סיור לימודי בברלין של תכנית המנהלים ללימודי מוסמך במנהל ומדיניות
ציבורית ()EMPA

סיור לימודי ייחודי לתלמידי תכנית ה  EMPAעסק ב "שיתופי פעולה ממשלתיים במנהל הציבורי
בין ישראל לגרמניה – מבט השוואתי".
בתחילת חודש מאי  2018יצאנו עם קבוצה של כ 30-סטודנטים מתכנית ה  EMPAבמחלקה למנהל
ומדיניות ציבורית לסיור לימודי בברלין כחלק מתכנית הלימודים בקורס "תיאוריה ארגונית" .מטרת
הסיור הייתה לההעניק לסטודנטית ראייה השוואתית על המנהל הציבורי בגרמניה ביחס לנעשה
בישראל .את הקבוצה ליוו ד"ר ואלרי איסק ,ד"ר דנה ושדי והגברת אפרת קורן מהמחלקה למנהל
ומדיניות ציבורית.
בפן הלימודי הסטודנטים נחשפו למנגנוני המנהל הציבורי בגרמניה בעת ביקור במשרד הפנים הגרמני
תוך הכרות עם משרד הספורט המקומי ,מבנהו ופעילויותיו העיקריות .במשרד הספורט נחשפנו
לשיתופי הפעולה בין גרמניה לישראל בראיה היסטורית .למדנו על שיתופי פעולה נוספים בין שתי
המדינות גם בביקור בשגרירות ישראל בברלין .בבית הספר לכלכלה ומשפט בברלין הסטודנטים למדו
על תכנית ההכשרה האקדמית של עובדי המנהל הציבורי בגרמניה וכן נחשפו למחקרים בתחום זה.
הכרת הפעילויות הבינלאומיות של עמותות כגון ארגון השקיפות הבינלאומי ועמותה בהובלת ישראלים
בברלין העוסקת בסיוע הומניטרי לפליטים מהמזרח התיכון ( )ISRAaidהעניקו לסטודנטים זווית נוספת
על התפקידים שהועברו מהמנהל הציבורי לארגוני הסקטור השלישי בגרמניה .לבסוף ,בסיור בפרלמנט
הגרמני נחשפנו לעבודת הנבחרים ולמבנה השונה כל כך של השלטון המרכזי.
במהלך הסיור חשפנו בפני הסטודנטים גם את הפן התרבותי של ברלין באמצעות סיור במתכונת
"המירוץ לברלין" בו תיירנו בעיר תוך כדי פענוח חידות מאתגרות .ביקור באנדרטת השואה חיבר את
כולנו להיסטוריה של ברלין בכלל ושל מדינת ישראל בפרט .לבסוף ,בסיור במנהרות בעיר הכרנו עוד
חלק בהיסטוריה המורכבת של העיר אשר היתה חצויה עד לפני כ 20שנה.

 גרמניה-תכנית סיור לימודי בברלין

'יום ד
9.5.2018
10:00-13:00
Ministry of the Interior
–
“sport in the public
sector – local, regional
and federal level”.
Presentation and
explanation of the ISRGER bilateral
declaration of intend”.
13:00-14:00
ארוחת צהריים
14:45-16:15
Transparency
International - “Open
governance projects:
helping citizen engage
with government”.
17:00-18:30
Berliner סיור
Unterwelten
.סיור מתחת לברלין
Brunnenstr 105
18:30
ארוחת ערב
טיסה לתל אביב

'יום ג
8.5.2018

יום ב
7.5.2018

10:00-13:00
School of Economic and
אירוח בפרלמנט
Law
הגרמני על ידי סגן
,יו"ר הפרלמנט
10:00-11:00
 סיור בפרלמנטProf. Dr. Robert Knappe,
dean of the department of
 הרצאה של חברPublic Administration “ הפרלמנטintroduce into the system of
studying public
administration at BSEL and
13:00-13:30 in Germany in general “
הפסקת צהריים
11:00-12:00
Prof. Dr. Stefan Tomerius,
14:00-17:00
 ביקור בשגרירותprofessor of public
–  ישראל בברליןAdministration with a focus
 הרצאה של הנספחon Administration Law
הכלכלי דורון
." אברהמיLegal subjects in the study
course Public
Administration"
12:00-13:00
17:00-20:00 Prof. Dr. Tabias Ringeisen,
 זמן פנויProfessor of Applied
Psychology
"Fostering presentation and
moderation skills in
students: A brief research
overview"
13:00-14:00
20:00
צהריים
הפסקת
ארוחת ערב
14:00-15:00
short tour on the Campus as
well- the history of German
Democratic Republic before
the Reunion.
16:00-17:00
Israaid עמותה בנושא הגירה
18:00-19:00
אנדרטת השואה

יום א
6.5.2018
06:20-10:40
טיסה לברלין
11:30-12:30
ארוחת
צהריים קלה
12:30-17:30
סיור בברלין
'ובשוק יום א
בסגנון
"המירוץ
"למליון

 ארוחת18:00
ערב

