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 מטרת הסמינר
 .הסמינר יציג היבטים שונים הקשורים בעיצוב המדיניות הציבורית בישראל בתחומים שונים

 חובות
 נוכחות חובה והשתתפות פעילה .1
 יה ובחינה מסכמתקריאת הביבליוגרפ .2
 ).אפשרי בזוגות(בפני הכיתה והגשת עבודה סמינריונית ) אפשרי בזוגות(הגשת רפראט  .3

ללא הצגת הרפרט בכיתה לא ניתן יהיה להגיש עבודה . הגשת רפראט היא תנאי חובה לקבלת ציון בסמינר
 .ולא ינתן ציון סופי

 הרכב הציון
  בחינה 20%
  הגשת עבודה סמינריונית 80%
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 קבלת החלטות וקביעת מדיניות
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 ניתוחים והערכת מדיניות
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 אחריות ציבורית
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