
 )רגיל( נחשונים – מנהיגות וניהול מערכות חינוך תכנית
 

 (ש"ש 22דרישות: (מסלול ללא תזה 

 תכנית לימודים למתקבלים בשנה"ל תשע"ט

  

   (ש"ש 12) תשע"ט –שנה א' 

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

סמסטר א'    –יום ב' 
פטור ע"ס  08:00-10:00

 קורסים
02/01-245-77 

 ש"ש 1
 77-896-01  מיקרו   –כלכלת החינוך  ד"ר איריס הדר 

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

שנתי  –'יום ב 
 פרופ' חן שכטר  ש"ש  2 חובה  10:00-12:00

הכשרה ופיתוח של מנהיגות במערכת 
 77-758-01   סמינריון החינוך 

שנתי   –'יום ב 
 פרופ' אורלי שפירא  ש"ש  2 חובה  12:00-14:00

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

סמסטר א'  –'יום ב 
14:00-16:00 

 טור ע"ספ
 קורסים

242+241 
 77-909-01  החינוכי במשפט  מערכת המינהל פרופ' ישראל גילת  ש"ש  1

סמסטר ב'  –'יום ב 
 זכויות המנהל, המורה ואחריותם פרופ' ישראל גילת  ש"ש  1 חובה  14:00-16:00

 77-910-01  לתלמידיהם

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

סמסטר ב'  –'יום ב 
 77-708-02   2מחקר כמותי בסיס  כהן -ד"ר שרה פרידל ש"ש  1 חובה  16:00-18:00

סמסטר ב'  –'יום ב 
 SPSS   77-770-04מחקר כמותי  כהן -ד"ר שרה פרידל ש"ש  1  חובה 18:00-20:00

סמסטר א  –'יום ב 
16:00-18:00 

פטור ע"ס קורס 
 77-904  מחקר איכותי   ד"ר איילת בנטל  ש"ש  1  040-77

  

 (ש"ש 10) תש"פ –שנה ב' 

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

 שנתי -יום ב'
 חשיבה מערכתית למנהיגות  פרופ' חן שכטר ש"ש  2 חובה  08:00-10:00

 77-7650-01  ספרית-בית

 שנתי –'יום ב 
 פרופ' אורלי שפירא  ש"ש  2 חובה 10:00-12:00

 משאבי אנוש במערכת החינוך 
 77-813-01   סמינריון

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

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

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

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

    
 77-960-02  בחינה ביבליוגרפית 

  

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

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