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החוג למדיניות ציבורית
תכנית המוסמך למדיניות ציבורית למנהלים
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מערכת שעות כוללת לשנת הלימודים תשע"ט סמס א'
מערכת שעות תשע"ט 2018-2019

הסבר על מערכת השעות בתכנית המנהלים כמוצע לעיל:

התכנית מחייבת  39שעות לתואר 3 +שעות רקע על פי הפירוט הבא:
 3שעות לימודי רקע ביסודות הכלכלה
 19שעות חובה
 5שעות סדנאות חובה
 6שעות סמינרים
 9שעות התמחות  -פירוט :רשות מחוקקת  ,2מדינת רווחה , 2תכנון
עירוני  2ניהול אסטרגי  2חדוה וינרסקי 1
מטלת גמר
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מערכת שעות סמסטר א' תשע"ט 2018-2019
יום ה'  -סמסטר
א'
שעות

סימול הקורס

שם הקורס

שם המרצה

הערות

סוג הקורס

שקלול

מס ש"ס

8.45-10.15

1066.5003.01

הרשות המחוקקת ושלטון מקומי

אופיר פז -פינס

אולם זאב סגל 003

אלון טל

התמחות
)חובה(

2

10.15-11.00
11.00-11.15
11.15-12.45

הפסקה
1066.1103.01

סמינר תכנון עירוני שנתי  1ש"ס

12.45-13.15
13:15-14:00

ד"ר רוית חננאל

ניהול ארגונים בסביבה דינמית

פרופ' אורלי יחזקאל

סדנא ציבורית

אלון טל

הפסקה

14:00-16:30

1066.1102.01/02

16.30-16.45

הפסקה

16:45-18:15

יסודות הכלכלה  +תרגול

ד"ר יורם עידה/גב' שרית בוכריס

אולם זאב סגל003 -

שיעור

חובה

3

1066.1111.01

היבטים חברתיים

פרופ' גילה מנחם

אולם זאב סגל003 -

שיעור

חובה

2

18.15-18.30

הפסקה

20:00 -18:30

1066.1101.01

מבוא למדיניות ציבורית

פרופ' איתי סנד

אולם זאב סגל003 -

שיעור

חובה

2

יום ו'  -סמסטר
א'
09:00-10:45

1066.1106.01

משפט חוקתי ומנהלי

השופט )בדימוס( אבי זמיר

מפגשים אולם זאב סגל003 -

שיעור

חובה

2

10:45-12:30

1066.5015.01

אתיקה ציבורית

השופט )בדימוס( אבי זמיר

אולם זאב סגל003 -

שיעור

חובה

2

1066.1104.01

סדנה במדיניות ציבורית  2נקודות

** נעדכן מראש מתי הסדנאות
יתקיימו

2

חובה
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מערכת שעות סמסטר ב' תשע"ט ) 2018-2019מערכת השעות לסמסטר ב'(
יום ה'  -סמסטר
ב'
שם הקורס

שם המרצה

הערות

סוג הקורס

שעות

סימול
הקורס

פרופ' דני בן דוד

שיעורי בחירה מקבילים -קורס משותף
חוג ומנהלים  -מתחיל ב 8.3

שיעור

9:00-12:00

10661107.01

מדיניות כלכלית
בישראל

ד"ר רוית חננאל

שיעורי בחירה מקבילים

10:00-12.00

1066.1128.01

תכנון עירוני

12:00-12:45

הפסקה

12:45 – 14:15

1066.5001.01

12:45-15:00

1066.5007.01

15:15-16:45

10661110.01

17:00-20:30

1066.1112.01

דניאל גוטליב 8
מפגשים
סמינר סוגיות
בחקר עוני
ומדיניות עוני  -א
מיקרו כלכלה
הערכת פרויקטים
ציבוריים

שיעור

מדינת הרווחה

שיעורי בחירה

שיעור

פרופ' איתי סנד

סמינר שנתי – א  4מפגשים אחרונים של
סמסטר

סמינר

ד"ר יורם עידה

שיעור חובה

שיעור

ד"ר יוסי בולס

שיעור חובה

סמינר

שקלול
בחירה
בחירה

ה

מס ש"ס
3
2
2
 1ש"ס

סמינר
חובה
חובה

2

יום ו'  -סמסטר ב'
שיעור חובה עד ה 17/5

9:00-11:00

1066.1113.01

שיטות מחקר
וסטט

ד"ר תמר לרנטל

11:15-13:00

1066.1147.01

תקצוב

פרופ' איתי סנד

2
שיעור

סמינר שנתי

3

סמינר

חובה
סמינר

3

