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התכנית שתכשיר אתכם 
להובלת תהליכי מדיניות

תוכנית מרוכזת בשנה אחת

בעקבות הלא נודע

go.tau.ac.il :מידע והרשמה 
ובמוקד כל האוניברסית"א

im@tau.ac.il :דוא"ל 
טלפון: 03-6405550

פרטים בנושאי רישום 
וקבלה לאוניברסיטה:

tau2go
אוניברסיטת תל אביב

)M.A( תוכנית ללימודי מוסמך
במדיניות ציבורית

במסלול “מובילי מדיניות”
ליעוץ בנושא הרשמה למסלול

נא לפנות אל: גב’ עדי פויארמן  

טלפון: 036409705, 03-6409524

adidi@tauex.tau.ac.il : מייל

פקס: 03-6407382

שכר לימוד 
אוניברסיטאי

החוג למדיניות ציבורית
בית הספר ללימודי חברה ומדיניות
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)M.A( תוכנית ללימודי מוסמך
במדיניות ציבורית במסלול “מובילי מדיניות”

אם אתם שואפים להוביל את תהליכי המדיניות הציבורית בישראל 
ולעצב את ההתמודדות עם אתגרי המאה ה-21 – מקומכם איתנו!

תוכנית הלימודים במסלול מיועדת לפיתוח הבנה ויכולות ניתוח 
בתחום הכלכלי, החברתי, המשפטי, הפוליטי-מערכתי, הניהולי-

אסטרטגי והתקצובי. שילוב ייחודי זה יאפשר לבוגרינו לזהות בעיות 
מדיניות, לעצב תוכניות להתמודדות עימן, להוליך תהליכי יישום, 
להעריך את התוצאות ולהשתלב בתפקידים בכירים בכל המגזרים.

למי מיועד המסלול?
המסלול מיועד למעוניינים להשתלב בזירת המדיניות, או שכבר 
השתלבו בה ויכולים ללמוד במערך לימודים אינטנסיבי. המסלול 
כולל לימודים לאורך 3 סמסטרים רצופים, יומיים בשבוע )יום באמצע 

השבוע ויום שישי(. 

המסלול הינו תקני וחל עליו שכר לימוד אוניברסיטאי. 

תנאי קבלה
רשאים להגיש מועמדות בעלי תואר בוגר אוניברסיטה או תואר 

ממוסד אקדמי מוכר להשכלה גבוהה, בציון 78 ומעלה.
בעלי נסיון ניהולי במגזר הציבורי.

המועמדים יוזמנו לראיון קבלה אישי.

מה לומדים?
משפט חוקתי, כלכלה ציבורית, אתיקה ציבורית, תיקצוב, מיקרו 
כלכלה, מבוא למדיניות ציבורית, הערכת פרויקטים ציבוריים והיבטים 

חברתיים.

בין הקורסים היחודיים לתלמידי המסלול

ניהול מערכות מורכבות בסביבה דינאמית, מיזמים חברתיים במגזר 
הציבורי וניהול אסטרטגי.

בין המרצים )לפי א-ב(
ד"ר יוסי בולס, פרופ' דן בן דוד, פרופ' יוסי ברכמן, ד"ר דניאל גוטליב, 
השופט בדימוס אבי זמיר, ד"ר רוית חננאל, פרופ' אלון טל, פרופ' 
אורלי יחזקאל, פרופ' אבי כרמלי, עו"ד ד"ר לילך ליטור, פרופ' גילה 

מנחם, פרופ' איתי סנד, ד"ר יורם עידה, מר אופיר פז-פינס.

ליעוץ בנושא הרשמה למסלול
נא לפנות אל: גב’ עדי פויארמן  

טלפון: 036409705, 03-6409524

adidi@tauex.tau.ac.il : מייל

פקס: 03-6407382

שכר לימוד 

אוניברסיטאי
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