
 

 

 הפקולטה למדעי החברה
 בית הספר לחינוך

 פרופ' פ. חורגיןע"ש 
 

  הועדה לתואר שני
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Graduate studies (M.A.) 

 

 
 ברכות,בחינוך תואר השני הלתלמידי 

 
התואר  , ללימודיח"עאנו מקדמים אתכם בברכה על הרשמתכם לשנת הלימודים תש

 , לסיים את התואר בהצלחה.כם, נעשה ככל יכולתנו לעזור לינוךחבביה"ס ל השני 
 

 . במערכת המקוונתלהלן מספר נקודות חשובות לקראת עריכת התוכנית 
 

תבצע באמצעות אתר האינטרנט.  אם נתקלת בבעיה, תוכל יהרישום לתואר השני, 
 המגמה שלך: פי לעתואר השני המזכירות למייל בלפנות 

 
 

חינוך מיוחד בהתמחות אוטיזם, חינוך מיוחד בהתמחות כללי,  -למגמות חינוך המיוחד
 לקויות למידה והתפ' הילדמוגבלות שכלית, 

  :המייל בכתובתחפץ לימור גב' ל
Limor.Hefetz@biu.ac.il 

 
הוראת המדעים, מנהיגות וניהול מערכות חינוך  ,מדעי הלמידה והוראהלמגמות 

 , בהתמחות מינהל חינוכי ומנהיגות וניהול מערכות חינוך בהתמחות חינוך בלתי פורמאלי
 בכתובת המייל: ארז אביגיללגב' 

Avigail.Erez@biu.ac.il 
 

 למגמת ייעוץ חינוכי
 : אי   בכתובת המייללגב' לשרון  חקל

Sharon.Haklay@biu.ac.il 
 

 03-5317000טל'  ע "ניתן לפנות למדור שמ המקווןכל בעיה טכנית הקשורה לרישום ב
 *.9392או 

 
שלפיה תלמד במהלך שנות הלימודים בפניך תוכנית  תוצגהקורסים, עם כניסתך לרישום 

לתואר  בקורסי התואר השני חובותיך כל ו ופיעיבמאזן התוכנית  דיך בתואר השני.לימו
 כולל קורסי ההשלמה.

אך יש במקביל להיצמד תציג את תכנית הלימודים והרישום לקורסים,  המקוונתמערכת ה
לתכנית הלימודים הנמצאת באתר האינטרנט ויש להירשם עפ"י הנחיות מזכירת המגמה 

במייל לקראת מועדי ע"י מזכירות המגמה, חיות אלו ישלחו אליך . הנשאליה התקבלת
 הרישום .

 
 

 לתוכניות הלימודים ופרטים נוספים נא היכנסו בקישורים להלן:
 

 -מגמת מנהיגות וניהול מערכות חינוך בהתמחות מינהל חינוכי
il/node/223http://education.biu.ac. 

 -מגמת מנהיגות וניהול מערכות חינוך בהתמחות חינוך בלתי פורמלי
http://education.biu.ac.il/node/223 

 -מדעי הלמידה וההוראהמגמת 
biu.ac.il/node/2163http://education. 
 -מגמת הוראת המדעים
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 http://education.biu.ac.il/node/764 
  -מגמת ייעוץ חינוכי

http://education.biu.ac.il/node/528 
 

 -מגמת לקויות למידה
 http://education.biu.ac.il/node/1892 

 -מגמת חינוך מיוחד
 http://education.biu.ac.il/node/529 

 -מגמת חינוך מיוחד התמחות אוטיזם
 http://education.biu.ac.il/node/529 

 -מגמת חינוך מיוחד התמחות מוגבלות שכלית
 http://education.biu.ac.il/node/529 

 
 
 

 
 
    

 .באיחולי הצלחה והנאה רבה מהלימודים     
 

 
 
 

  -נוךביה"ס לחי
 מזכירות תואר שני

 
 301-304 חדרים -3 קומה -905 בניין

 03-5318456לפון: ט
 03-7384123: פקס

 12:00-13:00  -ו 9:00-10:00ה  -א :טלפוני מענה
 10:00-12:00 -ל: א,ב,ד,הקהקבלת 

 ,ההנחיות  המגמתיות לקראת ההרשמהחובה לקרוא את טרם הרשמתך לקורסים, 

  .לחינוך, עפ"י המגמות השונותגם באתר ביה"ס  הנמצאות 
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