
 

 בית הספר ללימודים מתקדמים                                                                         
 ע"ש הרא"מ ליפשיץ                                                                            

 
 

 
 ניהול שנה א' + ב' – ט' תשע"אלוח  בחינות סוף סמסטר 

 המבחניםעדי כי כל חובותיכם לשכר לימוד טופלו עד למו יש לוודא
 

                                                                שימו לב!  ללא הסדרת תשלומי שכר לימוד לא תתאפשר השתתפות במבחנים                                                                           

 יום ושעה הקורס יום ושעה רסהקו
שימוש במחקרים מדעיים  

 בעבודת המורה והמנהל
 תמי אייזנמן ד"ר 

 )גברים + נשים(
 מייל-, באייתמבחן ב

 עד יום ראשוןיום רביעי מ
 טתשע" יד' בשבט -י' 
(16-20.01.2019) 

 12:00עד  12:00
 

 העצמה ופיתוח צוות 
 הודיה הופמןד"ר 

 עבודה

 פי הנחיות המרצה-על

 חינוךהמבוא למינהל 
 ד"ר ירדן גאלי
 מבחן בכיתה

 201חדר 

 יום רביעי 
 טתשע" י' בשבט

(16.01.2019) 
 15:45עד  13:45

 יסודות בשיווק החינוך
 ד"ר משה וסרשטיין 

 במודל מטלה
 

 פי הנחיות המרצה-על
 

 מקוון -התקציב ככלי ניהולי 
 ד"ר גורי זילכה 

 מבחן בכיתה
 201 + 203חדר 

  יום רביעי
 טתשע" י' בשבט

(16.01.2019) 
 19:20עד  17:20

 שיטות מחקר כמותי 
 1י' – יצחק וייסד"ר 

 עבודה
 

 על פי הנחיות המרצה

 שיטות מחקר כמותי 
 2י' –ד"ר אגוזה וסרמן 

 מבחן בכיתה
 203+  201חדר 

 יום רביעי 
 טתשע" יז' בשבט

(23.01.2019) 
 11:00עד  09:00

 חינוךהמבוא למינהל 
 רי קיסלוביץ'ד"ר בהרב 
 איריס מנדלביץ'ד"ר 

ממשיך  – קורס שנתי
 בסמסטר ב'

 שיטות מחקר כמותי 
  3י' – אגוזה וסרמןד"ר 

 מבחן בכיתה
 203+  201חדר 

 יום רביעי 
 טתשע" יז' בשבט

(23.01.2019) 
 13:15עד  11:15

סדנת הדרכה לעבודת 
 קבוצות 3 –הגמר ב' 
 בוזגלואהרן הרב ד"ר 

 מטלה

 המרצהפי הנחיות -על
 

 מבוא לכלכלת חינוך 
 ד"ר גורי זילכה 

 מבחן בכיתה
 201חדר 

 יום רביעי 
 טתשע" יז' בשבט

(23.01.2019) 
 15:30עד  13:30

יצירתיות בניהול מוסדות 
 חינוך

 ד"ר משה וסרשטיין
 עבודה

 פי הנחיות המרצה-על
 

 1י' –סטטיסטיקה בחינוך 
 ד"ר יצחק וייס
 מבחן בכיתה

 203חדר 
 קורס ממשיך בסמסטר קיץ

 יום רביעי 
 טתשע" יז' בשבט

(23.01.2019) 
 15:30עד  13:30

 עיצוב מדיניות בית ספרית
 ברי קיסלוביץ'ד"ר הרב 

 עבודה
 

 פי הנחיות המרצה-על
 

 סוגיות בניהול בית הספר
 איריס מנדלביץד"ר 

  מבחן בכיתה
 201חדר 

 יום רביעי 
 טתשע" כד' בשבט

(30.01.2019) 
 11:00עד  09:00

 מנהיגות בבית הספר
 

 ד"ר ירדן גאלי
 

ממשיך  –קורס שנתי 
 בסמסטר ב'

 

 2י' –סטטיסטיקה בחינוך 
 ד"ר יצחק וייס
 204חדר  מבחן בכיתה

 קורס ממשיך בסמסטר ב'

 יום רביעי 
 טתשע" א' באדר א'

(06.02.2019) 
 11:00עד  09:00

 מנהיגות בבית הספר 
 

 ברי קיסלוביץ'ד"ר הרב 

ממשיך  -י קורס שנת
 בסמסטר קיץ

 
 

 מערכת החינוך בישראל 
  לאה שקדד"ר 

 מבחן בכיתה 
 203חדר 

 ום רביעי י
 טתשע" א' באדר א'

(06.02.2019) 
 11:00עד  09:00

 הארגון הלומד 
 לאה שקדד"ר 

 עבודה סמינריונית

הגשה במזכירות עד 
 "פסוף שנה"ל תש



 -היבטים משפטיים בחינוך
 מקוון

 ד"ר נעמה סט
  בכיתהמבחן 
 203+  201חדר 

 יום רביעי 
 טתשע" א' באדר א'

(06.02.2019) 
 13:15עד  11:15

 בית הספר האפקטיבי
 פרופ' חיים גזיאל

 עבודה סמינריונית

הגשה במזכירות עד 
 "פסוף שנה"ל תש

 ניהול משאבי אנוש 
 הודיה הופמןד"ר 

 מבחן בכיתה
 203חדר 

 יום רביעי 
 טתשע" ח' באדר א'

(13.02.2019) 
 11:00עד  09:00

 מדיניות חינוך
 פרופ' חיים גזיאל

 עבודה סמינריונית

הגשה במזכירות עד 
 "פסוף שנה"ל תש

  החינוך הדתי במבחן הזמן
 פרופ' רפי ועקנין 

 מבחן בכיתה
 201חדר 

 יום רביעי 
 טתשע" ח' באדר א'

(13.02.2019) 
 13:15עד  11:15

 קבלת החלטות
 ד"ר עמנואל תמיר
 תעבודה סמינריוני

עד  במזכירותהגשה 
 "פתש שנה"לסוף 

תכנון בגיל הרך, תיאוריה 
 ומעשה

  עמנואל תמירד"ר 
 עבודה

 פי הנחיות המרצה-על
 

  

 

 ( 27.02.2019) טתשע"  א' אדר' בבכרביעי יום מועד ב' לכל המבחנים יתקיים ב
 216חדר 

 15:00-13:00בשעה 
 תיאום מראש עם המזכירות האקדמיתדרישה ועל פי 

 
 

 צלחהבה


