
 מערכת שעות החוג לפוליטיקה ותקשורת:
 סמסטר א'  –שנה א' 

 חמישי שלישי ראשון שעה
 מבוא לתקשורת פוליטית  מבוא ללימודי תקשורת א' 8:00-09:30

 
טיפוח מיומנויות  **'יסטיקהתגבור סטט

 תרגול* –כתיבה 
 )פעם בשבוע(

 

 מבוא למדה"מ א 10:00-11:30
 
 
 

  כתיבה עיתונאית לשון ותקשורת
 

 סטטיסטיקה  /טיפוח מיומנויות כתיבה

 מבוא לשיח פוליטי 12:00-13:30
 

 טיפוח מיומנויות כתיבה/ סטטיסטיקה   מבוא היסטורי לפוליטיקה הישראלית

  מושגי יסוד במשפט הציבורי א' 14:00-15:30
 
 
 

 מבוא לדיפ' ולדיפ ציבורית 
 

 

 אנגלית  יסודות התקשורת השיווקית 16:00-17:30
18:00 -14:30 

השיבוץ לרמה ושעת לימוד מתבצע ע"י 
מידע יישלח ע"י המחל'  –המחלקה לאנגלית 

 לאנגלית
 

מבוא ללימודי  18:00-19:30
תקשורת 

תרגיל *)אחת 
 לשבועיים(

 20:15 -17:00  אנגלית  
השיבוץ לרמה ושעת לימוד מתבצע ע"י המחלקה 

 מידע יישלח ע"י המחלקה לאנגלית –לאנגלית 

 

 
 08:50-09:35/  8:00-8:45  דק לכל קבוצה( . שעות הלימוד בקבוצות:  45) תרגול בחצאי קבוצות*

 . בהצלבה עם התרגול  בטיפוח מיומנויות כתיבה ומתקיים אחת לשבועיים איננו חובהסטטיסטיקה ב התגבור**



 מערכת שעות החוג לפוליטיקה ותקשורת:
 סמסטר ב' –שנה א' 

 חמישי שלישי ראשון שעה

 לימודי תקשורתמבוא ל כתיבה לכלי תקשורת  מבוא ללימודי תקשורת ב' 8:00-09:30
 תרגול** –
 

ה ריאדרכים בק
 תרגול * – וכתיבה

 מבוא לשיח פוליטי בישראל ובעולם ב'  10:00-11:30
 

 הסברה ודיפ' ציבורית
 
 

 מושגי יסוד במשפט הציבורי
 

 מבוא למדע המדינה ב' 12:00-13:30
 

קבוצות  2מושגים סטטיסטים במחשב ) מבוא לעולם הדיגיטליאינטרנט 
 במקביל*

 

 סדנאות 3)בחירת סדנא אחת מתוך  1סדנה #  מפת התקשורת  14:00-15:30
 במקביל( שנלמדות 

  14-16:30 בין השעות 
 

 

  במקבילדיבור בציבור *** 16:00-18:30
 1לדרכים בקריאה וכתיבה קב' 

16:00-17:30 

 20:15 -17:00אנגלית 
השיבוץ לרמה ושעת לימוד מתבצע ע"י המחלקה 

 מידע יישלח ע"י המחלקה לאנגלית –לאנגלית 

 14:30-18:00אנגלית 
השיבוץ לרמה ושעת לימוד מתבצע ע"י 

מידע יישלח ע"י המחלקה  –המחלקה לאנגלית 
 לאנגלית

  במקבילדיבור בציבור *** 18:30-21:00
 2לדרכים בקריאה וכתיבה קב' 

18:30-20:00 

  

     

 
 08:50-09:35/  8:00-8:45  שעות הלימוד בקבוצות: . דק'( 45 למשך)תרגול בחצאי קבוצות  *מתקיים אחת לשבוע

 בהצלבה עם תרגיל בדרכים בקריאה וכתיבה  דק' לקבוצה(  45) תרגול בחצאי קבוצות  -אחת לשבועיים  מתקיים ** 
 קבוצות לימוד בהצלבה עם קבוצות הלימוד של הקורס דרכים בקריאה וכתיבה***הקורס דיבור בציבור נלמד בשתי 


