavi, eds. )2016(, Policy Analysis in Israel Policy Press, Bristol, 
UK: Policy Press

§�Baruch Levi and Amos Zehavi )2016( “Delegation of Clinical Authority, Administrative 
Culture and Policy Adoption: A Comparative Analysis” Journal of Comparative Policy Analysis

§�Ron Mandelbaum and Amos Zehavi )2014( “Recession as a Window of Opportunity for 
Public Sector Recruitment,” Policy Studies 35)2(, 115-130.

§�Amos Zehavi )2013( Religious Supply, Welfare State Restructuring and Faith Based 
Social Activities. Political Studies, 61)3(, 561-579.

§�Amos Zehavi & Noa Zer )2012( A Public Road to Globalization: Public Services and 
Customer Internationalization in Israel. Administration & Society, 44)5(.

§�Amos Zehavi )2012(. From Enlightened Self-interest to Welfare Coalitions: Overcoming 
Identity-based Tensions in the Israeli Welfare State. Social Policy & Administration, 46)5(, 
562-581.

§�Amos Zehavi )2012(. Moving in Opposite Directions? Religious Involvement in Welfare 
Provision in Israel and the Low Countries. Social Service Review, 86)3(, 429-453.

§�Amos Zehavi )2012( “Welfare State Politics in Privatization of Delivery: Linking Program 
Constituencies to Left and Right.” Comparative Political Studies 45, 194-219.

§�Amos Zehavi )2012( “Veto Players, Path Dependency, and Reform of Public Aid Policy 
to Private Schools,” Comparative Politics 44, 311-330.

§�Amos Zehavi )2012( “A Reform Less Ordinary? Historical Institutionalism, Punctuated 
Equilibrium and Mental Healthcare Privatization, Administration & Society 44, 1–23.

ד״ר עמוס זהבי 

השכלה

�§ ,Massachusetts Institute of Technology )MIT( ,דוקטורט
מדע המדינה )2005(
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ד״ר דורית קרת, עו״ד
השכלה

1997-1993 – תואר ראשון, משפטים, אוניברסיטת ת״א.§�
1997-1994 – לימודי כימיה, אוניברסיטת ת״א.§�
2001-1999 – תואר שני, החוג לגיאוגרפיה ולימודי סביבה התוכנית §�

לסביבה וחברה, אוניברסיטת ת״א.
2004-2001 – דוקטורט, החוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם, אוניברסיטת §�

ת״א.
2005-2004 – פוסטדוקטורט, הרווארד, בית הספר לבריאות הציבור.§�

עניין מחקרי

מחקרה של ד"ר קרת משלב בין המסגרות התיאורטיות של פסיכולוגיה חיובית ומדיניות ציבורית תוך 
דגש על קיימות בכדי לענות על שאלות כגון:

כיצד מדיניות ציבורית יכולה לשפר קיימות ברמות שונות: הפרט, המקומי, הלאומי והבינלאומי? §�
מהם הקשרים בין מדדים שונים של רווחה סובייקטיבית לבין התנהגות סביבתית? מה תפקידם §�

של משתנים מתווכים כגון תקווה, שליטה עצמית ומיינדפולנס?
כיצד ניתן לעצב וליישם תוכניות חינוכיות אפקטיביות בתחום הקיימות?§�
מחקרה משלב את הכשרתה כעורכת דין, עיסוקה בתחום המשפט הבינלאומי בפרקליטות הצבאית, §�

הכשרתה בתחומי מדעי החברה ובתחומי מדעי הסביבה עם ההכשרה אותה רכשה במסגרת היותה 
עמיתת פולברייט ורוטשילד בבית הספר לבריאות הציבור בהרווארד. לאחרונה זכתה ד״ר קרת 
במענק מהקרן הלאומית למדע בכדי לחקור את אופן ההשפעה של בתי ספר ירוקים על התנהגות 

סביבתית ורווחה סובייקטיבית של הלומדים בהם. 

 פרסומים נבחרים
§�D. Kerret & R. Shvartzvald, )2012( Explaining Differences in the Environmental Performance 

of Countries: A Comparative Study, Environmental Science and Technology, Vol. 46, 
)pp.12329-12336(. 

§�D. Kerret & R. Shvartzvald, )2013( Where There’s a Will There’s a Way - A Theoretical 
Analysis of the Connection Between Social Policy and Environmental Performance, 
Theoretical Inquiries in Law Vol. 14, )pp. 245-271(.

§�D. Kerret, H. Orkibi, T. Ronen, )2014( Green Perspective for a Hopeful Future: Explaining 
Green Schools’ Contribution to Environmental Subjective Well-Being, Review of General 

Psychology, Vol.18)2( )pp.82-88(.

§�D. Kerret & G. Menahem, )2015( Many Hands Make Light Work: The Role of Collaborative 
Management in Improving Environmental Information Management by Local Authorities, 
International Public Management Journal, 1-26.

§�D. Kerret, G. Menahem, )2015( The Role of Risk Perceptions and Collaborative Management 
in Explaining Stringent Municipal Regulation - The Israeli Air Pollution Case Study, 3)1( 

Review of Public Administration and Management, 1000157.

§�Kerret, D., Orkibi, H., & Ronen, T. )2016(. Testing a model linking environmental hope 
and self-control with students’ positive emotions and environmental behavior. The 

Journal of Environmental Education, 1-11.

http://thinkexist.com/quotation/many_hands_make_light_work/151507.html
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עניין מחקרי

ד"ר חננאל היא מומחית בתחום המדיניות הקרקעית, מדיניות התיכנון העירוני והאזורי ומדיניות דיור, 
תוך התמדקות בהתחדשות עירונית, דיור ציבורי ודיור בהישג יד. מחקריה מתמקדים בסוגיות הבאות: 
תהליך קבלת ההחלטות במוסדות ציבוריים רגולטוריים; האופן שבו קבלת החלטות משפיעה על 
המדיניות הציבורית, תוך התמקדות בסוגיות של צדק ושוויון חברתי; מערכת היחסים בין שחקנים 
שונים במשחק הפוליטי )מקבלי החלטות, יזמים, ציבור, NGO's, ועוד(; יחסי הגומלין שבין מוסדות 

רגולאטורים וניהוליים )דוגמת מינהל מקרקעי ישראל( לבין תנועות לשינוי חברתי וסביבתי. 

 פרסומים נבחרים
ספרים
רוית חננאל ורחל אלתרמן )2015(, נטורי קרקע: האודיאולוגיות והשיקולים שמאחורי המדיניות §�

הקרקעית בישראל, הקיבוץ המאוחד. 

מאמרים
§�R. Hananel, )2009( Distributive Justice and Regional Planning: the Politics of Regional 

revenue-generating land-uses in Israel, International Planning Studies 14)2(, 2009, pp. 177-198

§�R. Hananel, )2010( Zionism and Agricultural Land: The Evolution of the Relationship 
between Zionist Objectives and Preservation of Agricultural Land, as Reflected in Israel’s 
National Lands Policy, Land Use Policy 27, pp. 1160-1170

§�R. Hananel, )2013( Land Use )Planning( Discourse V. Land Discourse: The 2009-2011 
reforms in land-use planning policy and land policy in Israel, International Journal of 

Urban and Regional Research 37(5(, pp. 1611-1637.

§�R. Hananel, )2014( Can Centralization, Decentralization and Welfare Go Together? The 
Case of Massachusetts Affordable Housing Policy, Urban Studies 51)12(, pp. 2487-2502.

§�R. Hananel, )2015( The Land Narrative: Rethinking of Israel’s National Land Policy,  
Land Use Policy 45, pp. 128-140.

§�T. Haramati and R. Hananel, )2016( Is Anybody Home? The Influence of Ghost 
Neighborhoods on Urban Diversity in Tel-Aviv and Jerusalem, Cities 56, pp. 109–118. 

§�R. Hananel, )2016( From Central to Marginal: The Trajectory of Israel’s Public Housing 
Policy, Urban Studies 53)8(, pp. 1-16. 

§�R. Hananel, J. Berechman, )2016( Justice and Transportation Decision-Making: The 
Capabilities Approach, Transport Policy 49, pp. 78-85.

ד״ר רוית חננאל 
השכלה

1996-1993 – תואר ראשון, מדע המדינה וסוציולוגיה-אנתרופולוגיה, §�
אוניברסיטת תל-אביב.

1999-1995 – תואר שני, מדע המדינה, אוניברסיטת תל-אביב.§�
2000-1998 – לימודי תואר שני במסלול לתיכנון ערים ואזורים, הטכניון. §�
הפקולטה §� ואזורים,  ערים  תיכנון  דוקטורט,   –  2006-2000

לארכיטרקטורה, הטכניון. 
2007-2006 – פוסט-דוקטורט, החוג למדיניות ציבורית ובית הספר §�

לניהול, אוניברסיטת תל-אביב.
�§ Graduate School of Design ,2008-2007 – פוסט-דוקטורט

)GSD(, אוניברסיטת הרווארד.
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עניין מחקרי

מחקרו של ד"ר פישמן עוסק בפנים הכלכליים והחברתיים של קיימות ופיתוח בר קיימא, כלומר המתח 
שבין פיתוח כלכלי במדינות מעוטות הכנסה והמשבר הסביבתי הגלובלי, תוך דגש על חקלאות מקיימת, 
ביטחון תזונתי, מיים ואנרגיה מתחדשת. מרבית המחקר אמפירי וחלק גדול ממנו משלב מחקר שטח 
אינטסנסיבי באפריקה ובאסיה, שהן ה״חזית״ העיקרית של השאיפה לקיימות גלובלית. שאלות המחקר 

הגדולות בהן הוא עוסק הן שתיים: 
כיצד שינוי סביבתי )למשל שינוי אקלים, דילול מאגרי מים( מפשיע על הרווחה של אוכלוסיות §�

מעוטות הכנסה בעולם המתפתח
איזה כלים כלכליים ואיזה מדיניות ציבורית יכולה לעודד אימוץ של טכנולוגיות ״ירוקות״ ויעילות §�

מבחינה סביבתית, בעיקר בחקלאות, מים ואנרגיה, ובעיקר )אך לא רק( במדינות מתפתחות.

 פרסומים נבחרים
§�Siegfried, T., Stefan S., Pradeep R., Fishman R., Vasquez, V., Narula, K., Lall, U. and Modi, 

V.: Model- ing Irrigated Area to Increase Water, Energy, and Food Security in Semiarid 
India. Weather, Climate and Society, 2010, 2, 255–270. 

§�Fishman, R., Siegfried, T., Raj, P., Modi, V. and Lall, U. Over-Extraction from Shallow 
Bedrock versus Deep Alluvial Aquifers: Reliability versus Sustainability Considerations 
for India's Groundwater Irriga- tion. Water Resources Research 47.6 )2011(. 

§�Fishman, R., Devineni, N., & Raman, S. )2015(. Can improved agricultural water use 
efficiency save India’s groundwater?. Environmental Research Letters, 10)8(, 084022. 

§�Fishman, R. More uneven distributions overturn the benefits of higher precipitation 
for future food securi- ty. Environmental Research Letters, 2016. 

§�Fishman, R., Lall, U., Modi, V., Parekh, N. )2016( Can Electricity Pricing Save India's 
Groundwater? Field Evidence from a Novel Policy Mechanism in Gujarat. Journal of 
the Association of Environmental and Resource Economists 

§�Blakeslee, D., Fishman, R. )2016( Weather Shocks, Crime and Agriculture: Evidence from 
India. Conditionally Accepted, Journal of Human Resources. 

ד״ר רם פישמן
השכלה

1994 – תואר ראשון, מתמטיקה, אוניברסיטת ת"א.§�
2002 – תואר שני, פיזיקה, מכון וויצמן.§�
2011 – דוקטורט, פיתוח בר קיימא, אוניברסיטת קולומביה בניו יורק.§�
2012-2011 – פוסטדוקטורט, הרווארד, בית ספר קנדי למדיניות.§�
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עניין מחקרי

ד"ר נמרוד רוזלר הוא מרצה בחוג למדיניות ציבורית ובתוכנית ליישוב סכסוכים וגישור באוניברסיטת 
תל-אביב. סיים את הדוקטורט במרכז שוויץ לחקר סכסוכים ויישובם באוניברסיטה העברית בירושלים, 

והיה מרצה אורח באוניברסיטת קנזס בארה"ב.
תחומי המחקר של ד"ר רוזלר כוללים היבטים פסיכולוגיים, חברתיים ופוליטיים של סכסוכים עיקשים 
ושל תהליכי יישובם. מחקריו עוסקים במנהיגות פוליטית, מגדר, רגשות וקהילות גולה בתוך הקשרים 

מורכבים אלה.

 פרסומים נבחרים
§�Rosler, N., Cohen-Chen, S., & Halperin, E. )2017(. The distinctive effects of empathy and 

hope in intractable conflicts. Journal of Conflict Resolution, 61)1(, 114-139.

§�Rosler, N. )2016(. Leadership and peacemaking: Yitzhak Rabin and the Oslo Accords. 
International Journal of Intercultural Relations, 54, 55-67.

§�Rosler, N. )2016(. Not as simple as that: How leaders faced the challenges of pursuing 
the peace process in Northern Ireland. Peace and Conflict: Journal of Peace Psychology, 
22(2), 177-180.

§�David, Y., Rosler, N., Ellis, D., & Maoz, I. )2016(. Gendering human rights: Threat and gender 
perceptions as predictors of attitudes towards violating human rights in asymmetric 
conflict. Peace and Conflict Studies, 23)2(, Article 1.

§�Halperin, E., Bar-Tal, D., Sharvit, K., Rosler, N. & Raviv, A. )2010(. Socio-psychological 
implications for an occupying society: The case of Israel. Journal of Peace Research. 
47(1), 59-70.

רוזלר, נ' )2011(. מסרי פחד בשיח הפוליטי בישראל: תוכניות מדיניות בנושא הסכסוך הישראלי-§�
פלסטיני, 2003-2004. ירושלים: המכון ליחסים בינלאומיים ע"ש לאונרד דיוויס, האוניברסיטה 

העברית.

ד״ר נמרוד רוזלר
השכלה

2001-1996 – תואר ראשון )בהצטיינות(, מדעי החברה, האוניברסיטה §�
הפתוחה.

2005-2001 – תואר שני )בהצטיינות(, התוכנית לחקר סכסוכים, §�
ניהולם ויישובם, האוניברסיטה העברית בירושלים.

2012-2005 – דוקטורט, התוכנית לחקר סכסוכים, ניהולם ויישובם, §�
האוניברסיטה העברית בירושלים.

2015-2014 – פוסט דוקטורט ליידי דיוויס, האוניברסיטה העברית §�
בירושלים.
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עניין מחקרי

ד"ר שירה מור מתעסקת במחקר בשני תחומים עיקריים-השפעות מגדריות ותרבותיות על תהליכי משא 
ומתן ותהליכים פסיכולוגיים המשפיעים על כישורי ניהול בזירות רב-תרבותיות, כגון מטה-קוגניציה 

ואינטליגנציה תרבותית. 

 פרסומים נבחרים
§�Goclowska, G., Damian, R., & Mor. S. )2017(. Multiculturalism, Diversifying Experiences, 

and Creativity: Integrating Theories and Methods. In press, Journal of Cross-Cultural 

Psychology.

§�Fridman, I., Crum., A., Mor, S., Akinola. M., & Morris, W.M. )2016(. Adaptive Appraisals 
of Anxiety Moderate the Association between Cortisol Reactivity and Performance in 
Salary Negotiations. Plos One. 

§�Mehta, P., Mor, S., Yap, A., & Prasad, S. )2015(. The Biology of Bargaining: Dynamic 
Hormone Changes during Negotiation Predict Economic Profit. Psychological Science. 

§�Morris, W. M., & Savani, K., & Mor. S., Cho., J. )2014(. As the Romans Do: Acquiring and 
Using Knowledge of Other Cultures. Research in Organizational Behavior. 

§�Wallen, A., Mor., S., & Devine, B. )2014(. It’s About Respect: Gender Professional Identity 
Integration Affects Male Nurses’ Job Attitudes. Psychology of Men and Masculinity,15, 

305-312. 

§�Mor, S., Morris. W.M., & Joh. J. )2013(. Identifying and Training Adaptive Cross-Cultural 
Management Skills: The Crucial Role of Cultural Metacognition. Exemplary contribution, 
Academy of Management Learning & Education, 12, 453-475. 

§�Ames, D., Mor, S., & Toma, C. )2013(. The Double-Edge of Similarity and Difference Mindsets: 
What Comparison Mindsets Do Depends on Whether Self or Group Representations 
are Focal. Journal of Experimental Social Psychology, 49, 583–587. 

§�Chua, R., Morris, W.M., Mor, S. )2012(. Collaborating Across Cultures: The 
Role of Cultural Metacognition and Affective Trust in Creative Collaboration. 
Organizational Behavior and Human Decision Processes ,  118, 116-131. 
Morris, M.W., Mok., A., Mor, S. )2011(. Cultural Identity Threat: The Role of Cultural 
Identifications in Moderating Closure Responses to Foreign Cultural Inflow. Journal of 

Social Issues, 67, 760-773.

ד״ר שירה מור
השכלה

2008-2003 תואר ראשון, פסיכולוגיה וסוציולוגיה, אוניברסיטת §�
קולומביה

2010-2008 תואר שני, ניהול, אוניברסיטת קולומביה§�
2013-2010 דוקטורט, ניהול, אוניברסיטת קולומביה§�
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מר אופיר פז פינס

אופיר פז פינס משמש ראש המכון לשלטון מקומי ומרצה בתכנית המנהלים 
בחוג למדיניות ציבורית.

הוא בעל תואר שני במדיניות ציבורית מאוניברסיטת ת"א ותואר ראשון 
בהצטיינות ביחסים בינלאומיים מהאוניברסיטה העברית בירושלים.

מרצה אורח בשנת 2010 בבית הספר למדיניות ציבורית ע"ש קנדי 
באוניברסיטת הרווארד.

 מלמד את הקורסים הבאים:
הרשות המחוקקת§�
יחסי שלטון מקומי-מרכזי§�
סדנת מנהיגות§�
סוגיות במינהל תקין ושקיפות בשלטון המקומי§�

מר פז פינס כיהן כשר הפנים בממשלת שרון וכשר המדע והתרבות והספורט בממשלת אולמרט.
הוא כיהן כחבר כנסת בחמש כנסות בין השנים 2010-1996. שימש כיו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה, 

יו"ר ועדת חוקה, חוק ומשפט וכיו"ר סיעת העבודה ויו"ר הקואליציה בממשלת ברק. 
כמו כן היה מזכ"ל מפלגת העבודה. במהלך שירותו הציבורי קיבל את שלושת הפרסים האפשריים 
בתחום המינהל התקין והמלחמה בשחיתות: פרס "אביר איכות השלטון", אות "אומץ" ואות "אמיתי".
המכון לשלטון מקומי מפעיל את ההתמחות בלימודי שלטון מקומי במסגרת תכנית המנהלים לתואר 

שני במדיניות ציבורית.
כמו כן, המכון מקיים ימי עיון וכנסים בנושאי השלטון המקומי ומשמש אכסניה לחוקרים המעוניינים 

לחקור את התחום.

עניין מחקרי

ראש ועדת ההיגוי של המחקר לבדיקת המדיניות הממשלתית כלפי האוכלוסייה הערבית במסגרת 
עבודת הרשויות המקומיות בחברה הערבית.

המכון לשלטון מקומי
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דוא"לטלפוןתפקידשם פרטי ומשפחה

03-6407335sened@post.tau.ac.ilראש ביה"ס לחברה ומדיניותפרופ' איתי סנד

alontal@tau.ac.il 03-6405889ראש החוגפרופ' אלון טל

03-6407342gilam@post.tau.ac.ilראשת תכנית המנהליםפרופ' גילה מנחם

03-6407341hananelr@post.tau.ac.ilיועצת החוגד"ר רוית חננאל

03-6409524ilanau@tauex.tau.ac.ilמזכירת החוגגב' אילנה יוליס

 סגל אקדמי

דוא"לטלפוןשם פרטי ומשפחה

danib@post.tau.ac.il 03-6409715פרופ' דן בן דוד

03-6409715azehavi@post.tau.ac.ilד"ר עמוס זהבי

gilam@post.tau.ac.il 03-6407342פרופ' גילה מנחם

03-6407335sened@post.tau.ac.ilפרופ' איתי סנד

03-6405650doritk@post.tau.ac.ilד"ר דורית קרת

03-6405889alontal@tau.ac.ilפרופ' אלון טל

03-6409218ramf@post.tau.ac.ilד"ר רם פישמן

03-6406558rosler@post.tau.ac.ilד"ר נמרוד רוזלר

03-6409986shiramor@tauex.tau.ac.ilד"ר שירה מור

03-6407341hananelr@post.tau.ac.ilד"ר רוית חננאל

 עמיתי הוראה

דוא"לשם פרטי ומשפחה

vinarsh@mail.blu.co.ilד"ר חדוה וינרסקי

baruchmev@bezeqint.netפרופ' ברוך מבורך

Ida5@015.net.ilד"ר יורם עידה

lilachli@openu.ac.ilד"ר לילך ליטור

pazophir@post.tau.ac.il מר אופיר פז פינס

צוות החוג
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  התקשרו אלינו 
https://social-sciences.tau.ac.il/public :אתר החוג

 daphnesc@post.tau.ac.il :מייל
ilanau@tauex.tau.ac.il

טלפון: 03-6409524/03-6409705 
פקס: 03-6407382 

כתובת: האגף למדיניות ציבורית 
ע"ש ישראל פולק, 

הפקולטה למדעי החברה, בניין נפתלי, 
אוניברסיטת תל אביב, תל אביב 6997801 

החוג למדיניות ציבורית 
קומת הביניים בבניין נפתלי, 

האגף למדיניות ציבורית על שם ישראל פולק ז"ל
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