
 )ייתכנו שינויים(   תשפ"ג - סמסטר א'  –שנה א' מערכת שעות 

 (יום לימודים מקוון בזום) חמישי ים במכללה(פרונטל )לימודים שלישי ם במכללה()לימודים פרונטלי ראשון שעה
 )פרונטלי(יסודות התקשורת השיווקית  8:00-09:30

 דר' ברוך לשם

 

  לימודי תקשורתמבוא ל 
מקוון )תרגול** א

 (סינכרוני בזום
 איילת הר אבן

 

 –טיפוח מיומנויות כתיבה 
 מקוון )פעם בשבוע( תרגול*

 (סינכרוני בזום
 שרית נבון

 

מאבקים חברתיים ושינוי חברתי  10:00-11:30
 דר' עדי לוי ופוליטי

 )פרונטלי( 
 

 2קב'  /טיפוח מיומנויות כתיבה 1קב' סטטיסטיקה 
 ()מקוון סינכרוני בזום

 / דר' רויטל כהן שרעבי דר' שלמה גולדמן

 

 מבוא לתקשורת פוליטית  12:00-13:30
 דר' ברוך לשם

 (פרונטלי)

 פרונטלי(אינטרנט מבוא לעולם הדיגיטלי )
 דר' כרמית ויסליץ

 

 1קב'  /טיפוח מיומנויות כתיבה 2קב'   סטטיסטיקה
 ()מקוון סינכרוני בזום

 / דר' רויטל כהן שרעבי דר' שלמה גולדמן

 

 )פרונטלי( מבוא  למדע המדינה א  14:00-15:30
 פרופ' דורון שולצינר

 

 )פרונטלי(  א מבוא ללימודי תקשורת
 דר' אורנית קליין שגריר

 
 

 

מושגי יסוד במשפט הציבורי א  16:00-17:30
  )פרונטלי(

 דר' עמיר פוקס

 

 )פרונטלי( דיפלומטיה ציבוריתו לומטיהמבוא לדיפ
 דר' טל דינגוט אלכופר

 ם במכללהילימודים פרונטלי - אנגליתלימודי 
 

 15:00-החל מ
 

  מבוא היסטורי לפוליטיקה הישראלית 18:00-19:30
 )פרונטלי( דר' משה פוקסמן

 

 אנגליתלימודי 
 17:30 -החל מ

 

 חובה –התרגולים  במבוא ללימודי תקשורת ובטיפוח מיומנויות כתיבה .  מבוא ללימודי תקשורתבהצלבה עם  תרגול בחצאי קבוצות **
 

( עם קורסים שנלמדים פרונטלית כדי שתהיה לכם את הזדמנות להכיר את המרצים ויימסרו ע"י המרצים הערה: שיעורים מקוונים "יתחלפו" )במועדים שייקבעו מראש
      המלמדים בזום פנים אל פנים וללמוד פרונטלית באופן חלקי גם בקורסים אלו. 

 



  תשפ"ג – סמסטר ב' –שנה א' מערכת  

 (יום לימודים מקוון בזום) חמישי ם במכללה(י)לימודים פרונטל שלישי ם במכללה(י)לימודים פרונטל ראשון שעה

פוליטיקה ישראלית מודרנית  8:00-09:30
 פרונטלי()

 שלמה ע. גולדמןדר' 

 ( סינכרוני מתוקשב)מבוא ללימודי תקשורת 
 דר' אורנית קליין שגריר

 לימודי תקשורתמבוא ל
מקוון ) תרגול** –

 (סינכרוני בזום
 איילת הר אבן

 

 – דרכים בקריאה וכתיבה
מקוון תרגול אחת לשבוע *)

 (סינכרוני בזום
 שרית נבון

 (פרונטלימפת התקשורת ) 10:00-11:30
 ברוך לשםדר' 

 
 

 (מקוון סינכרוני בזוםמושגי יסוד במשפט הציבורי )
 דר' עמיר פוקס

 

 )פרונטלי(מבוא  למדעי המדינה ב  12:00-13:30
 פרופ' דורון שולצינר

 )פרונטלי(יישומים ססטיסטים במחשב 
 למידה בחצאי כיתות במעבדות המחשבים

 דר' שלמה ע. גולדמן / מור ניב

 (מקוון סינכרוני בזוםציבורית )הסברה ודיפלומטיה 
 דר' טל דינגוט אלכופר

 

 )פרונטלי( כתיבה לכלי תקשורת  14:00-15:30
 דר' אורי פז

 סדנאות 4-5)בחירת סדנא אחת מתוך  1סדנה # 
  במקביל( 

 )פרונטלי(  14-16:30 בשעה 
 

 

 במקביל*** דיבור בציבור 16:00-17:30
 פרונטלי()   לדרכים בקריאה וכתיבה 

  דר' רויטל כהן שרעבי / דר' איה ידלין

 פרונטלי(לימודי אנגלית )
 17:30 -החל מ 

 ם במכללהילימודים פרונטלי - אנגליתלימודי 
 

 15:00החל מהשעה 

לדרכים  במקביל ***דיבור בציבור 18:00-19:30
 )פרונטלי( בקריאה וכתיבה 

 דר' רויטל כהן שרעבי / דר' איה ידלין
 

  

 דק'( 45)תרגול בחצאי קבוצות כל אחת  תרגיל בדרכים בקריאה וכתיבה           *מתקיים אחת לשבועתרגול בחצאי קבוצות בהצלבה עם  -** אחת לשבועיים  
   בשני הקורסיםשלומדות במקביל  הלמידה מתבצעת בקבוצות קטנות ***

 
 "יתחלפו" )במועדים שייקבעו מראש ויימסרו ע"י המרצים( עם קורסים שנלמדים פרונטלית סינכרוניים או א סינכרוניים הערה: שיעורים מקוונים

 שיעורים פרונטלים בימי ראשון בבוקר בתיאום עם מרצי יום א. 3-2 – דר' טל מורס -  (א סינכרוניקורס ישראל ובעולם )במבוא  לשיח פוליטי 


