שנה א'
יום שני

יום ראשון

יום חמישי – יום דמוקרטי

סמסטר א

סמסטר ב

סמסטר א

סמסטר ב

סמסטר א

סמסטר ב

אידיאולוגיה ,חברה
וכלכלה
(אבו ענבל)

דיווח חברתי וממשל
תאגידי
(אבו ענבל)

סטטיסטיקה
(אבו ענבל)

יסודות המשפט
(אסנת ליברמן)

מחשבת החינוך הדמוקרטי
 4שבועות ראשונים 0099-
04049

קהילת לומדים
 4שבועות אחרונים 0099-
04049

10:15-11:45

יסודות השיווק
(ויקי בר)

יסודות החשבונאות
(אליסה גוטסמן-
ברקוביץ)

סטטיסטיקה
(אבו ענבל)

יסודות המשפט
(אסנת ליברמן)

פסיכולוגיה של תהליכי למידה
(אתי חגי)
90099-00001
 09שבועות אחרונים של
הסמסטר

פסיכולוגיה של גיל הנעורים
90099-00001
(טל שמר-אלקיים)
 09שבועות ראשונים של
הסמסטר

12:00-13:30

יסודות השיווק
(ויקי בר)

יסודות החשבונאות
(אליסה גוטסמן-
ברקוביץ)

עקרונות בהתנהגות
(רוני בן דב)

התנהגות ארגונית
(רוני בן דב)

14:30-16:00

מיקרו כלכלה
(עופר קוט)

מקרו
(עופר קוט)

שימושי מחשב
(אבשלום אדרת)

אתיקה
(ענבל אבו)

16:15-17:45

מת' מיקרו (עופר)

מקרו כלכלה
(עופר קוט)

18:00-19:30

לשון
(רישום עצמאי)

לשון
(רישום עצמאי)

8:30-10:00

מתמטיקה
(ארקדי שטיינבוק)
מתמטיקה
(ארקדי שטיינבוק)

טכ' ומע' מידע
(יונתן מזרחי)
טכ' ומע' מידע
(יונתן מזרחי)

לשון ואנגלית – לאורך השנה שיבוץ עצמי

החינוך הדמוקרטי ושדה
היזמות
(עמית לרנר)

סוגיות בעבודת המחנך היזם
(חממה א')

החינוך הדמוקרטי ושדה
היזמות
(עמית לרנר)

סוגיות בעבודת המחנך
היזם (חממה א')

שנה ב'
יום ראשון
סמסטר א

יום שני
סמסטר ב

8:30-10:00

10:15-11:45

בתי ספר
חצי יום

בתי ספר
חצי יום

 4שעות

 4שעות

בוקר או צהריים לפי
שיבוצי הכיתות

בוקר או צהריים לפי
שיבוצי הכיתות

יום חמישי – יום דמוקרטי

סמסטר א

סמסטר ב

סמסטר א

סמסטר ב

מבנים ותהליכים ארגוניים
(אתי חגי)

דיני תאגידים
(משה מימון)

הארגון והמנהל בסביבה
טכנולוגית
(חנן יניב)
 4שבועות ראשונים 0099-
04049

קהילת לומדים
 4שבועות אחרונים 0099-
04049

מנהיגות (חממה ב')
(עמית וצילה)

מבנים ותהליכים ארגוניים
(אתי חגי)

פסיכולוגיה של תהליכי למידה
(אתי חגי)
90099-00001

פסיכולוגיה של גיל הנעורים
90099-00001
(טל שמר-אלקיים)
 09שבועות ראשונים של
הסמסטר
דיני עבודה
(גלית ברונשטיין)
00041-04099
 09שבועות ראשונים של
הסמסטר

12:00-13:30

פיתוח חשיבה עסקית
(עמית לרנר)

מנהיגות (חממה ב')
(עמית וצילה)

דיני חייבים
(משה מימון)
00041-04099
 09שבועות אחרונים של
הסמסטר

14:30-16:00

שימושי מחשב
(אבשלום אדרת)

פיתוח חשיבה עסקית
(עמית לרנר)

גישות בהוראת הניהול
(אורלי לניאדו)

גישות בהוראת הניהול
(אורלי לניאדו)

16:15-17:45

חשבונאות פיננסית
(ענבל אבו)

חשבונאות ניהולית
(ענבל אבו)

גישות בהוראת החשבונאות
(אורלי לניאדו)

גישות בהוראת החשבונאות
(אורלי לניאדו)

18:00-19:30

חשבונאות פיננסית
(ענבל אבו)

חשבונאות ניהולית
(ענבל אבו)

לשון ואנגלית – לאורך השנה שיבוץ עצמי
האינטרנט ומסחר אלקטרוני (אבשלום אדרת) – מרתון מפוצל לאורך השנה

