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 21-25.6.2020 –שבוע פתוח להרשמה לתואר שני 

 !לנרשמים לתואר שני בין תאריכים אלובדמי ההרשמה הנחה  50%

(, לקראת לימודים לתואר שני בשנה"ל תשפ"א 2020לידיעתכם! קורסי ההשלמה בקיץ תש"פ )יוני 

 בלבד, יתקיימו ללא עלות באופן חד פעמי בעקבות מצב הקורונה

 :של בית הספר למדעי המדינה הנכם מוזמנים למפגשי זום עם נציגי תכניות התואר השני

 במחלקה לממשל ורעיון מדיני לא מחקרי  /תואר שני במסלול מחקרי  .1

  :16:00בשעה  21.6מועד המפגש 

  :קישור למפגשhttps://zoom.us/j/98580640123 

 :משתתפים במפגש ופרטי יצירת קשר 

 מייל לפניות טלפון לפניות מפגשהמשתתפי 

ראש המחלקה  - מנור-ד"ר ישראל ויסמל
 לממשל ורעיון מדיני

04-8240019 wisrael@poli.haifa.ac.il 

למדעי  ה"סמנהלנית בי - גב' אתי מרום
 המדינה

04-8249032 emarom@univ.haifa.ac.il 

mfainerma@univ.haifa.ac.il 054-7250620 מרכזת התכנית  - גב' מירי אשובה  

 

 מזה"ת בעת החדשההפוליטיקה של לימודי עם התמחות בתואר שני בשנה אחת  .2

  :18:00שעה  21.6מועד המפגש 

  :קישור למפגשJoin our Cloud HD Video Meeting now 

 :משתתפים במפגש ופרטי יצירת קשר 

 מייל לפניות טלפון לפניות מפגשהמשתתפי 

 asadghanem@ymail.com 04-8240019 ראש התכנית  - פרופ' אסעד גאנם

ראש המחלקה לממשל  - מנור-ד"ר ישראל ויסמל
 ורעיון מדיני

04-8240019 wisrael@poli.haifa.ac.il 

 emarom@univ.haifa.ac.il 04-8249032 למדעי המדינה ה"סמנהלנית בי - גב' אתי מרום

mfainerma@univ.haifa.ac.il 054-7250620 מרכזת התכנית  -גב' מירי אשובה  
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 תואר שני בשנה אחת – למגזר הציבורי MPAתואר שני במנהל ומדיניות ציבורית  .3

  '20:00ליוני שעה  21מועד המפגש: יום א 

  ובעידן הקורונה. מיועד לעובדי המגזר  21-אתגרי הניהול במאה ה -נושא המפגש: מתקדמים למנהיגות רשתית

 .הציבורי, חברים בהסתדרות המח"ר

 :קישור למפגש s/j/98303368430https://zoom.u  

  ,6970933-054לשאלות: ד"ר איתי בארי, ראש תכנית , itaibeeri@poli.haifa.ac.il 

 

 יום פתוח של המחלקה ליחסים בינלאומיים, אוניברסיטת חיפה .4

 18:00-20:00שעות  22.6ב'  מועד המפגש: יום 

  ביטחון לאומי וקבלת החלטות,  עם התמחות בדיפלומטיה, ניהול מו"ממיועד למתעניינים בלימודי תואר שני

 ואסטרטגיה ימית. כל התכניות נלמדות בשנה אחת.

  גב'  –פרופ' זק לוי, ראשי התכניות: פרופ' אבי בן צבי, פרופ' בן מור, רכזת התכנית  –משתתפים: ראש המחלקה

 בלה בוטניק.

  :93072014001קישור למפגשhttps://zoom.us/j/ 

 

 עם התמחות בלימודי דמוקרטיה תואר שני בשנה אחת .5

  '16:00בשעה  23.6מועד המפגש: יום ג 

  :קישור למפגשhttps://zoom.us/j/95503804236   

 שתתפים במפגש ופרטי יצירת קשר: מ 

 מייל לפניות טלפון לפניות מפגשהמשתתפי 

 gerson@poli.haifa.ac.il 04-8240019 ראש התכנית - ד"ר גל גרזון

ראש המחלקה  - מנור-ד"ר ישראל ויסמל
 לממשל ורעיון מדיני

04-8240019 wisrael@poli.haifa.ac.il 

 emarom@univ.haifa.ac.il 04-8249032 למדעי המדינה ה"סמנהלנית בי - גב' אתי מרום

mfainerma@univ.haifa.ac.il 054-7250620 מרכזת התכנית  -גב' מירי אשובה  

 

 תואר שני בשנה אחת – תכנית ללימודי תואר שני במינהל השלטון המקומי .6

  ,'20:00בשעה  ליוני 23מועד המפגש : יום ג 

https://zoom.us/j/98303368430
mailto:itaibeeri@poli.haifa.ac.il
mailto:itaibeeri@poli.haifa.ac.il
https://zoom.us/j/93072014001
https://zoom.us/j/95503804236
mailto:gerson@poli.haifa.ac.il
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mailto:emarom@univ.haifa.ac.il
mailto:mfainerma@univ.haifa.ac.il
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 :המרכזי?מתי ומדוע השלטון המקומי מתפקד טוב יותר מהשלטון  -הכי טוב שיש  נושא המפגש 

  :קישור למפגש https://zoom.us/j/98032045463  

  ,2329173-052לשאלות: ד"ר יניב רינגוורץ, ראש תכנית , yanivrein@poli.haifa.ac.il 

 

 בינלאומיים, אוניברסיטת חיפהיום פתוח של המחלקה ליחסים  .7

 18:00-20:00עות ש 24.6' ד מועד המפגש: יום 

  מיועד למתעניינים בלימודי תואר שני עם התמחות בדיפלומטיה, ניהול מו"ו וקבלת החלטות, ביטחון לאומי

 ואסטרטגיה ימית. כל התכניות נלמדות בשנה אחת.

  גב'  –פרופ' אבי בן צבי, פרופ' בן מור, רכזת התכנית  פרופ' זק לוי, ראשי התכניות: –משתתפים: ראש המחלקה

 בלה בוטניק.

 :09 קישור למפגשzUHcwVlpFRzdPQT5RU5?pwd=UXJiWktseHc93046298686https://zoom.us/j/ 

  

 תואר שני בשנה אחת – ומדיניות ציבורית למנהליםתכנית לתואר שני במינהל  .8

  20:00שעה  24.06.20יום ד',  –מועד המפגש  

  מיועד למתעניינים בעלי ניסיון ניהולי העובדים בארגוני המגזר הציבורי והמגזר השלישי. במפגש ישתתפו ראש

  מקצועית.  התכנית, פרופ' דנה ושדי, ובוגרי התכנית שיחלקו כיצד התכנית עזרה להם מבחינה

 :קישור למפגש  https://zoom.us/j/95477648745 

  ,3855685-052לשאלות: פרופ' דנה ושדי, ראש תכנית ,dvashdi@poli.haifa.ac.il 

 

 לימודים בשנה אחת + סמסטר – ציבוריתתכנית לתואר שני בביקורת פנימית ו .9

  20:00שעה  25.06.20יום ה',  –מועד המפגש 

  קורונה.–מיועד למתעניינים המחפשים מקצוע לעתיד בעידן של אי וודאות. בואו לרכוש מקצוע אקטואלי בעידן פוסט 

  המרכז הרפואי "לגליל" מבקר פנים  –במפגש ישתתפו ראש התכנית, ד"ר ואלרי איסק, ובוגרי התכנית: יוגב קריאט

 המרכז הרפואי "הלל יפה" חדרה. –ליאת חסון  ;נהריה

  :09קישור למפגשITHdMMVhEOEluOWsvQT9?pwd=cmdzUVhETE95085494232https://zoom.us/j/ 

  ,6095117-052ראש תכנית, לשאלות: ד"ר ואלרי איסק, visaak@poli.haifa.ac.il 

https://zoom.us/j/98032045463
mailto:yanivrein@poli.haifa.ac.il
mailto:yanivrein@poli.haifa.ac.il
https://zoom.us/j/93046298686?pwd=UXJiWktseHc5RU5zUHcwVlpFRzdPQT09
https://zoom.us/j/93046298686?pwd=UXJiWktseHc5RU5zUHcwVlpFRzdPQT09
https://zoom.us/j/95477648745
mailto:dvashdi@poli.haifa.ac.il
https://zoom.us/j/95085494232?pwd=cmdzUVhETE9ITHdMMVhEOEluOWsvQT09
mailto:visaak@poli.haifa.ac.il

