
 המחלקה למנהל ומדיניות ציבורית
 בית הספר למדעי המדינה                                                       

Division of Public Administration & Policy 
School of Political Sciences 

 
 

  
 

23.09.2020 

 פ"אתש – מנהל ציבורי למנהלים -מערכת שעות ולוח מבחנים 

 ימי הלימוד ביום ה' )מלבד שיעורי השלמה(

 שש"ס לסמסטר( 81)סה"כ:  סמסטר א'
  22.10.20 תחילת הסמסטר:

 21.01.21סיום הסמסטר: 

 מטלה/תאריך מבחן חדר שעות שש"ס מס' קורס שם מרצה שם קורס
זה כל  –אנשים 
ר: פיתוח הון הסיפו

אנושי במינהל 
    הציבורי

דנה  פרופ'
 ושדי

  עבודה  08:30-10:00 2 01א205.4422

פיתוח מנהיגות 
 ניהולית

דנה  פרופ'
 ושדי

 עבודה  10:15-11:45 2 01א205.4423

ניסויים ככלי בעיצוב 
 מדיניות

ד"ר סער אלון 
 ברקת

 עבודה  12:15-13:45 2 01א205.4512

חוקים ומשפטים 
לכם: משפט עשו 

 מנהלי וחוקתי

 28.01.21מועד א'   14:15-17:45 4 01ב205.4428 עו"ד רון רוגין
 18.02.21מועד ב' 

מערכת מגמות ב
הפוליטית והמנהלית 

  בישראל

 04.02.21מועד א'   18:15-19:45  2 01א205.4419 דורון נבות ד"ר 
 )יום א'(  21.02.21מועד ב' 

 

 ניסיםפרופ'  מדיניות ציבורית
 כהן

 11.02.21מועד א'   מתוקשב  4 01א205.4330
 28.02.21מועד ב' 

מנה"צ בראיה 
 השוואתית

ד"ר ואלרי 
 איסק

 עבודה  ללא לו"ז  2 01א205.4569

 (לימודיים יםסיור 2יש לקחת בחשבון )  תאריכי מפגשים בסמסטר א'

 1שיעור  – 22.10.20

 2שיעור  – 29.10.20

 3שיעור  – 05.11.20

 4שיעור  – 12.11.20

 5שיעור  – 19.11.20

 6שיעור  – 26.11.20

 7שיעור  – 03.12.20

 8שיעור  – 10.12.20

 9שיעור  – 17.12.20

 10שיעור  – 24.12.20

 11שיעור  – 31.12.20

 12שיעור  – 07.01.21

 13שיעור  – 14.01.21

 14שיעור  – 21.01.21
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 רונטלייםמפגשים פ 10סה"כ  – שש"ס לסמסטר( 81)סה"כ:  סמסטר ב'

 28.02.21: הרשמי תחילת הסמסטר

 18.06.21סיום הסמסטר: 

 מטלת הקורס חדר שעות שש"ס מס' קורס שם מרצה שם קורס 

סדנת מחקר 
 למנהלים

פרופ' ערן 
 ויגודה גדות

 עבודה  08:30-11:45  4 01ב205.4418

איפה הכסף? 
כלכלה פוליטית 

 למנהלים

פרופ' שלמה 
 מזרחי

 24.06.21מועד א'   12:15-15:45 4 01ב205.4438
 )יום א'( 11.07.21מועד ב' 

ד"ר ואלרי  תיאוריה ארגונית
 איסק

ייקבע מול  - ביתמבחן   16:15-19:45 4 01ב205.4459
 המרצה

מינהל ציבורי בן 
זמננו: גישות 

ואסכולות במינהל 
 הציבורי

רותם ד"ר 
 מילר

 )יום א'( 30.06.21מועד א'   מתוקשב 4 01ב205.4427
 )יום ג'( 20.07.21ד ב' מוע

מנה"צ בראיה 
 השוואתית

ד"ר ואלרי 
 איסק

 עבודה  ללא לו"ז  2 01ב205.4569

 , כנס שני, איד אל פיטר וחזרה מברלין שטרם נקבעו יש לקחת את יום הסטודנט – תאריכי מפגשים בסמסטר ב'

 1שיעור  - 04.03.21

 2שיעור  - 11.03.21

 3שיעור  - 18.03.21

 )יום ג'(יום השלמה כלל אוניברסיטאי  – 4שיעור  – 23.03.21

 חופשת פסח - 25.03.21

 חופשת פסח - 01.04.21

 עצרת יום השואה( – 12-14)אין לימודים בין  5שיעור  - 08.04.21

 חופשת יום העצמאות - 15.04.21

 6שיעור  - 22.04.21

 7שיעור  - 29.04.21

 8שיעור  - 06.05.21

 9שיעור  - 13.05.21

 10שיעור  - 20.05.21

 11שיעור  - 27.05.21

 12שיעור  - 03.06.21

 13שיעור  - 10.06.21

 14שיעור  - 17.06.21
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 שש"ס לסמסטר( 01)סה"כ:  סמסטר קיץ

 01.07.21 תחילת הסמסטר:

 02.09.21סיום הסמסטר: 

 עבודה/תאריך מבחן חדר שעות שש"ס מס' קורס שם מרצה שם קורס

מודולת הכשרה 
צאות ניהולית: הר

וסדנאות ייעודיות 
לפיתוח מיומנויות 

 ניהול 

ד"ר זהבית 
 לויטץ

  4 01ב205.4424
ללא 

 אקרדיטציה

 עבודה  08:30-11:45

עבודה מיומנויות ב
עם דאטה: סדנה 
 מעשית למנהלים

ד"ר סער אלון 
 ברקת

כיתת  12:15-13:45 2 01ק205.4513
 מחשבים

 עבודה

דמוקרטיה 
וקפיטליזם: היבטים 

 ביקורתיים

דורון ד"ר 
 נבות

 ת.נ 14:15-15:45 2 01ק205.4420
51711 

  יום א' 05.09.21מועד א' 
 07.10.21מועד ב' 

מרצים  קורס דירקטורים
 מתחלפים

 _______  16:15-19:45  01ק205.4496

הערכה ומדידת 
ביצועים במגזר 

 הציבורי

ד"ר יובל 
 אופק

ייקבע מול  -בית מבחן   מתוקשב  2 01ק205.4439
 המרצה

אנה  ד"ר פרקטיקום 
 אוסטר

 ע.ה הנחיה אישית  4 01ק205.4348
40989 

 עבודה

     01ק205.0005  פרויקט גמר

 תאריכי מפגשים בסמסטר קיץ

 1שיעור  – 01.07.21

 2שיעור  – 08.07.21

 3שיעור  – 15.07.21

 4שיעור  – 22.07.21

 5שיעור  – 29.07.21

 6שיעור  – 05.08.21

 7שיעור  – 12.08.21

 8שיעור  – 19.08.21

 9שיעור  – 26.08.21

 10שיעור  – 02.09.21


