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 שש"ס לסמסטר( 16)סה"כ:  סמסטר א'

 30.10.2017תחילת הסמסטר: 
 27.01.2017סיום הסמסטר: 

 

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

 5002 08:30-11:45 שש"ס 4 205.4418 פרופ' ערן ויגודה גדות סדנת מחקר למנהלים

מערכת הפוליטית מגמות ב
  והמנהלית בישראל

חובה שש"ס ] 2 205.4419  ד"ר דורון נבות
להשיג בקורס זה ציון 

על מנת  76מעל 
 [להמשיך בלימודים

12:15-13:45 5002 

דמוקרטיה וקפיטליזם: היבטים 
 ביקורתיים

חובה שש"ס ] 2 205.4420 ד"ר דורון נבות
ציון להשיג בקורס זה 

על מנת  76מעל 
 [להמשיך בלימודים

14:15-15:45 5002 

 5002 16:15-19:45 שש"ס 4 205.4459 ד"ר ולארי איסק תאוריה ארגונית בת זמננו

 ____ מתוקשב שש"ס 4 205.4421 ד"ר ניסים כהן מדיניות ציבורית

 

 

 שש"ס לסמסטר( 12)סה"כ:  סמסטר ב'

 05.03.2017תחילת הסמסטר: 
 20.06.2017הסמסטר: סיום 

 

 שעות שש"ס מס' קורס שם מרצה שם קורס

זה כל הסיפור: פיתוח  –אנשים 
 הון אנושי במינהל הציבורי

 08:30-10:00 שש"ס 2 205.4422 ד"ר דנה ושדי

 10:15-11:45 שש"ס 2 205.4423 ד"ר דנה ושדי פיתוח מנהיגות ניהולית

הכשרה ניהולית:  מודולת
הרצאות וסדנאות ייעודיות 

 לפיתוח מיומנויות ניהול 

זהבית לויטץ  ב'ג
בהנחייתו של ד"ר ניסים 

 כהן

שש"ס, ללא  4 205.4424
 אקרדיטציה

12:15-15:45 

 16:15-17:45 שש"ס 2 205.4425 ד"ר נעמה טשנר כתיבת נייר מדיניות

מדיניות סביבתית: היבטים 
 גלובאליים ומקומיים

 18:15-19:45 שש"ס 2 205.4426 ד"ר נעמה טשנר

מינהל ציבורי בן זמננו: גישות 
 ואסכולות במינהל הציבורי

 מתוקשב שש"ס 4 205.4427 ד"ר ניבי גל אריאלי
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 שש"ס לסמסטר( 18)סה"כ:  סמסטר קיץ

 )מתחיל שבועיים לפני תחילתו הרשמית של סמסטר הקיץ( 06.07.2017 תחילת הסמסטר:

 )מסתיים שבועיים לאחר סיומו של סמסטר הקיץ הרשמי( 14.09.2017סיום הסמסטר: 

 שעות שש"ס מס' קורס שם מרצה שם קורס

חוקים ומשפטים עשו לכם: 
 משפט מנהלי וחוקתי

 08:30-11:45 שש"ס 4 205.4428 עו"ד רון רוגין

 12:15-13:45 שש"ס 2 205.4429 פרופ' דייב נחמיאס סוגיות במדיניות ציבורית

 14:00-15:30 שש"ס 2 205.4463 פרופ' דייב נחמיאס רפורמות בשירות הציבורי

איפה הכסף? כלכלה פוליטית 
 למנהלים

 16:15-19:45 שש"ס 4 205.4438 ד"ר יניב ריינגוירץ

הערכה ומדידת ביצועים 
 במגזר הציבורי

 מתוקשב שש"ס 2 205.4439 ד"ר יובל אופק

 הנחיה אישית שש"ס 4 205.4348 אוסטרגב' אנה  פרקטיקום 

   205.0005  פרויקט גמר

 


