
                                                    בית הספר ללימודים                                                                                                                                                                            
 ע"ש הרא"מ ליפשיץ מתקדמים                                                                                                                                                                            

 
 טסמסטר קיץ תשע" ,ב'א'/שנה  ניהול –תואר שני 

 

 ימים             
 

  שעות

 ישנ
 טתשע" תמוז ט"י

 רביעי
 טתשע" תמוז כ"א

 חמישי
 טתשע" תמוז כ"ב

 ראשון
 טתשע" תמוז כ"ה

 שני
 טתשע" תמוז כ"ו

 רביעי
 טתשע" תמוז כ"ח

 חמישי
 טתשע" תמוז כ"ט

.07.201922 .07.201924 .07.201925 .07.201928 .07.201929 .07.201931 .08.201901 

09:00-10:20 
10:30-11:50 

 גברים  1'י
 216חדר 

 סטטיסטיקה
SPSS 

 )המשך מסמסטר א'(
 (יצחק וייס)ד"ר 

 סטטיסטיקה
SPSS 

 )המשך מסמסטר א'(
 (יצחק וייס)ד"ר 

 סטטיסטיקה
SPSS 

 )המשך מסמסטר א'(
 (יצחק וייס)ד"ר 

 סטטיסטיקה
SPSS 

 )המשך מסמסטר א'(
 (יצחק וייס)ד"ר 

 סטטיסטיקה
SPSS 

 )המשך מסמסטר א'(
 (יצחק וייס)ד"ר 

 הסטטיסטיק
SPSS 

 )המשך מסמסטר א'(
 (יצחק וייס)ד"ר 

 סטטיסטיקה
SPSS 

 )המשך מסמסטר א'(
 (יצחק וייס)ד"ר 

09:00-10:20 
10:30-11:50 

 נשים  2י'
 201חדר 

 
 מנהיגות בבית הספר
  )המשך מסמסטר א'(

 (ברי קיסלוביץ)ד"ר  

 
  מנהיגות בבית הספר
 )המשך מסמסטר א'(

 (ברי קיסלוביץ)ד"ר  

 
  ית הספרמנהיגות בב

 )המשך מסמסטר א'(
 (ברי קיסלוביץ)ד"ר  

 
  מנהיגות בבית הספר
 )המשך מסמסטר א'(

 (ברי קיסלוביץ)ד"ר  
 

 
  מנהיגות בבית הספר
 )המשך מסמסטר א'(

 (ברי קיסלוביץ)ד"ר  

 
  מנהיגות בבית הספר
 )המשך מסמסטר א'(

 (ברי קיסלוביץ)ד"ר  

 
  מנהיגות בבית הספר
 )המשך מסמסטר א'(

 (ברי קיסלוביץ)ד"ר  

09:00-10:20 
10:30-11:50 

 נשים  3'י
 206חדר 

 סדנת הדרכה
 לעבודת הגמר א' 
 ()ד"ר הודיה הופמן

 סדנת הדרכה
 לעבודת הגמר א' 
 ()ד"ר הודיה הופמן

 סדנת הדרכה
 לעבודת הגמר א' 
 ()ד"ר הודיה הופמן

 סדנת הדרכה
 לעבודת הגמר א' 
 ()ד"ר הודיה הופמן

 סדנת הדרכה
 עבודת הגמר א' ל

 ()ד"ר הודיה הופמן

 סדנת הדרכה
 לעבודת הגמר א' 
 ()ד"ר הודיה הופמן

 סדנת הדרכה
 לעבודת הגמר א' 
 ()ד"ר הודיה הופמן

12:00-13:20 
14:00-15:20 

 גברים  1'י
 208חדר 

החינוך הדתי במבחן 
 הזמן

 ()פרופ' רפי ועקנין

החינוך הדתי במבחן 
 הזמן

 ()פרופ' רפי ועקנין

ך הדתי במבחן החינו
 הזמן

 ()פרופ' רפי ועקנין

החינוך הדתי במבחן 
 הזמן

 ()פרופ' רפי ועקנין

החינוך הדתי במבחן 
 הזמן

 ()פרופ' רפי ועקנין

החינוך הדתי במבחן 
 הזמן

 ()פרופ' רפי ועקנין

החינוך הדתי במבחן 
 הזמן

 ()פרופ' רפי ועקנין
 16:00 – 14:00מבחן 

12:00-13:20 
14:00-15:20 

 ם נשי 2'י
 201חדר 

מערכת החינוך 
 בישראל

 (אהרן בוזגלוד"ר הרב )

מערכת החינוך 
 בישראל

 (אהרן בוזגלוד"ר הרב )

מערכת החינוך 
 בישראל

 (אהרן בוזגלוד"ר הרב )

מערכת החינוך 
 בישראל

 (אהרן בוזגלוד"ר הרב )

מערכת החינוך 
 בישראל

 (אהרן בוזגלוד"ר הרב )

מערכת החינוך 
 בישראל

 (וזגלואהרן בד"ר הרב )

 מערכת החינוך 
 בישראל

 (אהרן בוזגלוד"ר הרב )
 16:00- 14:00מבחן 

12:00-13:20 
14:00-15:20 

 נשים  3'י
 206חדר 

 מנהיגות בבית הספר
  '(ב)המשך מסמסטר 

 (משה וסרשטיין)ד"ר   

 מנהיגות בבית הספר
  )המשך מסמסטר ב'(

 (משה וסרשטיין)ד"ר  

 מנהיגות בבית הספר
  '()המשך מסמסטר ב

 (משה וסרשטיין)ד"ר  

 מנהיגות בבית הספר
  )המשך מסמסטר ב'(

 (משה וסרשטיין)ד"ר  

 מנהיגות בבית הספר
  )המשך מסמסטר ב'(

 (משה וסרשטיין)ד"ר  

 מנהיגות בבית הספר
  )המשך מסמסטר ב'(

 (משה וסרשטיין)ד"ר  

 מנהיגות בבית הספר
  )המשך מסמסטר ב'(

 (משה וסרשטיין)ד"ר  

 

 201חדר  14:00 – 12:00( שעות 28.08.2019' לכל מבחני סמסטר קיץ  יום רביעי כז' באב תשע"ט )מועד ב


