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 המחלקה למנהל ומדיניות ציבורית
Division of Public Administration & Policy 

 

 

 

04.09.2021 

          
 בשנה אחת ביקורת פנימית וציבורית מערכת שעות 

 ג"שנה"ל תשפ
 יום הלימודים: יום שלישי )למעט ימי השלמה ומבחנים(

 

 

 סמסטר א'
 25.10.2022תחילת סמסטר: 

 17.01.2022סמסטר:  סיום
 

 בחינה/ עבודה שעות שש"ס מס' קורס שם מרצה שם קורס

פרופ' שלמה  יסודות הביקורת
 מזרחי

 24.01.2023 -מועד א 08:30-11:45 4 01א205.4521
 16.02.2023 -מועד ב

 07.02.2023 -מועד א 205.4551t01 2 12:15-13:45 ד"ר גבי סייג ביקורת חשבונאית ועסקית 
 21.02.2023 -מועד ב

 תיאוריה ארגונית
 משותף עם שלטון מקומי

 מבחן בית 14:00-17:15  4 01א205.4552 ואלרי איסקד"ר 

ייעוץ  -הכנה לפרקטיקום
 אישי

אורית בז'רנו  גב' 
 , עו"דשפירא

  17:30-19:00 2 01א205.4485

 קביעת מדיניות ציבורית 
 צוערים שנה אמשותף עם 

 02א205.4330 ניסים כהן פרופ'
 

 02.02.2023 -מועד א מתוקשב 4
 23.02.2023 -מועד ב

 

 : תאריכי המפגשים בסמסטר א'
 

 1מפגש  – 25.10.2022
 יום בחירות. לא יתקיימו לימודים. -2מפגש  – 01.11.2022
 3מפגש  – 08.11.2022
 תכנית.כנס ה -4מפגש  – 15.11.2022
 5מפגש  – 22.11.2022
  6מפגש  – 29.11.2022
 7מפגש  – 06.12.2022
 8מפגש  – 13.12.2022
 9מפגש  – 20.12.2022
 10מפגש  – 27.12.2022
 11מפגש  – 03.01.2023
 12מפגש  – 10.01.2023
 13מפגש  – 17.01.2023
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 יבוריתהמחלקה למנהל ומדיניות צ

Division of Public Administration & Policy 
 

 
 
 
 
 
 

 סמסטר ב'
 28.02.2023תחילת סמסטר: 
 20.06.2023סיום הסמסטר: 

 
 בחינה/ עבודה שעות שש"ס מס' קורס שם מרצה שם קורס

 גישות ואסכולות במנה"צ 
 משותף עם שלטון מקומי

 04.07.2023 -מועד א 09:00-12:30 4 01ב205.4535 פרופ' שלמה מזרחי 
 20.07.2023 -מועד ב

 עבודה 13:00-16:15 4 01ב205.4536 ד"ר ואלרי איסק סדנת מחקר

 עבודה 16:30-18:00 2 01ב205.4484 קוחלני, עו"ד מר אלון ניהול סיכונים

 עבודה 18:15-19:45 2 01ב205.4483 מר אלון עמית אבטחת מידע

 עבודה מתוקשב  2 01ב205.4534 ד"ר רומי וייס אתיקה ניהולית

    01ב205.4549  ביטוח פרקטיקום

 

 מדויק יימסר מועד-*יש לקחת בחשבון כנס מחלקה :תאריכי המפגשים בסמסטר ב'
 

 1מפגש  – 28.02.2023
 חופשת פורים אין לימודים – 07.03.2023
 3מפגש  – 14.03.2023
 4מפגש  – 21.03.2023
 5מפגש  – 28.03.2023
 חופשת פסח אין לימודים – 04.04.2023
 חופשת פסח אין לימודים – 11.04.2023
 טקס יום הזיכרון לשואה ולגבורה( –אין לימודים  12-14)בין  6מפגש  – 18.04.2023
 יום הזיכרון לחללי צה"ל אין לימודים – 25.04.2023
 7מפגש  – 02.05.2023
 8מפגש  – 09.05.2023
 9מפגש  – 16.05.2023
 10מפגש  – 23.05.2023
 11מפגש  – 30.05.2023
 12מפגש  – 06.06.2023
 13מפגש  – 13.06.2023
 14מפגש   – 20.06.2023
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 יבוריתהמחלקה למנהל ומדיניות צ

Division of Public Administration & Policy 
 

 
 
 

 ר קיץסמסט
 11.07.2023תחילת סמסטר: 

 05.09.2023סיום סמסטר: 
 

 בחינה/ עבודה שעות שש"ס מס' קורס שם מרצה שם קורס

 עבודה 08:30-11:45 4 01ק205.4477 ד"ר ואלרי איסק סמינר ביקורת מעשית

 עבודה 12:15-14:45 3 01ק205.4556 מר יוסי חכם, עו"ד היבטים משפטיים בביקורת

 ת כלכלה פוליטי
 משותף עם שלטון מקומי

 
 ד"ר יניב ריינגוורץ

 07.09.2023 -מועד א 15:00-16:30 2 01א205.4487
 19.09.2023 -מועד ב

 מתוקשב 2 01א205.4488

פיקוח על המגזר השלישי 
 בראי הביקורת הציבורית

 עבודה 16:45-19:15 3 01ב205.4539 ד"ר אנה אוסטר

    01ק205.4549  ביטוח פרקטיקום

 

 
 תאריכי המפגשים בסמסטר קיץ:

 1מפגש  – 11.07.2023
 )השלמה בזום ביום א'( 2מפגש  – 16.07.2023
 3מפגש  – 18.07.2023
 4מפגש  – 25.07.2023
 5מפגש  – 01.08.2023
 6מפגש  – 08.08.2023
 7מפגש  – 15.08.2023
 )השלמה בזום ביום א'( 8מפגש  -  20.08.2023
 9מפגש  – 22.08.2023
  10מפגש  – 29.08.2023
 11מפגש  – 05.09.2023

 


