
בית ספר לתארים מתקדמים  תוכנית:מינהל מערכות חינוך  התמחות:הגיל הרך שנה:א תשפב

ש"שנ.זיכוי החדר שם שיעור תל.בפועלהמורהקוד שיעוריום עד שעהמשעה

סמסטר א

16גב' חיאק מירב(תהליכי שינוי בארגונים (סמינריון120023-01 2.002.00

25פרופ' פרידמן יצחקשיטות מחקר כמותיות למתקדמים120122-02 2.002.00

52גב' יונגרוירט אסתרמבוא מתקדם למינהל מערכות חינוך120226-01 1.001.00

M.TEACH (ומסלול תזה (קורס מקוון170053-00
כתיבה אקדמית

24ד"ר ליבנה עדית 1.001.00

נוירופדגוגיה - חקר המח להשבחת120228-01
ההוראה והלמידה

32פרופ' פרידמן יצחק 2.002.00

(סוגיות נבחרות בדיני חינוך משפחה120070-01ד
ונוער (סמינריון

18גב' יונגרוירט אסתר 2.002.00

ד"ר טייכמן-וינברגשיטות מחקר כמותיות למתקדמים08:3010:00120122-01ד
אריאלה

27 6142.002.00

ד"ר טייכמן-וינברגשיטות מחקר כמותיות למתקדמים08:3010:00120122-01ד
אריאלה

27 2.002.00שיעור בזום 1

25ד"ר ברק דקלהשיטות מחקר כמותיות למתקדמים08:3010:00120122-02ד 5122.002.00

25ד"ר ברק דקלהשיטות מחקר כמותיות למתקדמים08:3010:00120122-02ד 5122.002.00

ד"ר בוזוקאשויליהיועצים החינוכיים במערכת החינוך10:1511:45120002-01ד
תמרה

36 6101.001.00

ד"ר בוזוקאשויליהיועצים החינוכיים במערכת החינוך10:1511:45120002-01ד
תמרה

36 1.001.00שיעור בזום 11

39ד"ר יצחקי רינתמיומנויות למנהלים מתחילים10:1511:45120129-01ד 5251.001.00

39ד"ר יצחקי רינתמיומנויות למנהלים מתחילים10:1511:45120129-01ד 1.001.00שיעור בזום 10

נוירופדגוגיה - חקר המח להשבחת10:1511:45120228-01ד
ההוראה והלמידה

ד"ר טייכמן-וינברג
אריאלה

32 6242.002.00

נוירופדגוגיה - חקר המח להשבחת10:1511:45120228-01ד
ההוראה והלמידה

ד"ר טייכמן-וינברג
אריאלה

32 2.002.00שיעור בזום 1

פרופ' אבידב אונגר(תהליכי שינוי בארגונים (סמינריון12:1513:45120023-01ד
אורית

16 6122.002.00

פרופ' אבידב אונגר(תהליכי שינוי בארגונים (סמינריון12:1513:45120023-01ד
אורית

16 2.002.00שיעור בזום 11

(סוגיות נבחרות בדיני חינוך משפחה12:1513:45120070-01ד
ונוער (סמינריון

18פרופ' ביטון יפעת 6102.002.00

(סוגיות נבחרות בדיני חינוך משפחה12:1513:45120070-01ד
ונוער (סמינריון

18פרופ' ביטון יפעת 2.002.00שיעור בזום 12

(היבטים רגשיים וערכיים בעבודת12:1513:45120130-01ד
הניהול (סמינריון

18ד"ר יצחקי רינת 6062.002.00

(היבטים רגשיים וערכיים בעבודת12:1513:45120130-01ד
הניהול (סמינריון

18ד"ר יצחקי רינת 2.002.00שיעור בזום 10

52פרופ' פלישמן עמוסשיטות מחקר איכותניות14:0015:30120026-01ד 5121.001.00

52פרופ' פלישמן עמוסשיטות מחקר איכותניות14:0015:30120026-01ד 1.001.00שיעור בזום 11

52פרופ' פרידמן יצחקמבוא מתקדם למינהל מערכות חינוך15:4517:15120226-01ד 5221.001.00

52פרופ' פרידמן יצחקמבוא מתקדם למינהל מערכות חינוך15:4517:15120226-01ד 1.001.00שיעור בזום 20

הגננת כמנהיגה חינוכית בעידן של17:3019:00121000-01ד
יזמות וחדשנות

13ד"ר אייזנברג מירב 6031.001.00

הגננת כמנהיגה חינוכית בעידן של17:3019:00121000-01ד
יזמות וחדשנות

13ד"ר אייזנברג מירב 1.001.00שיעור בזום 12
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ו' אדר א תשפ"ב

3מתוךעמודעמוד 1



בית ספר לתארים מתקדמים  תוכנית:מינהל מערכות חינוך  התמחות:הגיל הרך שנה:א תשפב

ש"שנ.זיכוי החדר שם שיעור תל.בפועלהמורהקוד שיעוריום עד שעהמשעה

סמסטר ב

16גב' חיאק מירב(תהליכי שינוי בארגונים (סמינריון120023-01 2.002.00 המשך

(סוציאליזציה פוליטית של נוער בבית120040-01
הספר (מקוון

39פרופ' זמיר שרה 1.001.00

25פרופ' פרידמן יצחקשיטות מחקר כמותיות למתקדמים120122-02 2.002.00 המשך

תהליכים יחידניים וקבוצתיים בקבלת120125-01
החלטות

50גב' יונגרוירט אסתר 1.001.00

נוירופדגוגיה - חקר המח להשבחת120228-01
ההוראה והלמידה

32גב' יונגרוירט אסתר 2.002.00 המשך

0יזמות בחינוך (סדרת הרצאות) מקוון120120-01 1.001.00

0גב' מועלם יעליזמות בחינוך (סדרת הרצאות) מקוון120120-01 1.001.00

(סוגיות נבחרות בדיני חינוך משפחה120070-01ד
ונוער (סמינריון

18גב' יונגרוירט אסתר 2.002.00 המשך

27ד"ר גולדברג שירהשיטות מחקר כמותיות למתקדמים08:3010:00120122-01ד 6142.002.00 המשך

27ד"ר גולדברג שירהשיטות מחקר כמותיות למתקדמים08:3010:00120122-01ד 2.002.00שיעור בזום 1 המשך

25ד"ר ברק דקלהשיטות מחקר כמותיות למתקדמים08:3010:00120122-02ד 7012.002.00 המשך

25ד"ר ברק דקלהשיטות מחקר כמותיות למתקדמים08:3010:00120122-02ד 2.002.00שיעור בזום 10 המשך

מעורבות או התערבות? יחסי הורים-10:1511:45120003-01ד
מורים בביה"ס

29ד"ר גולדברג שירה 5101.001.00

מעורבות או התערבות? יחסי הורים-10:1511:45120003-01ד
מורים בביה"ס

29ד"ר גולדברג שירה 1.001.00שיעור בזום 13

נוירופדגוגיה - חקר המח להשבחת10:1511:45120228-01ד
ההוראה והלמידה

32פרופ' פרידמן יצחק 2.002.00 המשך

נוירופדגוגיה - חקר המח להשבחת10:1511:45120228-01ד
ההוראה והלמידה

32פרופ' פרידמן יצחק 2.002.00שיעור בזום 1 המשך

פרופ' אבידב אונגר(תהליכי שינוי בארגונים (סמינריון12:1513:45120023-01ד
אורית

16 6122.002.00 המשך

פרופ' אבידב אונגר(תהליכי שינוי בארגונים (סמינריון12:1513:45120023-01ד
אורית

16 2.002.00שיעור בזום 11 המשך

(סוגיות נבחרות בדיני חינוך משפחה12:1513:45120070-01ד
ונוער (סמינריון

18פרופ' ביטון יפעת 6102.002.00 המשך

(סוגיות נבחרות בדיני חינוך משפחה12:1513:45120070-01ד
ונוער (סמינריון

18פרופ' ביטון יפעת 2.002.00שיעור בזום 12 המשך

(היבטים רגשיים וערכיים בעבודת12:1513:45120130-01ד
הניהול (סמינריון

18ד"ר יצחקי רינת 6042.002.00 המשך

(היבטים רגשיים וערכיים בעבודת12:1513:45120130-01ד
הניהול (סמינריון

18ד"ר יצחקי רינת 2.002.00שיעור בזום 10 המשך

19מר בן דב שימיינדפולנס14:0015:30120229-01ד 6131.001.00

19מר בן דב שימיינדפולנס14:0015:30120229-01ד 1.001.00שיעור בזום 10

25פרופ' זמיר שרהתקשורת בארגוני חינוך14:0015:30120230-01ד 6121.001.00

25פרופ' זמיר שרהתקשורת בארגוני חינוך14:0015:30120230-01ד 1.001.00שיעור בזום 11

תהליכים יחידניים וקבוצתיים בקבלת15:4517:15120125-01ד
החלטות

50פרופ' פרידמן יצחק 5221.001.00

תהליכים יחידניים וקבוצתיים בקבלת15:4517:15120125-01ד
החלטות

50פרופ' פרידמן יצחק 1.001.00שיעור בזום 10
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ו' אדר א תשפ"ב

3מתוךעמודעמוד 2



בית ספר לתארים מתקדמים  תוכנית:מינהל מערכות חינוך  התמחות:הגיל הרך שנה:א תשפב

ש"שנ.זיכוי החדר שם שיעור תל.בפועלהמורהקוד שיעוריום עד שעהמשעה

סמסטר ב

כישורים ופרקטיקות ליבה בגני ילדים17:3019:00121001-01ד
של המאה ה-21

פרופ' טל קלאודיה
(קלודי)

13 7141.001.00

כישורים ופרקטיקות ליבה בגני ילדים17:3019:00121001-01ד
של המאה ה-21

פרופ' טל קלאודיה
(קלודי)

13 1.001.00שיעור בזום 11

07/02/2022 18:11:01

ו' אדר א תשפ"ב

3מתוךעמודעמוד 3


