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 לשצ'ינסקי  –פרופ' אורלי שפירא : התכנית תראש
 

 

 

 ) ש"ש 4( גתשפ" – ' בשנה  

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

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

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

הכשרה ופיתוח של מנהיגות במערכת   77758-01
 פרופ' חן שכטר  החינוך 

 ש"ש  2
  

  1סמינריון 
 לבחירה 

  

 שנתי  –יום ב' 
10:00-12:00 

  

 פרופ' יוסף קליין  במערכות חינוך קבלת החלטות  777811-01

גורם סיכון וחוסן בחינוך הפורמלי   77-9232-01
 ד"ר ענת מועד והבלתי פורמלי 

שילוב ילדים עם צרכים מיוחדים   77-7851-01
 ד"ר נופר סוקניק  במסגרות רגילות 

מנהיגות במערכות חינוך רב תרבותיות   77937-01
 סמסטר א'  –יום ב'  חובה ש"ש  1 ד"ר פסקל בן עוליאל שלב א

12:00-14:00 

מנהיגות במערכות חינוך רב תרבותיות   77868-01
 סמסטר ב'  –ום ב' י חובה ש"ש  1 ד"ר פסקל בן עוליאל שלב ב 

12:00-14:00 

 סמסטר א'  –יום ב'  חובה ש"ש  1 פרופ' ישראל גילת  מערכת המינהל החינוכי במשפט  77-909-01
14:00-16:00 

זכויות המנהל, המורה ואחריותם   77-910-01
 סמסטר ב'  –יום ב'  חובה ש"ש  1 פרופ' ישראל גילת  לתלמידיהם 

14:00-16:00 

 מרצה מחלקה  1מחקר כמותי בסיס  05-707-77
בחירה עפ"י   ש"ש  1

 הנחיות מחלקה 

 סמסטר א'  –יום ב'
 18:00-16:00 

סמסטר   –מתוקשב  ד"ר מוריה צוריאל  SPSSמחקר כמותי  770-77
 ב' 

 2מחקר כמותי בסיס  77-708-02
 ד"ר שירה אילוז 

 סמסטר ב'  –יום ב'  חובה ש"ש  1
16:00-18:00 

- ד"ר אופנהיים שחר  מחקר איכותי מתקדם     77-944-01
 סמסטר ב'  –יום ב'  חובה  ש"ש  1 סיגל

18:00-20:00 

 מחקר משולבות שיטות  77-924
 

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

 

    שנה א' – תשפ"ב (12 ש"ש) 

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

יזמות, חדשנות ויצירתיות במדיניות   777925-01
 א' סמסטר  -יום ב' חובה ש"ש  1 ד"ר אנט במברגר : מבט גלובלי ולוקאלי ךחינו 

16:00-18:00 

מנהיגות ליזמות בחינוך: תהליכים  777924-01
 סמסטר א'  -יום ב' חובה ש"ש  1 ד"ר אנט במברגר ופרקטיקות 

18:00-20:00 

 סמסטר א  -מתוקשב חובה ש"ש  1 פרופ' חן שכטר  יחסי עבודה במערכת החינוך  77-9121-01

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

     חובה –ש"ש  4קוד תזה  77-3004 

לסטודנטים שהתחילו ללמוד  תזה עםמסלול 
 בתשפ"ב

 ש"ש 16דרישות: 
 


