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 היחידה ללימודים מתקדמים 

 

 

   
   לשצ'ינסקי   –ראשת התכנית: פרופ' אורלי שפירא  

 

 
 ש"ש)    20(  גתשפ"  -תוכנית לימודים לשנה אחת  

 מתוקשבים. : יום שני לימודים מלא ויום חמישי אחה"צ + קורסים התואר ילמד בשנה אחת 
 מועד הקורס  חובה/בחירה  ש"ש  מרצה הקורס  שם הקורס  מס' קורס 

 סמסטר א'  –יום ב'  חובה ש"ש  1 ד"ר איריס הדר  מיקרו   -כלכלה וחינוך בעידן של חדשנות 778961-01
  08:00-10:00 

 -כלכלה וחינוך בעידן של חדשנות 778971-01
 סמסטר ב'  –יום ב'  חובה ש"ש  1 ד"ר איריס הדר  מאקרו  

 10:00-08:00  

777984-01 
 

הכשרה ופיתוח של מנהיגות במערכת 
החינוך: המנהל כמפתח למידה  

 וחדשנות ארגונית 
 ד"ר חן שכטר

 ש"ש  2
  

  1סמינריון 
 לבחירה 

  

 שנתי  –יום ב' 
10:00-12:00 

   ד"ר אנט במברגר     חקר יזמות וחדשנות במערכת החינוך 77862-01  

779371-01 
 

מנהיגות גלובלית במערכות חינוך  
 סמסטר א'  –יום ב'  חובה ש"ש  1 ד"ר פסקל בן עוליאל שלב א- משתנות ורב תרבותיות

12:00-14:00 

779681-01 
 

ות חינוך  מנהיגות גלובלית במערכ
 סמסטר ב'  –יום ב'  חובה ש"ש  1 ד"ר פסקל בן עוליאל  שלב ב- משתנות ורב תרבותיות

12:00-14:00 

 סמסטר א'  –יום ב'  חובה ש"ש  1 פרופ' ישראל גילת  הל החינוכי במשפטמערכת המנ 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 

 אילוז ד"ר שירה  1מחקר כמותי בסיס  05-707-77
בחירה עפ"י   ש"ש  1 

 הנחיות מחלקה 

 סמסטר א'  –יום ב'
 18:00-16:00 

סמסטר א'  -יום ב' משתנה עפ"י בחירה  מחקר איכותי   904-77
18:00-16:00 

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

16:00-18:00 
77813-01 

  פרופ' אורלי שפירא   סמינריון מש"א במערכות חינוך   
 

 ש"ש  2 

 
 סמינריון חובה 

 בחירה  2

 
 
 שנתי  –יום ב' 

אפקטיביות בית ספרית ופיתוח ארגוני:   778141-01 18:00-20:00
 ד"ר פסקל בן עוליאל חקירת היבטים מנהיגותיים 

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

77-7700 SPSS   א' סמסטר  -מתוקשב חובה  ש"ש  1 ד"ר מוריה צוריאל 

סדנא -מנהיגות ועיצוב מדיניות חינוכית 77869-01
 סמסטר א' -'היום  חובה ש"ש  2 פרופ' אורלי שפירא  יישומית. 

16:00-20:00 

 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  מבוא למדיניות המימון בחינוך  77-929-01

בעיות מתקדמות במדיניות מימון   77930-01
 סמסטר א  -מתוקשב חובה ש"ש  1 ד"ר איריס הדר  החינוך 

 ש"ש   1 ד"ר יניב אפרתי   מלכודת התמכרות: מהחיים אל המסך 777852-01

ש"ש   1בחירה 
 קורסים   4מתוך 

. 

 מתוקשב סמסטר ב' 

 מתוקשב סמסטר א'  ש"ש   1 ד"ר ענת מועד  הורות ורגשות   77872-01

רגשית לתלמידים  –פדגוגיה חברתית    778891-01
 מתוקשב סמסטר א'  ש"ש  1 ד"ר שני קחטה   בעלי קשיים לימודיים 

- העני נהיה עני יותר? מיצב סוציו 779641-01
 מתוקשב סמסטר א'  ש"ש   1 ד"ר שני קחטה   אקונומי ותהליכי למידה  

 תזה ללא מסלול 
 ש"ש 20דרישות: 

 ג"תכנית לימודים למתקבלים בשנה"ל תשפ


