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 ניהול מערכות ציבוריות –תכנית לימודים
 מחזור 1 - תשפ"ב תשפ"ג

 
 תנאי קבלה

 30מועמדים מעל גיל 

המועצה להשכלה גבוהה. בעלי תעודת בגרות, או שסיימו מכינה קדם אקדמית במוסד אקדמי מוכר ע"י * 

 מועמדים אלה נדרשים להיבחן בבחינת סיווג אנגלית )אמיר/אמיר"ם(.

+. את המכינה יש לסיים לפני תחילת 30* מועמדים ללא תעודת בגרות וללא פסיכומטרי יחויבו במכינת 

 .04-8240176הלימודים. לפרטים יש לפנות לטלפון 

 * אנגלית / עברית לפי הכללים למי שחייב 

 

 :זמן לימודים

 08:00-14:00וימי שישי  08:30-20:00סמסטרים(: ימי רביעי  בעהיום )שלימודי 

 08:00-14:00וימי שישי  17:00-21:30ה סמסטרים(: ימי חמישי מונלימודי ערב )ש

 

 30מועמדים מתחת גיל 

* תעודת בגרות מלאה או תחליף בגרות )מכינה קדם אקדמית( ועמידה בבחינה הפסיכומטרית. הקבלה 

 450למועמדים אלו תהיה לפי חתך הקבלה החוגי והאוניברסיטאי. חובה להוציא ציון פסיכומטרי גולמי 

 500יכומטרי בציון משוכלל ומעלה. בנוסף, חובה לעמוד בציון משוכלל )בגרות/תחליף בגרות+פס

 ומעלה(.

ומעלה, אינו נדרש לבחינה פסיכומטרית אלא  100מועמד אשר ממוצע ציוניו בבגרות ישראלית עומד על 

 יע"ל, למי שצריך(.-לבחינת סיווג אנגלית )אמי"ר/אמיר"ם וכן בחינת ידע בעברית

 

לחוגים  פ"אהלימודים תש עברית )יע"ל( לשנתתנאי קבלה במבחן ידע ב - דרישות הקבלה בעברית

 . מועמדים החייבים בבחינת ידע בעברית )יע"ל(:120באוניברסיטה הוא ציון משוקלל 

ספר תיכוניים -מועמדים שנבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה שאינה עברית והינם בוגרי בתי (1

 ששפת ההוראה בהם לא הייתה עברית.

ספר תיכוניים ששפת ההוראה -גרי בתימועמדים הפטורים מן הבחינה הפסיכומטרית והינם בו (2

 .בהם לא היתה עברית

חובה לעמוד בתנאי הקבלה האוניברסיטאיים, עפ"י דרישות פרטניות עבור כל סטודנט, כפי 

 )אנגלית, יע"ל, ציון מעבר ועוד(. בלה הרשמית מטעם אוניברסיטת חיפהשמופיעות בהודעת הק
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 תכנית לימודים לדוגמא
 

נקודות  שם המרצה  שם הקורס
 שעות זכות

 4 4 ד"ר עופר פרצ'ב משאבי אנוש והסביבה הארגונית

 4 4 ד"ר תחיה עשת מבוא לסוציולוגיה

 4 4 ד"ר עופר פרצ'ב שיטות מחקר במדעי החברה והרוח )מתוקשב(

 4 4 ד"ר גיל ברוש הבורסה: מורה נבוכים )מתוקשב(

 4 4 ד"ר אסף תורג'מן משטר מדינת ישראל

 4 4 ד"ר יוסי פרלמן פיתוח ארגוני

 4 4 ד"ר פיצי רון  מושגי יסוד בפסיכולוגיה

 4 4 ד"ר אורית שמאי  הון אנושי: היבטים פסיכולוגיים )מתוקשב(

 4 4 פרופ' און וינקלר מבוא למזרח תיכון

 4 4 ד"ר אורית שמאי גיוס ומיון עובדים

 4 4 ד"ר יוסי פרלמן מבוא לשיווק

 4 4 עו"ד יצחק בן חיים )מתוקשב(משפט חוקתי 

 4 4 ד"ר מירית קרוגליאק דיני עבודה

 4 4 עופר פרצ'בד"ר  מבוא למנהל ציבורי

 4 4 פרופ' דני גוטוויין מדינת הרווחה בישראל 

 4 4 ד"ר יניב לויתן אסטרטגיות שיווק באינטרנט )מתוקשב(

 4 4 מר גלעד שדמון יעוץ ארגוני

 4 4 גולדברגמר חן  ניהול עיסוקים

 4 4 פרופ' זוהר שגב יהדות ארה"ב

 4 4 ד"ר גיל ברוש יזמות עסקית )מתוקשב(

 4 4 ד"ר יניב לויתן לוחמה פסיכולוגית )מתוקשב(

 4 4 ד"ר גיל ברוש חינוך פיננסי )מתוקשב(

 4 4 ד"ר אסף תורג'מן משנאת ישראל לאנטישמיות )מתוקשב(

 4 4 לביאד"ר צבי  מבוא ללוגיסטיקה )מתוקשב(

 4 6 ד"ר עופר פרצ'ב סמינר-במערכות ציבוריות סוגיות בניהול המשאב האנושי

 4 6 ד"ר אייל פסקוביץ סמינר-קריירה ופיתוח עובדים

 4 6 פרופ' גור אלרואי סמינר-ציונות ופוסט ציונות

 4 6 עו"ד יצחק בן חיים סמינר-היבטים משפטיים בניהול עמותות

 


