
 

 

M.A Executive 

במינהל ומנהיגות בחינות   

2021-2022לוח שנה"ל תשפ"ב   

 ח' בחשון  יום ה', 14.10.2021 היום הראשון ללימודים

 בשבט יום ו', ה'  7.1.2022 היום האחרון לסמסטר א'

 בשבט יום ה', י"ח 20.1.2022 היום הראשון לסמסטר ב'

היום האחרון ללימודים לפני 

 חופשת פסח
 יום ה', י"ג' בניסן 14.4.2022

היום הראשון ללימודים 

 לאחר חופשת פסח
 יום ה', כ"ז בניסן 28.4.2022

 באייר  יום ו', ה' 6.5.2022 היום האחרון לסמסטר ב'

 י"ח באייר  יום ה', 19.5.2022  היום הראשון לסמסטר ג' 

 יום ו', א' באב 29.7.2022 היום האחרון לסמסטר ג'

    שונה ממועדי הלימודים של שאר הסטודנטים באוניברסיטהלימודים התוכנית  -שימו לב *

  



   מערכת שעות תשפ"ב

 (ייתכנו שינויים במערכת השעות(

   14.10.2021-7.1.2022    סמסטר א'

 שם המרצה שם הקורס
אופן 

 הוראה
  

   שו"ת פרופ' יזהר אופלטקה מבוא למינהל החינוך

   שו"ת ד"ר אורית עובד איכותי -מחקר ויצירת ידע 

יומן מסע: פנים אל פנים לשינוי 

 החברה הישראלית
   סמינר ד"ר רגב יעקובוביץ

מובילי קהילות משמעות מתיאוריה 

 ליישום
   שו"ת ד"ר שמעון אזולאי

   שו"ת פרידלנדר ד"ר אנאבל  כמותי -מחקר ויצירת ידע 

   פרוייקט ד"ר נטע שגיא  ד"ר יפה בן עמי, פרויקט הגמר )שנתי(

   שו"ת ד"ר איריס הדר בן דוד מבוא למדיניות חינוך כלכלית

 20.1.2022-13.5.2022  סמסטר ב'

  

  

 שם המרצה שם הקורס
אופן 

 הוראה
  

 פרויקט הגמר 

 של הסמסטר( 1)מחצית 
     פרוייקט ד"ר נטע שגיא ד"ר יפה בן עמי,

 מנגנונים לצמיחה בחינוך 

 של הסמסטר( 2)מחצית 
     שו"ת גב' קארן טל

     שו"ת ד"ר ענת גרתי ניהול ארגונים

יומן מסע: פנים אל פנים לשינוי 

 החברה הישראלית
 ד"ר רגב יעקובוביץ

סמינר 

 שנתי
    

     שו"ת ד"ר רגב יעקובוביץ יומן מסע: מפגש עם השדה



 ד"ר נטע שגיא ד"ר יפה בן עמי, סמינר -מינהל ומנהיגות בחינוך 
סמינר 

 שנתי
    

     שו""ת פרופ' אילנה שוהמי מדיניות לשונית

    26.5.2022-29.7.2022  סמסטר ג'

 שם המרצה שם הקורס
אופן 

 הוראה
   

    שו"ת עו"ד יעל כפרי היבטים משפטיים של מנהל חינוך

    סמינר ד"ר נטע שגיא            ד"ר יפה בן עמי, סמינר -מינהל ומנהיגות בחינוך 

    שו"ת ד"ר ענת כהן טכנולוגיה בחינוך

    פרוייקט ד"ר נטע שגיא            ד"ר יפה בן עמי, פרוייקט הגמר

    שו"ת רקח-פרופ' אודרי אדי מחקר עדכני בחינוך בראי השדה

   שו"ת נצר-ד"ר פנינית רוסו פיתוח רווחה נפשית במערכת החינוך

 

 

 

 

 


