
  יוצרים עתיד! -מנהיגים חינוך 

 לפרטים נוספים

 לשצ'ינסקי-פרופ' אורלי שפירא

 ראשת התוכנית

Orly.shapira@biu.ac.il 

 גב' ענת אמסלם

 יועצת תואר ראשון

30-9048135  |Anat.Waichman@biu.ac.il 

 גב' שרון מדינה

 ראש היחידה ללימודים מתקדמים

377-0330733 |sharon.medina@biu.ac.il  

 גב' חן גולן

מנהיגות וניהול מערכות מתאמת התוכניות תואר שני: 

חינוך, מדעי הלמידה וההוראה, חינוך מדעי טכנולוגי, 

 לקויות למידה, נחשונים. 

377-0330730   |leadership.edu@biu.ac.il  

 גב' שרית עמיאל

ותוכנית חינוך וחקר המוח בתואר מרכזת תואר שלישי 

 השני

30-9047393  |Sarit.amiel@biu.ac.il 

 הרב דר' אהרון בוזגלו

 מרכז אקדמי של תוכנית נחשונים

Abuzaglo@gmail.com 

 קבלת קהל

  40:33-43:33בשעות ‘ ה‘, ג‘, בימים א“ דלת פתוחה”
 .בזום ובאופן פרונטלי
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דירקטורים מתקדם למנהיגים   קורס 
לתלמידי תואר שני   -במערכות חינוך  
 ושלישי בתוכנית.

י  נ ש  , ן ו ש א ר ר  א ו ת ב ם  י נ י י ט צ מ ל
ם    ושלישי  אפשרות שילוב לימודי

 -באוניברסיטאות יוקרתיות באירופה  
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מדוע כדאי ללמוד בתוכנית למנהיגות וניהול  

 מערכות חינוך?

התואר הראשון במנהיגות וניהול מערכות  •
חינוך מעניק ידע וכלים ומכשיר אנשי חינוך 
לתפקידי ניהול והנהגה במערכות החינוך 

 השונות ובארגונים העוסקים בחינוך. 

התואר השני מסייע במגוון תפקידי ניהול  •
 ומנהיגות חינוכית במערכת החינוך.

 

 ייחודיות התוכנית  

או  אחת  בשנה  עיוניים  חדש! חדש! לימודים 
 .בשנה וחצי

הלימודים לתואר שני מרוכזים באופן המאפשר 
 לימודים ועבודה בשתי אופציות*:

יום שני מלא  שנה וחצי:  למודים במסגרת  .4
ה  במשך שנה  י שי ובשנה השני ום חמי  י

 .אחר הצהריים‘ סמסטר א

מלא  שני  יום    לימודים במסגרת שנה אחת:  .0
 .ויום חמישי אחר הצהריים

בתוכנית מלמדים חוקרים הנמצאים בחזית  •
המחקר בארץ ובעולם בתחום מנהיגות וניהול 

 מערכות חינוך.

כנית קושרת בין ממצאי המחקרים  • התו
האקדמיים העדכניים ביותר בתחום החינוך 

 בארץ ובחו"ל ובין הטמעתם בשטח. 

: הלמידה בתוכנית מתבצעת  • יחס אישי
בקבוצות קטנות, תוך התנסות, סימולציות 

 ואימון אישי בתפקידי ניהול.  

הבוגרים שלנו ממלאים תפקידים בכירים  •
במחקר אקדמי, בניהול ובהדרכת מערכות 

 חינוכיות.

 

במסלול תזה נדרש לשריין שנתיים לסיום עבודת *
 .התזה

 מטרות התוכנית

 א. פיתוח תשתית של מנהיגות למערכת החינוך.

ב. הכנת הבוגרים למחקר ולעיסוק בתפקידים 

בכירים במערכת החינוך בישראל: ריכוז והובלת 

צוותים, הדרכת מורים, ניהול בתי ספר, הערכה 

ופיקוח, ניהול חינוכי ברשויות החינוך המקומיות 

ותפקידי מנהיגות במוסדות השכלה גבוהה 

  )אוניברסיטאות ומכללות(.

ג. הכשרת הלומדים למחקר, ועיסוק בתפקידים 

בכירים במערכת החינוך בישראל, כגון ניהול בתי 

ספר, פיקוח, הדרכת מורים, ריכוז והובלת 

צוותים, ריכוז והדרכה במסגרת רשויות החינוך 

 המקומיות, ארגונים ללא כוונות רווח ומתנסים.

 תוכנית הדגל נחשונים להוראה:

התוכנית בשיתוף משרד החינוך והקרן והיחידה 

לחיילים משוחררים במשרד הבטחון. התוכנית 

מיועדת למועמדים מצטיינים, מסיימי שירות 

 בתפקידי פיקוד, קצונה והדרכה ,  משמעותי 

בצבא או מסיימי שירות לאומי משמעותי במשך 

 . שנתיים

להצמיח את דור המנהיגים הבא  התוכנית מטרת

במסגרת התוכנית מסיימים   של מערכת החינוך.

הבוגרים תואר ראשון, שני ותעודת הוראה 

 במשך שלוש וחצי עד ארבע  במקצועות הליבה 

מענק מותנה מטעם   שנים. הלומדים מקבלים 

מעבר למענק  ומלגת מפעל הפיס  משרד החינוך 

 לזכאים.“ ממדים ללימודים”

 ניתן לשלב עבודת תזה במסגרת הלימודים •

ללומדים תינתן עדיפות בקבלה למעונות  •

 הסטודנטים.

 

 .בחינוך  לתוכניות הלימודים   המידע מתייחס 
לבירור בדבר פטור מחובות לימודי יסוד ו/או 

 לימודי אנגלית, יש לפנות למחלקות הרלוונטיות.

הסטודנטים שלנו זוכים לאוזן קשבת וליחס חם, 
 בשילוב עידוד למצוינות.
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ם   קורס  דירקטורים מתקדם למנהיגי
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