
 
 )רגיל( תכנית מנהיגות וניהול מערכות חינוך
 ראש התכנית: פרופ' יוסף קליין

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

   ש"ש( 12) תש"פ –שנה א' 

 מועד הקורס חובה/בחירה ש"ש מרצה הקורס שם הקורס מס' קורס

 חובה ש"ש 1 ד"ר איריס הדר מיקרו  –כלכלת החינוך  77-896-01
 סמסטר א' –יום ב' 

  08:00-10:00 

 חובה ש"ש 1 ד"ר איריס הדר מאקרו –כלכלת החינוך  77-897-01
 סמסטר ב' –יום ב' 

 10:00-08:00  

 ש"ש 2 פרופ' אורלי שפירא משאבי אנוש במערכת החינוך 77-813-01

 

 1 סמינריון

 לבחירה

 שנתי –יום ב' 

10:00-12:00 
77-758-01 

הכשרה ופיתוח של מנהיגות 

 במערכת החינוך
 ש"ש 2 פרופ' חן שכטר

 ש"ש 2 פרופ' יוסף קליין מערכות מידע במינהל 77-781-01

77-937-01 
מנהיגות במערכות חינוך רב 

 שלב א' -תרבותיות 
 חובה ש"ש 1 ד"ר פסקל בן עוליאל

 סמסטר א' –יום ב' 

14:00-12:00  

77-868-01 
מנהיגות במערכות חינוך רב 

 שלב ב' -תרבותיות 
 חובה ש"ש 1 ד"ר פסקל בן עוליאל

 סמסטר ב' –יום ב' 

12:00-14:00 

 חובה ש"ש 1 פרופ' ישראל גילת מערכת המינהל החינוכי במשפט 77-909-01
 סמסטר א' –יום ב' 

14:00-16:00 

77-910-01 
זכויות המנהל, המורה ואחריותם 

 לתלמידיהם
 חובה ש"ש 1 פרופ' ישראל גילת

 סמסטר ב' –יום ב' 

14:00-16:00 

 ש"ש 1 משתנה עפ"י בחירה 1מחקר כמותי בסיס  77-707
בחירה עפ"י 

 הנחיות מחלקה

 סמסטר א' –יום ב'

 משתנה עפ"י בחירה 

 ש"ש 1 ד"ר איילת בנטל מחקר איכותי 77-904
 סמסטר א' –יום ב' 

 משתנה עפ"י בחירה

 חובה ש"ש 1 כהן-ד"ר שרה פרידל 2מחקר כמותי בסיס  77-708-02
 סמסטר ב' –יום ב' 

16:00-18:00 

 חובה ש"ש 1 פרופ' זהבית גרוס מחקר איכותי מתקדם  77-983-01
 סמסטר ב' –יום ב' 

18:00-20:00 

 מתוקשב -סמסטר ב' חובה ש"ש 1 ד"ר יצחק וייס שיטות מחקר משולבות 77-924-01

 

 ש"ש( 6) תשפ"א –שנה ב' 
 

 מועד הקורס חובה/בחירה ש"ש מרצה הקורס שם הקורס מס' קורס

77-869-01 
מנהיגות ועיצוב מדיניות חינוכית 

 מתיאוריה למעשה: סדנא יישומית
 ש"ש 2 פרופ' אורלי שפירא

 ש"ש 2בחירה 
 שנתי –יום ב' 

12:00-14:00 
 ש"ש 2 פרופ' יוסף קליין תהליכי קבלת החלטות 77-848-01

 שנתי –מתוקשב  חובה ש"ש 2 פרופ' חן שכטר יחסי עבודה במערכת החינוך 77-912-01

 סמסטר א' -מתוקשב חובה ש"ש 1 ד"ר איריס הדר מבוא למדיניות המימון בחינוך 77-929-01

 סמסטר ב' -מתוקשב חובה ש"ש 1 ד"ר איריס הדר בעיות מתקדמות במדיניות החינוך 77-930-01

 תיזה 77-950

 מסלול עם תזה  
 נ"ז( 36ש"ש ) 18דרישות: 

 תכנית לימודים למתקבלים בשנה"ל תש"פ



 

 :חיוב מועמד לקורסי השלמה נקבע בעת קבלתו למגמה ולאחר עיון בתכנית הלימודים של  קורס השלמה

 התואר הראשון.

 מתוקשב( סמ' א', שנה א'. -ש"ש 1"תיאוריות במנהיגות ובארגון החינוך" ) 77-200קורס השלמה למגמת מינהל: 

 רשויות האוניברסיטה(. התכנית אינה סופית וייתכנו שינויים )כפוף לאישורי 

 והדרישות כמפורט בתקנון. תשומת לבך מופנית לדרישות הנוספות בלימודי יהדות, אנגלית, וליתר התנאים 

  school.biu.ac.il/takanon-http://graduateפרטים נוספים באתר 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://graduate-school.biu.ac.il/takanon


 

 )רגיל( מנהיגות וניהול מערכות חינוך תכנית
 : פרופ' יוסף קלייןהתכניתראש 

 

 
 

 

 

 

   ש"ש( 12) תש"פ – א'שנה 
 מועד הקורס חובה/בחירה ש"ש מרצה הקורס שם הקורס מס' קורס

 חובה ש"ש 1 איריס הדרד"ר   מיקרו –כלכלת החינוך  77-896-01
 סמסטר א' – ב'יום 
  08:00-10:00 

איריס הדרד"ר  מאקרו –כלכלת החינוך  77-897-01  חובה ש"ש 1 
 סמסטר ב' – ב'יום 
 10:00-08:00  

 ש"ש 2 פרופ' אורלי שפירא משאבי אנוש במערכת החינוך 77-813-01

 1 סמינריון
 לבחירה

 שנתי –יום ב' 
10:00-12:00 

77-758-01 
הכשרה ופיתוח של מנהיגות במערכת 

 החינוך
 ש"ש 2 פרופ' חן שכטר

 ש"ש 2 פרופ' יוסף קליין מערכות מידע במינהל 77-781-01

77-937-01 
 מנהיגות במערכות חינוך רב תרבותיות 

 שלב א'
 חובה ש"ש 1 ד"ר פסקל בן עוליאל

 סמסטר א' –יום ב' 
14:00-12:00  

77-868-01 
 מנהיגות במערכות חינוך רב תרבותיות 

 שלב ב'
 חובה ש"ש 1 ד"ר פסקל בן עוליאל

 סמסטר ב' –יום ב' 
12:00-14:00 

 חובה ש"ש 1 פרופ' ישראל גילת מערכת המינהל החינוכי במשפט 77-909-01
 סמסטר א' –יום ב' 

14:00-16:00 

77-910-01 
זכויות המנהל, המורה ואחריותם 

 לתלמידיהם
 חובה ש"ש 1 פרופ' ישראל גילת

 סמסטר ב' –יום ב' 
14:00-16:00 

 ש"ש 1 משתנה עפ"י בחירה 1מחקר כמותי בסיס  77-707
 עפ"יבחירה 

 הנחיות מחלקה

 סמסטר א' –יום ב' 
 משתנה עפ"י בחירה

 ש"ש 1 כהן-ד"ר שרה פרידל SPSSמחקר כמותי  77-770-04
 סמסטר ב' –יום ב' 

18:00-20:00 

 2מחקר כמותי בסיס  77-708-02
 

 חובה ש"ש 1 כהן-ד"ר שרה פרידל
 סמסטר ב' –יום ב' 

16:00-18:00 

 חובה ש"ש 1 ד"ר איילת בנטל מחקר איכותי 77-904
 סמסטר א' –יום ב' 

 משתנה עפ"י בחירה

 שיטות מחקר משולבות 77-924
 

 סמסטר ב' -מתוקשב חובה ש"ש 1 ד"ר יצחק וייס

 

  ש"ש( 10) "אתשפ – 'בשנה 
 מועד הקורס חובה/בחירה ש"ש מרצה הקורס שם הקורס מס' קורס

01-7650-77 
 חשיבה מערכתית למנהיגות 

 ספרית-בית
 חובה ש"ש 2 פרופ' חן שכטר

 שנתי -יום ב'
08:00-10:00 

 ש"ש 2 פרופ' אורלי שפירא משאבי אנוש במערכת החינוך 77-813-01

 1 סמינריון
 לבחירה

 שנתי –יום ב' 
10:00-12:00 77-758-01 

הכשרה ופיתוח של מנהיגות במערכת 
 החינוך

 ש"ש 2 פרופ' חן שכטר

 ש"ש 2 פרופ' יוסף קליין מערכות מידע במינהל 77-781-01

77-869-01 
מנהיגות ועיצוב מדיניות חינוכית 
 מתיאוריה למעשה: סדנא יישומית

 ש"ש 2 פרופ' אורלי שפירא
 בחירה

 שנתי –יום ב' 
12:00-14:00 

 ש"ש 2 פרופ' יוסף קליין תהליכי קבלת החלטות 77-848-01

 סמסטר א' -מתוקשב חובה ש"ש 1 ד"ר איריס הדר מבוא למדיניות המימון בחינוך 77-929-01

77-930-01 
בעיות מתקדמות במדיניות המימון 

 בחינוך
 סמסטר ב' -מתוקשב חובה ש"ש 1 ד"ר איריס הדר

 שנתי -מתוקשב חובה ש"ש 2 פרופ' חן שכטר יחסי עבודה במערכת החינוך 77-912-01

 תבחינה ביבליוגרפי 77-960-02

 תזה ללאמסלול 
 נ"ז( 44ש"ש ) 22דרישות: 

 תכנית לימודים למתקבלים בשנה"ל תש"פ



 :חיוב מועמד לקורסי השלמה נקבע בעת קבלתו למגמה ולאחר עיון בתכנית הלימודים של  קורס השלמה

 התואר הראשון.

 מתוקשב( סמ' א', שנה א'. -ש"ש 1במנהיגות ובארגון החינוך" )"תיאוריות  77-200קורס השלמה למגמת מינהל: 

 .)התכנית אינה סופית וייתכנו שינויים )כפוף לאישורי רשויות האוניברסיטה 

 והדרישות כמפורט בתקנון תשומת לבך מופנית לדרישות הנוספות בלימודי יהדות, אנגלית, וליתר התנאים. 

    school.biu.ac.il/takanon-http://graduate באתרנוספים פרטים 

http://graduate-school.biu.ac.il/takanon

