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 ולוח מבחנים מערכת שעות

 תש"פשנה"ל  - שנה א' פיס רוטשילדצוערים לשלטון המקומי  
 (ובחינות )מלבד ימי השלמה יום הלימודים: יום שלישי

 א' סמסטר
  27.10.19תחילת סמסטר: 

 28.01.20סיום סמסטר: 
 

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

  מבחן בית: מועד יקבע 7037 08:45-12:00 02א205.4004 4  תיאוריה ארגונית ד"ר ואלרי איסק

 כלכלה פוליטית ד"ר יניב ריינגוורץ

 11.02.20 - מועד א' 7037 12:30-14:00 02א205.4487 2
 01.03.20 - מועד ב'

  מתוקשב 02א205.4488 2

 ד"ר איתי בארי
סוגיות מתקדמות 

 בדמוקרטיה מקומית
 

2 
 14:15-15:45 01א205.4494

 מועד א' -  18.02.20 7037
 מועד ב' - 05.03.20

 אין מטלה 2014 16:15-18:00 01א204.4546  סדנאות ייעודיות מרצים מתחלפים

 קביעת מדיניות ציבורית ניסים כהן ד"ר
 02א205.4330 4

 
 קורס מתוקשב

   04.02.20 -מועד א'  
   25.02.20 - מועד ב'

 014חדר ין דילן יבבנ ,08-18 , שעותיום ד' – יום חוץ אקדמי – 01א205.4111
 

 (טרם נקבע – באחד מהימים יש לקחת בחשבון סיור לימודי)בסמסטר א'  מפגשיםתאריכי 
 ביום ג' 1מפגש  – 29.10.19

 ביום ג' 2מפגש  – 05.11.19

 ביום ג' 3מפגש  – 12.11.19

 ביום ג' 4מפגש  – 19.11.19

 ביום ג' 5מפגש  – 26.11.19

 ביום ג' 6מפגש  – 03.12.19

 ביום ג' 7מפגש  – 10.12.19

 ביום ג' 8מפגש  – 17.12.19

 ביום ג' 9מפגש  – 24.12.19

 ביום ג' 10מפגש  – 31.12.19

 ביום ג' 11מפגש  – 07.01.20

 ביום ג' 12מפגש  – 14.01.20

 ביום ג' 13 מפגש –21.01.20

 )שיעור אחרון לסמסטר( סיור לימודי – 28.01.20
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 סמסטר ב'

 08.03.20תחילת סמסטר: 
 26.06.20סיום הסמסטר: 

 

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

רותם  ד"ר
 מילר

גישות ואסכולות 
  במנה"צ

4 
 09:45-13:00 01ב205.4002

 30.06.20 - מועד א' 7037
 19.07.20  - מועד ב'

דנה  פרופ'
 ושדי

סוגיות בניהול וארגון 
 למנהלים

4 
 13:30-16:45 02ב205.4028

 07.07.20 – מועד א' 7037
 23.07.20 - מועד ב'

השופט, רון 
 שפירא

 

היבטים משפטיים 
 בשלטון מקומי 

)משותף עם שלטון 
 בשנה(

4 

 17:00-20:15 01ב205.4005

 מועד א' – 15.07.20 5002
 מועד ב' – 29.07.20

שני המועדים בשעה 
 בלבד 17:00

 ד"ר איתי בארי
סוגיות מתקדמות 

 בדמוקרטיה מקומית
2 

 מעשי 01ב205.4493
 עבודה 

  011, בבניין דילן חדר 08-18, שעות ד'יום  - יום חוץ אקדמי - 01ב205.4111
 

 בסמסטר ב' )יש לקחת בחשבון את הכנס השנתי של המחלקה למינהל ומדיניות ציבורית(  מפגשיםתאריכי 

 תחילת סמסטר ב' – 08.03.20
 חופשת פורים – 10.03.20
 (19.05.20 -' )שיעור השלמה במקום הסמינר החוץ אקדמי באביום  1מפגש  – 15.03.20
 ביום ג' 2מפגש  – 17.03.20
 ביום ג' 3מפגש  – 24.03.20
 ביום ג' 4מפגש  – 31.03.20
 יום השלמה ביום א' )כלל אוניברסיטאי( – 5מפגש  – 05.04.20
 חופשת פסח – 07.04.20
 חופשת פסח -14.04.20
 ולגבורה( בשל עצרת יום הזיכרון לשואהלא יתקיימו לימודים,  12-14ביום ג' )בין  6מפגש  21.04.20
 חופש יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל + יום העצמאות – 28.04.20
 ביום ג' 7מפגש  - 05.05.20
 ביום ג' 8מפגש  – 12.05.20
 סמינר חוץ אקדמי )אין לימודים( – 19.05.20
 ביום ג' 9מפגש  – 26.05.20
 ביום ג'10מפגש  – 02.06.20
 ביום ג' 11מפגש  – 09.06.20
 ביום ג' 12מפגש  – 16.06.20
 ביום ג' )שיעור אחרון לסמסטר( 13מפגש  – 23.06.20
 סיום סמסטר ב' – 26.06.20
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 מערכת שעות ולוח מבחנים
 שנה"ל תש"פ –צוערים לשלטון המקומי רוטשילד פיס שנה ב'  

 נא לשים לב( –יום הלימודים: יום שלישי )מלבד ימי השלמה 
 שש"ס( 11סמסטר א' )סה"כ 
  29.10.19תחילת סמסטר: 

 31.01.20סיום סמסטר: 
 תאריך מבחן חדר שעות מספר הקורס שש"ס שם הקורס שם המרצה

 עבודה 7038 08:45-12:00 01א205.4015  4 סדנת מחקר א'  גדות-פרופ' ערן ויגודה

 אתיקה ד"ר דורון נבות
4 

 12:30-15:45 01א205.4498
 04.02.20מועד א':  7038

 25.02.20מועד ב': 

 מדידה והערכה נעמי פריש
 01א205.4499  2

 
16:15-17:45 

 עבודה 7038
 

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

 תאריכי מפגשים בסמסטר א' )יש לקחת בחשבון סיור לימודי שטרן נקבע + ימי השלמה(

 ביום ג' 1מפגש  – 29.10.19

 ביום ג' 2מפגש  – 05.11.19

 ביום ג' 3מפגש  – 12.11.19

 (17.12.19 -ביום ה' )יום השלמה במקום הסמינר החוץ אקדמי ב 4מפגש  – 14.11.19

 ביום ג' 5מפגש  – 19.11.19

 ביום ג' 6מפגש  – 26.11.19

 ביום ג' 7מפגש  – 03.12.19

 ביום ג' 8מפגש  – 10.12.19

 סמינר חוץ אקדמי אין לימודים – 17.12.19

 ביום ג' 9מפגש  – 24.12.19

 ביום ג' 10מפגש  – 31.12.19

 ביום ג' 11מפגש  – 07.01.20

 ביום ג'12מפגש  – 14.01.20

 ביום ג' 13מפגש  –21.01.20

 )שיעור אחרון לסמסטר( 14מפגש   – 28.01.20

 
 
 
 

 סמסטר ב'
 08.03.20תחילת סמסטר: 
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 26.06.20סיום הסמסטר: 

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

 ד"ר דן גוטליב
בין המקומי לגלובלי: 

איכות סביבה והשלטון 
 מקומי

3 
 09:30-12:00 01א205.4020

 14.07.20מועד א':  7038
 28.07.20מועד ב': 

 07.07.20מועד א':  7038 12:30-15:00 01ב205.4007 3 רגולציה וממשל מקומי אנה חזן
 21.07.20מועד ב': 

 עבודה   01ב205.4541  פרויקט גמר )הנחייה( ד"ר רותם מילר

    01ב205.0005  פרויקט  גמר 

  014, בבניין דילן חדר 08:30-18:00יום חוץ אקדמי, יום ד' בין השעות  – 02ב205.4111
 

 

 למינהל ומדיניות ציבורית + ימי השלמה( תאריכי מפגשים בסמסטר ב' )יש לקחת בחשבון את הכנס השנתי של המחלקה 

 תחילת סמסטר ב' – 08.03.20

 חופשת פורים – 10.03.20

 ביום ג' 1מפגש  – 17.03.20

 ביום ג' 2מפגש  – 24.03.20

 ביום ג' 3מפגש  – 31.03.20

 יום השלמה ביום א' )כלל אוניברסיטאי( – 4מפגש  – 05.04.20

 חופשת פסח – 07.04.20

 חופשת פסח -14.04.20

 בשל עצרת יום הזיכרון לשואה ולגבורה( 12-14ביום ג' )אין לימודים בין  5מפגש  21.04.20

 חופש יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל + יום העצמאות – 28.04.20

 ביום ג' 6מפגש  - 05.05.20

 ביום ג' 7מפגש  – 12.05.20

 ביום ג' 8מפגש  – 19.05.20

 ביום ג' 9מפגש  – 26.05.20

 ביום ג' 10מפגש  – 02.06.20

 ביום ג' 11מפגש  – 09.06.20

 ביום ג' 12מפגש  – 16.06.20

 ביום ג' )שיעור אחרון לסמסטר( 13מפגש  – 23.06.20

 
 


