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 ברכות,בחינוך תואר השני הלתלמידי 
 

התואר  ללימודי "אפתשאנו מקדמים אתכם בברכה על הרשמתכם לשנת הלימודים 
 לסיים את התואר בהצלחה. כםנעשה ככל יכולתנו לעזור ל. ינוךחבביה"ס ל השני 

 
 . במערכת המקוונתלהלן מספר נקודות חשובות לקראת עריכת התוכנית 

 
תבצע באמצעות אתר האינטרנט.  אם נתקלת בבעיה, תוכל יהרישום לתואר השני, 

 שלך: תוכנית הלימודים פי לעתואר השני המזכירות למייל בלפנות 
 

, מוגבלות שכלית -נוך מיוחדאוטיזם, חי -חינוך מיוחד, חינוך מיוחדהלימודים  לתוכניות
 בכתובת המייל:  , מיטל גולדברגר,, ניתן לפנות למתאמת התוכניתהתפתחות הילדו

meytal.goldberger@biu.ac.il 
 

חינוך מדעי טכנולוגי, מנהיגות וניהול , מדעי הלמידה והוראההלימודים  לתוכניות
ניתן לפנות  ולקויות למידה מערכות חינוך, ניהול ופיתוח מע' חינוך בלתי פורמליות

  בכתובת המייל: , חן גולן,למתאמת התוכנית
hen.golan@biu.ac.il 

 
בכתובת  , שרון חקלאי,, ניתן לפנות למתאמת התוכניתייעוץ חינוכי תוכניות הלימודיםל

 המייל: 
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, ום עם כניסתך לריש

  לימודיך בתואר השני.
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, שלחו אליך הנחיות אלו י. שאליה התקבלת

 הרישום .
 
 

 לתוכניות הלימודים ופרטים נוספים נא היכנסו בקישורים להלן:
 

 -מנהיגות וניהול מערכות חינוך
https://education.biu.ac.il/nmh 

  -ניהול מערכות חינוך בלתי פורמליות
https://education.biu.ac.il/node/9735 

 -מדעי הלמידה וההוראה
https://education.biu.ac.il/node/9740 

 -וגיחינוך מדעי טכנול
https://education.biu.ac.il/node/9734 

  -ייעוץ חינוכי
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https://education.biu.ac.il/node/9738 
 

 -לקויות למידה
https://education.biu.ac.il/node/9737 

 -חינוך מיוחד
https://education.biu.ac.il/node/9731 

 -אוטיזם -מיוחד חינוך
ac.il/node/9733https://education.biu.  

 -מוגבלות שכלית -חינוך מיוחד
https://education.biu.ac.il/node/9732 

 -הילדהתפתחות  
https://education.biu.ac.il/node/9739 

 
 
 
 

 
 
    

 .איחולי הצלחה והנאה רבה מהלימודים     
 

 
 
 

 מזכירות חינוך תואר שני

 בית הספר לחינוך

Sharon.haklay@biu.ac.il 

 
 301חדר  3, קומה 905בניין 

 035318456 -טלפון

 03-7384123 -פקס

 14:30-13:30 -ו 11:30-10:30ה':  -שעות מענה טלפוני בימים א'

 . 10:30-08:30ובימים ב', ה' בין השעות: . 14:00-11:30השעות: שעות קבלת קהל בימים א', ד' בין 

 ביום ג' אין קבלת קהל

 ולתוכניות הלימודים , יש להיצמד להנחיות במערכת המקוונתבמהלך הרישום 
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