
 

 בית הספר ללימודים מתקדמים                                                                         
 ע"ש הרא"מ ליפשיץ                                                                            

 
 

 
 ניהול שנה א' + ב' – ט' תשע"בלוח  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
 מבוא למינהל חינוך
 ד"ר איריס מנדלביץ

 מבחן בכיתה
 216חדר 

 יום רביעי 
 ל' בסיון תשע"ט

(03.07.2019) 
 11:00עד  09:00

 עיצוב מדיניות בית ספרית
 ברי קיסלוביץד"ר הרב 

 עבודה
 

 פי הנחיות המרצה-על
 

 תכנון תכניות לימודים
 ד"ר אריאל לוין
 מבחן בכיתה

 201חדר 

 יום רביעי 
 ל' בסיון תשע"ט

(03.07.2019) 
 11:00עד  09:00

 יסודות בשיווק החינוך
 )מקוון(

 ד"ר משה וסרשטיין 
 מטלה במודל

 

 פי הנחיות המרצה-על
 

 שיטות מחקר איכותני
 ד"ר איריס מנדלביץ

 + עבודה מבחן בכיתה
 204חדר 

 יום רביעי 
 ל' בסיון תשע"ט

(03.07.2019) 
 13:15עד  11:15

מדידה והערכה בחינוך 
 )מקוון(

 אגוזה וסרמןד"ר 
 מטלה במודל

 פי הנחיות המרצה-על

  החינוך הדתי במבחן הזמן
 הרב ד"ר אהרן בוזגלו

 מבחן בכיתה
 201חדר 

 יום רביעי 
 ז' בתמוז תשע"ט

(10.07.2019) 
 11:00עד  09:00

 3י'  –מנהיגות בבית הספר 
 ד"ר משה וסרשטיין

 

ר קורס ממשיך בסמסט
 קיץ

 מערכת החינוך בישראל
  )מקוון(

  אהרן בוזגלוד"ר הרב 
 מבחן בכיתה 

 216חדר 

 יום רביעי 
 ז' בתמוז תשע"ט

(10.07.2019) 
 11:00עד  09:00

 1י'  –מנהיגות בבית הספר 
 יירדן גאלד"ר 

 מסכמת עבודה

 פי הנחיות המרצה-על

 מבוא למינהל החינוך
  ירדן גאליד"ר 

 מבחן בכיתה 
 216חדר 

 יום רביעי 
 ז' בתמוז תשע"ט

(10.07.2019) 
 13:15עד  11:15

 מנהיגות בבית הספר 
 ברי קיסלוביץד"ר 

 עבודה

 פי הנחיות המרצה-על

 היבטים משפטיים בחינוך
 (מקוון)

 ד"ר נעמה סט
  מבחן בכיתה

 206+  203חדר 

 יום שני
 בתמוז תשע"טב י"
(15.07.2019) 

 11:00עד  09:00
 

דות יצירתיות בניהול מוס
 חינוך

 ד"ר משה וסרשטיין
 עבודה

 פי הנחיות המרצה-על

 שיטות מחקר איכותני
 ד"ר אריאל לוין
 מבחן בכיתה

 204חדר 

 י"ד בתמוז תשע"ט
(17.07.2019) 

 13:15עד  11:15
 יום רביעי

סדנת הדרכה לעבודת 
  –' אהגמר 

 הודיה הופמןד"ר 
 מטלה

 פי הנחיות המרצה-על
 

 חינוך ורב תרבותיות
 ()מקוון

 ד"ר אריאל לוין
  מבחן בכיתה

 411חדר 

 יום שלישי
 כז' בתמוז תשע"ט 

(30.07.2019) 
 12:00עד  10:00

 10.09.2019מועד ב' 
 12:00עד  10:00

 מדיניות חינוך
 פרופ' חיים גזיאל

 עבודה סמינריונית

עד  במזכירותהגשה 
 פ"סוף שנה"ל תש



 סטטיסטיקה בחינוך
  אגוזה וסרמןד"ר 

 עבודה

 קבלת החלטות יות המרצהפי הנח-על
 ד"ר עמנואל תמיר

 עבודה סמינריונית

עד  במזכירותהגשה 
 פ"סוף שנה"ל תש

 חינוךהמבוא למינהל 
 הרב ד"ר ברי קיסלוביץ'

 עבודה

 הארגון הלומד  פי הנחיות המרצה-על
 ד"ר לאה שקד

 עבודה סמינריונית

עד  במזכירותהגשה 
 פ"סוף שנה"ל תש

-טיפול הצוות באוכלוסיות תת
 משיגות

 אהרן בוזגלוד"ר הרב 
 עבודה

 פי הנחיות המרצה-על
 

 בית הספר האפקטיבי
 פרופ' חיים גזיאל

 עבודה סמינריונית

עד  במזכירותהגשה 
 פ"סוף שנה"ל תש

 שיטות מחקר איכותני
 הרב ד"ר אהרן בוזגלו

 תרגיל

   פי הנחיות המרצה-על

 

  (31.07.2019) ט"תשע  אבב י"ט שלישייום מועד ב' לכל המבחנים יתקיים ב
 (203 )חדר תיאום מראש עם המזכירות האקדמיתדרישה ו, על פי 12:00-10:00בשעה 

 
 

 בהצלחה


