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2020אפריל  26           

  
 ולוח מבחנים מערכת שעות

 "אפתששנה"ל  – שנה ב' רוטשילד פיסצוערים לשלטון המקומי  
  יום הלימודים: יום שלישי

 
 שש"ס( 11)סה"כ  א'סמסטר 

 20.10.20תחילת סמסטר: 
 19.01.21סיום סמסטר: 

 תאריך מבחן חדר שעות מספר הקורס שש"ס שם הקורס שם המרצה

 עבודה  08:45-12:00 01א205.4015  4  סדנת מחקר א' גדות-פרופ' ערן ויגודה

 אתיקה ד"ר דורון נבות
4 

 12:30-16:00 01א205.4498
 02.02.21מועד א'  

 23.02.21מועד ב' 

 ואסכולותגישות  ד"ר יאיר זלמנוביץ
 01א205.4002  4

 
16:15-19:45 

 מבחן בית 
 ייקבע מול המרצה

   011 חדר בבניין דילן, 08:30-18:00יום חוץ אקדמי, יום ד'  – 02א205.4111
 

 בסמסטר א' מפגשים תאריכי 

 1מפגש  – 20.10.20
 2מפגש  – 27.10.20
 סמינר חוץ אקדמי – 03.11.20
 3מפגש  – 10.11.20
 4מפגש  – 17.11.20
 5מפגש  – 24.11.20
 6מפגש  – 01.12.20
 סמינר חוץ אקדמי – 08.12.20
 7מפגש  – 15.12.20
 8מפגש  – 22.12.20
 9מפגש  – 29.12.20
 10מפגש  – 05.01.21
 11מפגש  – 12.01.21
 12מפגש  – 19.01.21
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 סמסטר ב'
 02.03.21תחילת סמסטר: 
 15.06.21סיום הסמסטר: 

 תאריך מבחן חדר שעות מספר הקורס שש"ס שם הקורס שם המרצה

בין  –קיימות עירונית  ד"ר דן גוטליב
 המקומי לגלובלי

 09:30-11:00 01ב205.4020 2
 22.06.21מועד א'  

 13.07.21מועד ב' 

 29.06.21מועד א'   11:45-13:15 01ב205.4007 2 רגולציה וממשל מקומי אנה חזן
 20.07.21מועד ב' 

נעמי ד"ר 
 פריש

מעגל המדיניות: מדידה 
והערכה, חדשנות 

 ויזמות

2 
 01ב205.4499

 
 מתוקשב

 עבודה 

ד"ר רותם 

 מילר
 פרויקט גמר )הנחייה(

 
  01ב205.4541

 עבודה 

    01ב205.0005  פרויקט  גמר 

  014 , בבניין דילן חדר08:30-18:00ת , יום ד' בין השעויום חוץ אקדמי – 02ב205.4111
 

 

 : תאריכי המפגשים בסמסטר ב'

 1מפגש  – 02.03.21

 2מפגש  – 09.03.21

 3מפגש  – 16.03.21

 4מפגש  – 23.03.21

 חופשת פסח – 30.03.21

 5מפגש  – 06.04.21

 18:00 -ולימודים מסתיימים ב 12-14עצרת יום זיכרון בין  6מפגש  – 13.04.21

 7מפגש  – 20.04.21

 8מפגש  – 27.04.21

 9מפגש  – 04.05.21

 10מפגש  – 11.05.21

 11מפגש  – 18.05.21

 12מפגש  – 25.05.21

 13מפגש  – 01.06.21

 14מפגש  – 08.06.21

 15מפגש  – 15.06.21

 


