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  גמתכונת הלימודים תשפ"  -   לסירוגיןמקוון - פרונטליהוראה 
  

  ,םשלום לכול
  

  ופן מקוון בזום.אהלימודים בבית הספר למנהל עסקים מתנהלים לסירוגין באופן פרונטלי בקמפוס, ולסירוגין ב
מקוון. כאשר בכל שבוע היום בכל שבוע, יום מפגשים אחד מתקיים כולו בקמפוס ויום המפגשים השני מתקיים באופן 

  כפי שמפורט להל"ן. –פרונטלי והיום המקוון מתחלפים ה
  

  מוקלטים. אינםכל המפגשים (פרונטליים ומקוונים) משודרים, ו אינםהמפגשים הפרונטליים 
(להחלטת  תוכנות, מרצים יוכלו להעלות הקלטות של הדגמת אופן תפעול התוכנהמשולב לימוד של בקורסים בהם 

  מוקלטים. אינםמור, תכני המפגשים .  מעבר לכך, כאהמרצה)
  
  

  .27.1.23ויסתיים ביום שישי  23.10.22תחיל ביום ראשון מ  -  סמסטר א'
  .כל השיעורים בכל ימי הלימוד (ראשון, שלישי ושישי) יהיו פרונטליים  -   שבוע ראשון

  בחירות) -  1.11ודים בשלישי (בשבוע זה אין לימ  מקוון - ראשון .   ביום לימודים פרונטליים ביום שישי  -   שבוע שני
  .מקוון - .  ביום שישי לימודים פרונטליים בימי ראשון ושלישי  -   שבוע שלישי

  
  :ימי ראשון
  15.1, 1.1, 4.12, 20.11, 6.11, 23.10פרונטלי: 

  22.1, 8.1, 11.12, 27.11, 13.11, 30.10מקוון: 
  

  :ימי שלישי
  17.1, 27.12, 6.12, 22.11, 8.11, 25.10פרונטלי: 

  24.1, 10.1, 13.12, 29.11, 15.11מקוון: 
  

  :ימי שישי
  27.1, 13.1, 16.12, 2.12, 18.11, 4.11, 28.10פרונטלי: 

  20.1, 6.1, 30.12, 9.12, 25.11, 11.11מקוון: 
  
  

  .30.6.23ויסתיים ביום שישי  14.3.23יתחיל ביום שלישי   -  סמסטר ב' 
  

  :ימי ראשון
  25.6, 11.6, 28.5, 14.5, 30.4, 16.4, 19.3פרונטלי: 

  18.6, 4.6, 21.5, 7.5, 23.4, 26.3מקוון: 
  

  :ימי שני
  26.6, 12.6, 29.5, 15.5, 1.5, 20.3פרונטלי: 

  19.6, 5.6, 22.5, 8.5, 27.3מקוון: 
  

  :מי שלישיי
  27.6, 13.6, 30.5, 16.5, 2.5, 28.3, 14.3פרונטלי: 

  20.6, 6.6, 23.5, 9.5 ,18.4, 21.3מקוון: 
  

  :ימי שישי
  23.6, 9.6, 12.5, 28.4, 14.4, 31.3, 17.3פרונטלי: 

  30.6, 16.6, 2.6, 5.5, 21.4, 24.3מקוון: 
  
  

  שתהיה שנת לימודים מוצלחת ופורייה
--------------------------------------------  

  
 20.12שלישי  – 18.12(בחירות), ימי הדלקת נרות חנוכה: ראשון  1.11י שליש  -   סמסטר א'  בתאריכים הבאים לא יתקיימו לימודים:

  .3.1 .  צום י' טבת (כולל) 25.12ראשון  – 21.12רביעי .  חופשת חנוכה: 16הלימודים יסתיימו בשעה  – ,(כולל)
 24.4ערב יום השואה, שני  – 18הלימודים יסתיימו בשעה  17.7חופשת פסח, שני  –(כולל)  13.4חמישי  – 2.4ראשון   -   סמסטר ב'

יום  – 19.5יום הזכרון ויום העצמאות, שישי  –(כולל)  26.4רביעי  – 25.4ערב יום הזכרון, שלישי  – 17הלימודים יסתיימו בשעה 
  .שבועות –(כולל)  26.5שישי  – 25.5ירושלים, חמישי 


