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לימודים בינתחומיים במינהל ,ממשל ומשפט

תכנית הלימודים נבנתה כחלק מתפיסת אחריותנו לקידום השרות
הציבורי בישראל ,באמצעות הכשרת מנהלים ועובדים בכירים במגזר הציבורי
ובמגזרים שונים של המשק .מטרת תכנית הלימודים היא להקנות לסטודנטים
ידע אינטגרטיבי בתחומי מינהל ,ממשל ומשפט ולהכשירם כמנהלים
בתחומים הרלוונטיים.

אודות התוכנית
התכנית הייחודית נבנתה מתוך הכרה בצורך
הממשי בהכשרה איכותית ,רב תחומית ומקיפה
של מנהלים ,ארגונים ואנשי ממשל ,הפועלים
בסביבה ציבורית מורכבת ,תכנית הלימודי תתרכז
הן בצדדים הפורמאליים והן בצדדים הבלתי-
פורמאליים של הסביבה הציבורית ,הבעיות שהיא
מציבה והפתרונות הנגזרים מהכרתה ,תוך הקניית
בסיס תיאורטי ועיוני רחב .השילוב בין תחומי
הלימוד שמציעה התכנית ,מעוצב על פי לקחי
תכניות לימוד במיטב האוניברסיטאות בעולם
כגון :בית הספר הלאומי לממשל בצרפת ובית
הספר לממשל באוניברסיטת הארווארד ,אך הוא

תקדימי בהקשר הישראלי.

ראש התכנית
פרופ’ אברהם דיסקין חקר ולימד במחלקה למדע
המדינה באוניברסיטה העברית בירושלים
הוא שימש כראש המחלקה למדע המדינה
באוניברסיטה העברית וכיו”ר האגודה הישראלית
למדע המדינה .במהלך השנים שירת כפרופסור
אורח באוניברסיטאות רבות בארה”ב ,קנדה
אירופה ויפן .פרופ’ דיסקין מתמחה ,בין היתר,
בפוליטיקה השוואתית ,בפוליטיקה ישראלית,
בשיטות בחירות ,בהתנהגות בוחרים ,בקבלת

החלטות ובתורת המשחקים .הוא פרסם בנושאים
אלה ספרים ומאמרים ,שרבים מהם התפרסמו
במיטב כתבי העת הבינלאומיים .בתפקידיו
הציבוריים שימש פרופ’ דיסקין ,בין היתר ,כיועץ
לראשי המערכת הפוליטית בישראל  -ראשי
ממשלה ,שרים וחברי כנסת .הוא ייעץ גם לכנסת
ולועדותיה ,למשרדי ממשלה שונים ולאמצעי
התקשורת בארץ ובעולם .במשך כעשר שנים
שימש כיו”ר ועדת הצוערים של משרד החוץ.
מאז סוף שנות התשעים שימש כיועץ של ועדת
הבחירות המרכזית .בין יתר עיסוקיו הנוכחיים
הוא משמש כיו”ר ועדת המועצה להשכלה
גבוהה למנהל ציבורי ולמדעי המדינה.

מבנה תכנית הלימודים

תכנית הלימודים בנויה מחמישה תחומי ליבה
מרכזיים  -קורסים במינהל ,קורסים בתורת
הממשל ,קורסים במשפטים ,קורסים בכלכלה
וקורסים בסטטיסטיקה ושיטות מחקר .כמו-כן
יתקיימו סמינרים וסדנאות בניתוח אירועים
וקבלת החלטות .תודגש האינטגרציה בין תחומי
הלימוד השונים ובין הפרקטיקה .הלימודים
יתקיימו בימים :ד’ (לימודים מקוונים) ,ב’ ו-ו’
ויתפרסו על פני  6סמסטרים רצופים.

“אני מאמין שבוגרי
התכנית יעשירו באורח
משמעותי את החיים
הציבוריים בישראל”
פרופ’ אברהם דיסקין

אודות שערי מדע ומשפט
שערי מדע ומשפט  -המרכז האקדמי ללימודי
משפטים ,חשבונאות ,מינהל ממשל ומשפט בהוד
השרון הוקם בשנת תשנ”ה  1995 -על ידי עמותה של
אנשי ציבור בתחום המשפט ,הכלכלה והאקדמיה.
המרכז האקדמי מוכר על-ידי המועצה להשכלה
גבוהה והוא מורשה לקיים לימודים לתואר ראשון
במשפטים ( ,)LL.Bבחשבונאות ( )B.A.ובלימודים
בינתחומיים במינהל ,ממשל ומשפט ( )B.A.וכן
לתארים מתקדמים במשפטים ( .*)LL.Mייחודו של
המרכז האקדמי הוא בשילוב של מצוינות אקדמית
עם דגש על מעורבות חברתית ,כמו גם יחס אישי
וקיום ערוץ תקשורת פתוח ובלתי אמצעי בין
הסטודנטים לסגל האקדמי ולסגל האדמיניסטרטיבי.
שערי מדע ומשפט  -אקדמיה בגישה אחרת.

קהל יעד
התכנית מיועדת לסטודנטים המתעתדים להשתלב
בתפקידים ציבוריים ופוליטיים ,לאנשי השירות
הציבורי המיועדים לתפקידי ניהול ,רשויות מקומיות
(נבחרים ועובדים) ולמתעניינים בסביבה הציבורית
והפוליטית בת זמננו.
* המועצה להשכלה גבוהה אישרה את פתיחת התכנית מוסמך
במשפטים ( ,)LL.Mהענקת התואר מותנת באישורה.
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