
 )ייתכנו שינויים( "התשע –מערכת לימודים מנהיגות בחינוך 
 

                               שנה א' –יום חמישי  

 סמסטר ב'                               סמסטר א'                            

 
51:80 – 
54:90 

 

  חובה לכולם/תשתית
  לת כהןגיד"ר ש"ש,  8ארגונים והתנהגות ארגונית, 

  
 : יינתן גם בסמסטר ב' אם נפתח מנהיגות בקהילההערה

  חובה לכולם/ליבה
 ש"ש,  8פדגוגיה עדכנית במציאות משתנה, 

  גרשגורן-איריס וגנרד"ר 
 : יינתן גם בסמסטר א' אם נפתח מנהיגות בקהילההערה

85:55 – 
88:15 

 
 
 

  חובה/ניהול פדגוגי 
 איציק גונןד"ר , ש"ש 2פיתוח מנהיגות אישית בתפקיד, 

--------------------------------------------- 
 חובה/ניהול בי"ס

  אריה הרשקוביץד"ר ש"ש,  8כלכלת חינוך, 
------------------------------------------------------ 

 

  חובה/ניהול פדגוגי 
 איציק גונןד"ר ש"ש,  2פיתוח מנהיגות אישית בתפקיד, 

------------------------------------------------------- 
    בחירה/ניהול בי"ס

 אריה הרשקוביץד"ר ש"ש,  8חדשנות ויזמות בחינוך, 
------------------------------------------------------ 

 סבחירה/ניהול בי"
 הלל וורמןד"ר ש"ש,  8פורמאלי,  -ניהול בחינוך הבלתי

82:55 – 
81:15 

 פדגוגיניהול חובה/ סמינריון
 חנה קורלנדד"ר  ש"ש,  2הערכה בית ספרית, 

------------------------------------------------------- 
 חובה/ניהול בי"ססמינריון 

 גילת כהןד"ר ש"ש,  2תהליכי שינוי במערכת החינוך, 
 

 פדגוגיניהול חובה/סמינריון 
 חנה קורלנדד"ר ש"ש,  2הערכה בית ספרית, 

----------------------------------------------------- 
 חובה/ניהול בי"ססמינריון 

 גילת כהןד"ר ש"ש,  2תהליכי שינוי במערכת החינוך, 
 

89:55 – 
80:15 

  חובה/ניהול בי"ס
  איציק גונןד"ר  ש"ש, 2פיתוח מנהיגות אישית בתפקיד, 

--------------------------------------------- 
   פדגוגיניהול חובה/

 דינה לרוןד"ר ש"ש,  8פיתוח ידע קוריקולרי פדגוגי,  

 

  חובה/ניהול בי"ס
 איציק גונןד"ר  ש"ש, 2פיתוח מנהיגות אישית בתפקיד, 

------------------------------------------------------- 
  פדגוגיניהול חובה/

 ש"ש,  8הערכת תכניות ופרויקטים חינוכיים, 
 גרשגורן-איריס וגנרר ד"

80:90– 
81:80 

  חובה לכולם
 ש"ש 8מחקר כמותי, 

 פדגוגי  ניהול בחירה/
 ש"ש,  8חזון חינוכי ומנהיגות בעולם החינוך, 

  סאוסן עוואדד"ר 
---------------------------------------------------- 

 )יינתן גם בשנה ב'(  חובה/תשתית
 ש"ש,  8יות חינוך, אידיאולוגיה פוליטיקה ומדינ

 תדמורפרופ' ישעיהו 
----------------------------------------------------- 

   בחירה/ניהול בי"ס
 כאמל שופאנייהד"ר ש"ש,   8 ספר בניהול עצמי,-בית

 
81:15 –
84:55 

  חובה לכולם
 ש"ש 8תרגיל במחקר כמותי, 

  חובה לכולם
 ש"ש 8 ,תרגיל במחקר איכותני

 קורס
 קווןמ

  חובה לכולם/תשתית
 חנה קורלנד ד"ר ש"ש,  8תיאוריות במנהיגות חינוכית, 

----------------------------------------------------- 
  פדגוגיניהול בחירה/

 ענת שמלאד"ר ש"ש,  8השפעת התקשוב על ביה"ס, 

  חובה לכולם
  שירלי מידז'נסקיד"ר  ש"ש, 8 מחקר איכותני,

------------------------------------------------------ 
    בחירה/ניהול בי"ס 

 ש"ש,  8מיומנויות ניהול מתקדמות, 
 אריה הרשקוביץד"ר 

 
יינתן כקורס קיץ במהלך  קובי אסוליןד"ר  ש"ש(/ 8)אתיקה בניהול קורס הבחירה : סמסטר קיץ

 שעות אקדמיות( 9ני מפגשים ב 1חודש יולי ויהיה פתוח לסטודנטים מכל ההתמחויות )



 'בשנה  – שנייום  
 סמסטר ב'                               סמסטר א'                            

 
51:80 – 
54:90 

 

  חובה לכולם/ליבה
למידה  –ספרית ולמידה ארגונית -אפקטיביות בית

 והתנסות
 ש"ש )סמסטר ב' יתבצע בחופשת סמסטר(  2

 ואיתן שטיינפלד חנה קורלנדד"ר 
  

  בחירה/ניהול בי"ס
 , ש"ש  8חינוכית מעצבת בבי"ס החדשני:  נהיגותמ

  תדמורפרופ' ישעיהו 

85:55 – 
88:15 

 
 
 

  פדגוגיניהול חובה/
 ש"ש,  2ה ופיתוח של קבוצות  וצוותים, יסדנה לבני

  גונן איציקד"ר 
------------------------------------------------------ 

 בה/ניהול בי"סחו
 גלית ברנשטוקד"ר ש"ש,  8תרבות ארגונית ומנהיגות, 

  פדגוגיניהול חובה/
 ש"ש,  2ה ופיתוח של קבוצות  וצוותים, יסדנה לבני

 גונןאיציק ד"ר 
------------------------------------------------------ 

 חובה/ניהול בי"ס
 אריאלי-ניבי גלד"ר ש"ש,  8משפט וחינוך, 

82:55 – 
81:15 

 בחירה בחירה/סמינריון 
 ש"ש,  2תרבותית , -בתי"ס בסביבה רב

 ארי -לילך לבפרופ' 
------------------------------------------------------ 

 בחירה בחירה/סמינריון 
 ש"ש,  2קונפליקטים בארגוני חינוך, 

 גלית ברנשטוק ד"ר 
------------------------------------------------------ 

  בחירה בחירה/סמינריון 
  ש"ש, 2סביבה מקפחת, ל ומסביבה מטפחת 

 מיכל ראזרד"ר 

 בחירה בחירה/סמינריון 
 ש"ש,  2תרבותית , -בתי"ס בסביבה רב

 ארי -לילך לבפרופ' 
------------------------------------------------------ 

 בחירה בחירה/סמינריון 
 ש"ש,  2ני חינוך, קונפליקטים בארגו

 גלית ברנשטוק ד"ר 
------------------------------------------------------ 

 בחירה בחירה/סמינריון 
  ש"ש, 2סביבה מקפחת, ל ומסביבה מטפחת 

  מיכל ראזרד"ר 
89:55 – 
80:15 

 חובה לכולם
 ש"ש,  2עבודת גמר, כתיבת 

 , ליאריא-ניבי גלד"ר , גרשגורן-איריס וגנרד"ר 
 גלית ברנשטוקד"ר 

 ------------------------------------------------------ 
 פרופ' שוש לשםש"ש,  2כתיבת עבודת גמר מורחבת, 

 חובה לכולם
 ש"ש,  2עבודת גמר, כתיבת 

 , אריאלי-ניבי גלד"ר , גרשגורן-איריס וגנרד"ר 
 גלית ברנשטוקד"ר 

 ------------------------------------------------------ 
 פרופ' שוש לשםש"ש,  2כתיבת עבודת גמר מורחבת, 

80:90– 
81:80 

 ()למי שלא למד את הקורס בשנה א'  חובה/תשתית
 ש"ש,  8אידיאולוגיה פוליטיקה ומדיניות חינוך, 

 אריאלי-ניבי גלד"ר 
------------------------------------------------------ 

 דגוגיפ - בחירה/ניהול
 ש"ש,  8, בסיכון ילדיםניהול בתי ספר עם 

 מיכל ראזר ד"ר 
------------------------------------------------------ 

     ניהול בי"ס - פדגוגיניהול בחירה/
 ש"ש,  8סדנה,  –הקונפליקט היהודי ערבי 

 חלבי באחרד"ר 

  חובה/ניהול בי"ס
  גילת כהןד"ר  ש"ש, 8ניהול אסטרטגי של משאבי אנוש, 

------------------------------------------------------ 
  פדגוגיניהול בחירה/

 ש"ש,  8תהליכי שינוי במערכת החינוך, 
 גלית ברנשטוק ד"ר 

81:15 –
84:55 

  חובה/ניהול בי"ס
 ש"ש,  2ה ופיתוח קבוצות וצוותים, יסדנה לבני
 איציק גונן

------------------------------------------------------ 
  פדגוגיניהול חובה/

  ש"ש,  8 למידת מורים והתפתחות מקצועית,
  אשרת ד"ר יפעת 

  חובה/ניהול בי"ס
 ש"ש,  2יה ופיתוח קבוצות וצוותים, יסדנה לבנ

 איציק גונן
------------------------------------------------------ 

  פדגוגיניהול חובה/
 ש"ש,  8מערכת, הדרכת מורים ב

  אשרת ד"ר יפעת 
 קורס
 מקוון

 פדגוגיניהול בחירה/ 
  גרשגורן-איריס וגנרד"ר ש"ש,  8הערכת ההוראה, 

 

 פדגוגיניהול בחירה/
 חנה קורלנדד"ר , ש"ש 8, לומדים הערכת

 


