פרטים ליצירת קשר
צוות התכנית
פרופ’ גילה מנחם ,ראשת התכנית
טלפון03-6407342 :
מיילgilamen@tauex.tau.ac.il :
מר אופיר פז פינס
ראש המכון לחקר השלטון המקומי
טלפון03-6409364 :
מיילpazophir@post.tau.ac.il :
גב’ דקל חומש ,רכזת התכנית
טלפון03-6409524 :
מיילdekelh@tauex.tau.ac.il :
גב’ נירה כהן ,מזכירת המכון לחקר השלטון המקומי
טלפון03-6405482 :
מיילniraco1@tauex.tau.ac.il :

תכנית ללימודי מוסמך ( )M.A.בשנה אחת

במדיניות ציבורית
למנהלים

תכנית ללימודי מוסמך ( )M.A.בשנה אחת

במדיניות ציבורית
למנהלים

האגף למדיניות ציבורית ע”ש ישראל פולק
הפקולטה למדעי החברה ,בניין נפתלי
אוניברסיטת תל אביב ,תל אביב 69978

התכנית המובילה למנהלים בכירים ,מכשירה
להולכת תהליכי מדיניות באמצעות ידע וכלים
להבנת ההיבטים של המדיניות הציבורית

מהות התכנית
הלימודים מיועדים לפתח יכולות הובלת עיצוב,
יישום ,והערכת מדיניות ולהכשיר את הבוגרים
למילוי תפקידי מטה בכירים במגזר הציבורי על
שלוחותיו.
התכנית מקנה ידע תיאורטי ומקצועי וכלים להבנת
ההיבטים המדיניים ,הכלכליים ,החברתיים והמשפטיים
של המדיניות הציבורית ויחסי הגומלין שבינהם.
התכנית מציעה קורסי התמחות בתחום השלטון
מקומי ,מדיניות הרווחה וניהול אסטרטגי.

קהל יעד
התכנית מיועדת לנושאי תפקידים בכירים במינהל
הציבורי ,בשלטון המקומי ,בחברות ממשלתיות ובמגזר
השלישי.

תנאי קבלה
רשאים להגיש מועמדות נושאי תפקידים בכירים
במינהל הציבורי ,שהם בעלי תואר בוגר אוניברסיטה
או תואר ממוסד אקדמי מוכר להשכלה גבוהה.
הקבלה מותנית הן בהישגים לימודיים והן בהתאמת
המועמד ללימודי תואר שני שתיקבע על סמך ראיון
אישי.

משך הלימודים
הלימודים יארכו  12חודשים רצופים שיחולקו לשלושה
סמסטרים :א' ,ב' וקיץ ויתקיימו בימים ה' – יום מלא ויום
ו' – חצי יום.
היקף הלימודים  39שעות סמיסטריאליות  +יסודות
הכלכלה ( 3ש"ס) כלימודי רקע.

מבנה התכנית
חובות הסטודנט
לימודי רקע -יסודות הכלכלה  3ש”ס
·קורסי חובה 24 -ש”ס
·סמינרים  6 -ש”ס
·קורסי התמחות 9 -ש”ס
·מטלת גמר
קורסי חובה|  24ש”ס
משפט חוקתי ואתיקה ציבורית | עלות תועלת|
מיקרו כלכלה | היבטיים חברתיים ,פוליטיים
וארגוניים של מדיניות | מבוא למדיניות ציבורית|
ניהול מערכות מורכבות בסביבה דינאמית|
סטטיסטיקה ושיטות מחקר | סדנה במדיניות
ציבורית – ייערכו מפגשים עם קובעי מדיניות.

קורסי התמחות
על התלמידים לבחור  9ש”ס קורסי התמחות
מתוך רשימת הקורסים הבאים:
הרשות המחוקקת | ניהול אסטרטגי | מדינת
הרווחה | מדיניות כלכלית בישראל | הערכת
תכניות חברתיות | יחסי שלטון מקומי ומרכזי |
תכנון עירוני | המהפכה הדיגיטלית והשלכותיה על
המגזר הציבורי

סמינרים
הערכת פרויקטים ציבוריים | תקצוב | מעמד
הביניים | מיזמים חברתיים במגזר הציבורי

התואר
התואר האקדמי הניתן בסיום הלימודים הוא תואר
“מוסמך אוניברסיטה  M.Aבמדיניות ציבורית”.

תכנית לימודים בסיסית נתונה לשינוייםEMPP -

רשימת המרצים
המלמדים בתכנית
ד"ר יוסי בולס
פרופ' יוסי ברכמן
פרופ' דן בן-דוד
ד"ר חיים וייצמן
השופט (בדימוס) אבי זמיר
ד"ר רוית חננאל
פרופ' אלון טל
פרופ' אורלי יחזקאל
פרופ' אבי כרמלי
ד"ר תמר לרנטל
פרופ' גילה מנחם
פרופ' איתי סנד
ד"ר יורם עידה
מר אופיר פז – פינס
ד"ר עדי קפליוק

