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 ף"סמסטר קיץ תש ,ב'א'/שנה  ניהול –תואר שני 

 

 ימים             
 

  שעות

 וןראש
 ף"תש תמוז 'כ

 שני
 ף"תש תמוז אכ"

 רביעי
 ף"תש תמוז גכ"

 חמישי
 ף"תש תמוז דכ"

 ראשון
 ף"תש תמוז זכ"

 שני
 ף"תש תמוז כ"ח

 רביעי
 ף"תש אב א'

.07.202012 .07.202013 .07.202015 .07.202016 .07.202019 .07.202020 .07.202022 

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

 גברים  1'אי
 216חדר 

וש במחקרים שימ
מדעיים בעבודת המורה 

 והמנהל
 )ד"ר תמי אייזנמן(

שימוש במחקרים 
מדעיים בעבודת המורה 

 והמנהל
 )ד"ר תמי אייזנמן(

שימוש במחקרים 
מדעיים בעבודת 
 המורה והמנהל

 )ד"ר תמי אייזנמן(

שימוש במחקרים 
מדעיים בעבודת המורה 

 והמנהל
 )ד"ר תמי אייזנמן(

שימוש במחקרים 
בודת מדעיים בע

 המורה והמנהל
 )ד"ר תמי אייזנמן(

שימוש במחקרים 
מדעיים בעבודת המורה 

 והמנהל
 )ד"ר תמי אייזנמן(

שימוש במחקרים 
מדעיים בעבודת המורה 

 והמנהל
 )ד"ר תמי אייזנמן(

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

 נשים  2יא'
 201חדר 

 2 -מ  1יש לבחור 
   

 סוגיות בניהול בית ספר
 ץאיריס מנדלביד"ר 

 )בחירה(

 
 

 סוגיות בניהול בית ספר
 ץמנדלביד"ר איריס 

 )בחירה(
 
 

 
 

 סוגיות בניהול בית ספר
 ץאיריס מנדלביד"ר 

 )בחירה(

 
 

 סוגיות בניהול בית ספר
 ץאיריס מנדלביד"ר 

 )בחירה(
 

 
 

 סוגיות בניהול בית ספר
 ץאיריס מנדלביד"ר 

 )בחירה(
 

 
 

 סוגיות בניהול בית ספר
 ץאיריס מנדלביד"ר 

 )בחירה(
 
 

 
 

 סוגיות בניהול בית ספר
 ץאיריס מנדלביד"ר 

 )בחירה(
 

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

 נשים  3'יא
 206חדר 

 יצירתיות בניהול
 מוסדות חינוך

 ד"ר משה וסרשטיין
 )בחירה(

 יצירתיות בניהול
 מוסדות חינוך

 ד"ר משה וסרשטיין
 )בחירה(

 יצירתיות בניהול
 מוסדות חינוך

 ד"ר משה וסרשטיין
 )בחירה(

 יצירתיות בניהול
 מוסדות חינוך

 ד"ר משה וסרשטיין
 )בחירה(

 יצירתיות בניהול
 מוסדות חינוך

 ד"ר משה וסרשטיין
 )בחירה(

 יצירתיות בניהול
 מוסדות חינוך

 ד"ר משה וסרשטיין
 )בחירה(

 יצירתיות בניהול
 מוסדות חינוך

 ד"ר משה וסרשטיין
 )בחירה(

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

 גברים  1'אי
 208חדר 

 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  

 היגות בבית הספרמנ
  )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  

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

 נשים  2'אי
 201חדר 

 מנהיגות בבית הספר
  )המשך מסמסטר א'(

 (גאליירדן )ד"ר 

 מנהיגות בבית הספר
  )המשך מסמסטר א'(

 (ירדן גאלי)ד"ר 

 מנהיגות בבית הספר
  )המשך מסמסטר א'(

 (ירדן גאלי)ד"ר 

 מנהיגות בבית הספר
  )המשך מסמסטר א'(

 (ירדן גאלי)ד"ר 

 מנהיגות בבית הספר
  )המשך מסמסטר א'(

 (ירדן גאלי)ד"ר 

 מנהיגות בבית הספר
  )המשך מסמסטר א'(

 (רדן גאליי)ד"ר 

 מנהיגות בבית הספר
  )המשך מסמסטר א'(

 (ירדן גאלי)ד"ר 

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

 נשים  3'אי
 206חדר 

 שיטות מחקר איכותני
 (איריס מנדלביץ)ד"ר 

 שיטות מחקר איכותני
 )ד"ר איריס מנדלביץ(

 שיטות מחקר איכותני
 )ד"ר איריס מנדלביץ(

 שיטות מחקר איכותני
 לביץ()ד"ר איריס מנד

 שיטות מחקר איכותני
 )ד"ר איריס מנדלביץ(

 שיטות מחקר איכותני
 )ד"ר איריס מנדלביץ(

 שיטות מחקר איכותני
 )ד"ר איריס מנדלביץ(

 


