
 

 

  תשע"ט-אילת, תשע"חבתוכנית מנהל החינוך 
  פרופ' דורית טובין –רכזת אקדמית 

  
  שנה א תשע"ח

  סמסטר ב  סמסטר א
  יום ד  יום ג  יום ד  יום ג

  מנהיגות בחינוך 13:00-9:00      
    ד"ר יעל סנה

  נק"ז) 2( שעות אחת לשבועיים 4
  מדיניות חינוך   13:00-17:00  

  דר' רותי פרנקל
  נק"ז) 2( לשבועייםשעות אחת  4

  
  

  בית ספר כארגון 13:00-17:00
  דר' רותי פרנקל

  נק"ז) 2( שעות אחת לשבועיים 4
17:00-18:30  
שיטת מחקר 

  איכותניות   
  דר' יניב בלחסן

  נק"ז) 2(

אתיקה ושחיתות  17:30-20:30
  במגזר הציבורי  
  נק"ז) 3( דר' אילת רייטן

 מבוא תיאורטי לכלים יצירתיים
  נק"ז) 2( הוספרופ' אפרת 

17:30-20:30  
שיטת מחקר 

  איכותניות 
  דר' יניב בלחסן

  נק"ז) 2(

  גישור בחינוך 17:30-20:30
  מר גלעד איזיק

  נק"ז) 2( שעות אחת לשבועיים 4

18:30-20:00  
  כלכלת חינוך  

  גב' סוזי שרם כהן
  נק"ז) 2(

      

  )נקז 2( 2018ליולי  8-11בתאריך  מרוכז דר' אמנון גלסנר, קורס – חשיבה יצירתית וביקורתית בלמידה והוראה
  )2דר' שרה זמיר, קורס מרוכז ( –תקשורת בארגוני חינוך

  
  טתשע" בשנה 

  סמסטר ב  סמסטר א
  )2( יום ד  )1יום ד (  יום ד  יום ג

  בחינוךפרויקטים  09:00-15:00  
 אחת נק"ז) 3( דר' שרה זמיר

  לשבועיים

 
  

  פרויקטים בחינוך09:00-15:00
  נק"ז) 3( דר' שרה זמיר

  אחת לשבועיים

קבלת  14-18    
   החלטות בניהול

 2דר' יעל סנה (
  נק"ז)
  לשבועייםאחת 

   

16:00-20:00  
והסללה  שוויוןאי 

 במערכת החינוך
  ר חניתה חדדד"

  שבועייםלאחת 

כלכלת חינוך ואי  16:00-20:00
  גב' סוזי שרם כהן -שוויון 

  אחת לשבועיים נק"ז) 2(

 בסיסיות תיאוריות 13:00-17:00  
  מיכאל שטרנברג החינוך במנהל

   אחת לשבועיים )ז"נק 2(

  
  

  *ייתכנו שינויים במערכת השעות    
  

  נק"ז) 22( נה אש

   סמסטר א
  )כל הקורסים חובה לכולם – נקז 6קורסי חובה (

   דר רותי פרנקל )2מדיניות חינוך (
  יניב בלחסן 'דר) 2( א' שיטת מחקר איכותניות

  גב' סוזי שרם כהן )2כלכלת חינוך  (
  סטודנטים בחרו אחד מהשניים) –נקז  3או  2(קורסי בחירה 

  ) דר' אילת רייטן3אתיקה ושחיתות במגזר הציבורי (
  פרופ' אפרת הוס –)2מבוא תיאורטי לכלים יצירתיים (

  נק"ז) 12( סמסטר ב

  )נק"ז 8(קורסי משותפים לכולם 
  יניב בלחסן ') דר2(ב' שיטת מחקר איכותניות 



 

 

  ) דר רותי פרנקל 2בית ספר כארגון (
  דר' יעל סנה –) 2מנהיגות בחינוך (

 גלעד איזיק –) 2גישור בחינוך (

  כל הקורסים חובה לכולם) - נק"ז 4ביולי (קורסים מרוכזים 
  אמנון גלסנרדר  -) 2חשיבה ביקורתית (

  דר' שרה זמיר –) 2תקשורת בארגוני חינוך (
  
  
  

  נק"ז) 61נקז בחירה =  6נקז חובה +  10( שנה ב

  נק"ז חובה לכולם) 5( סמסטר א
  דר' שרה זמיר –נק"ז)  3פרויקט גמר ( –הערכה בחינוך 

  חובה - )2תיאוריות בסיסיות במנהל החינוך (

  נק"ז חובה לכולם) 5( סמסטר ב
  דר' שרה זמיר –נק"ז)  3פרויקט גמר ( –בחינוך הערכה 

  דר' יעל סנה  – )2( קבלת החלטות בניהול
  
  

  קורסי בחירה
  נק"ז מחוץ למסלול בכל התואר.  4-6הסטודנטים יכולים לבחור להשלמת הנק"ז 

  
  38 –סך הכל 

  


