
 ב"תשפנהל ממשל ומשפט מ

 סמסטר א' 

 ב רשימת קורסים מחזור תשפ" 

 (2022מחזור   –)שנה א' 

 הנהלת המכללה רשאית לשנות את תכנית הלימודים ואת סדר המקצועות במהלך השנה,*

 הזכות.את דרישות הקורסים ואת נקודות 

  

אופן   שם קורס שעות יום 
 הוראה

 הערות חדר מרצה

 קמפוס תקשוב למר יוסי גנא מקוון  יסודות הסטטיסטיקה  א'

 קמפוס תקשוב דודי פויכטוונגר  דוקטור מקוון  מבוא למדע המדינה  

ש"ס  2+   שיעור בסיסי א'טרום  14:00-19:00 
 מקוון 

ש"ס  2+   שיעור טרום בסיסי ב' 16:00-19:00 
 מקוון 

לרשומים   מר קובי ברדה  שיעור דוברות –תכנית גל  19:15-22:30 
 בלבד

 זום  מיכאל בריס  דוקטור שיעור מבוא לתורת המשפט 16:00-17:30 'ג

   דודי פויכטוונגר  דוקטור שיעור מבוא למדע המדינה 19:30-22:00 

 הייפלקס  מר יוסי גנאל שיעור יסודות הסטטיסטיקה 08:00-10:30 ו'

   דוקטור כנרת רובין שוסטק  שיעור מבוא למינהל ציבורי 10:45-14:00 



 ב"תשפנהל ממשל ומשפט מ

 סמסטר א'

 א רשימת קורסים מחזור תשפ" 

 (2021מחזור   – ' ב)שנה 

 

 הנהלת המכללה רשאית לשנות את תכנית הלימודים ואת סדר המקצועות במהלך השנה,*

 את דרישות הקורסים ואת נקודות הזכות.

  

אופן   שם קורס שעות יום 
 הוראה

 הערות חדר מרצה

בחירה  סטוריה ימשפטי מפתח בה  
 מקוון 

 זום  תהילה אלון  דוקטור

ממשל, פוליטיקה  16:00-19:15 'א
 ותקשורת

 קמפוס  נתנאל פישר דוקטור שיעור

לרשומים   מר אדיר בנימיני  שיעור ניהול עמותות-תכנית גל 19:30-22:30 
 בלבד 

 זום  אורן בשן  דוקטור שיעור מבוא למאקרו כלכלה 16:30-18:00 'ה

   הדר ליפשיץ  דוקטור שיעור רפורמות במינהל הציבורי 18:30-21:45 

 הייפלקס   שיעור אנגלית מתקדמים א'   08:00-11:00 ו'

מעמד שלוש הרשויות  11:15-13:45 
במערכת הממשל 

 הישראלית

   בועז שפירא דוקטור שיעור



 ב"תשפנהל ממשל ומשפט מ

 סמסטר א'

 פ " רשימת קורסים מחזור תש

 (2020מחזור  – ' ג)שנה 

 המכללה רשאית לשנות את תכנית הלימודים ואת סדר המקצועות במהלך השנה,הנהלת *

 את דרישות הקורסים ואת נקודות הזכות.

אופן   שם קורס שעות יום 
 הוראה

 הערות חדר מרצה

 קמפוס  הדר ליפשיץ  דוקטור שיעור המגזר השלישי 16:30-19:00 'א

   מנטורים  שיעור תכנית גל 19:30-22:30 

פנינה שוקר ומר    דוקטור בחירה בחירה החברה האזרחית 19:30-21:00 
 קובי ברדה 

חובה  
 לתכנית גל
במועדים 

 שיקבעו

 זום  דודי אילת  דוקטור בחירה שינויים במערכת החינוך  16:00-17:30 'ג

   אורית רישפי  דוקטור שיעור תכנון עירוני ואזורי 18:00-19:30 

 הייפלקס  צבי צמרת דוקטור שיעור סדנא אינטגרטיבית ב'    08:00-11:00 ו'

   הדר ז'בוטינסקי דוקטור שיעור רגולציה 11:15-13:45 


