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 הרב ד"ר אהרן בוזגלו

 מרכז אקדמי של התוכנית

Abuzaglo@gmail.com 

 לשצ'ינסקי-פרופ' אורלי שפירא

 ראשת התוכנית למנהיגות וניהול מערכות חינוך
Orly.shapira@biu.ac.il 

 גב' ענת אמסלם

 יועצת תואר ראשון

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

 גב' חן גולן

מנהיגות וניהול מערכות מתאמת התוכניות תואר שני: 

חינוך, מדעי הלמידה וההוראה, חינוך מדעי טכנולוגי, 

 לקויות למידה, נחשונים. 

300-0330030   |Hen.Golan@biu.ac.il 

 קבלת קהל

  40:33-43:33בשעות ‘ ה‘, ג‘, בימים א“ דלת פתוחה”
 .בזום ובאופן פרונטלי

משרד החינוך, מינהל והכשרה לפיתוח 
 מקצועי ועובדי הוראה

 בשיתוף:

בלימודי תעודת הוראה מוענק פטור 
לסטודנטים מתחום  מהיקף הלימודים 

 החינוך, לומדי תואר שני ותואר שלישי.
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 מטרת התוכנית

נים צעירים   הכשרת  י מסיימי שירות   ,מצטי

בצבא  בתפקידי פיקוד, קצונה והדרכה , משמעותי

 או מסיימי שירות לאומי משמעותי במשך שנתיים, 

 ,  חמש שנים מתום השירות( )עד

המעוניינים להשתלב בכוחות העתידיים של 

תפקידים   ההוראה במדינת ישראל ולמלא 

בעלי   מנהיגותיים. הסטודנטים בתכנית הם 

 הישגים מצטיינים, הנבחרים לאחר ראיון עם

המעריכה את כישוריהם ואת   ,ועדת קבלה 

יכולתם לתרום לחיזוק ההוראה והמנהיגות 

 החינוכית במערכת החינוך.
 

 מבנה התוכנית

תוכנית עד ארבע שנים )אפשרות לשלוש וחצי 

שנים(, שבמהלכה לומדים הסטודנטים תואר 

, תואר שני ותעודת הוראה בחינוך  ראשון

במקצועות הוראה מגוונים, הנדרשים למערכת 

מתמטיקה, תנ"ך, אנגלית, ביולוגיה, החינוך:  

כימיה, פיזיקה, לשון, ערבית, תנ"ך ואנגלית 

  )ובמקצועות הנדרשים מטעם משרד החינוך(.

תוכנית נחשונים להוראה היא מיזם משותף 

אילן, -לפקולטה לחינוך באוניברסיטת בר 

למשרד החינוך ולקרן והיחידה להכוונת 

 חיילים משוחררים של משרד הביטחון.
 

במהלך תקופת הלימודים מקבלים הסטודנטים 

מענק מותנה ממשרד החינוך ומלגת מפעל 

ממדים ללימודים ” הפיס )בנוסף למלגת  

 לזכאים(.

מתקיימים בתוכנית לימודי התואר השני  

למנהיגות וניהול מערכות חינוך ובתוכנית 

לבוגרי תואר ראשון   -לחינוך מדעי טכנולוגי   

 במדעים.

ניתן לשלב עבודת תזה במסגרת לימודי תואר 

 שני.
 

 

 דרישות הקבלה

או ציון   433ממוצע בגרות משוקלל מעל   •

ומעלה  או שילוב מיטבי   333פסיכומטרי  

 ביניהם.

המלצות מתקופת השירות הצבאי/ שירות  •

 לאומי וניסיון בהדרכה

 ראיון אישי עם חברי ועדת הקבלה •
 

 

 עדיפות בקבלה למעונות הסטודנטים. •

הסטודנטים שלנו זוכים לאוזן קשבת וליחס 
 חם, בשילוב עידוד למצוינות.

 .בחינוך  לתוכניות הלימודים   המידע מתייחס 
לבירור בדבר פטור מחובות לימודי יסוד ו/או 
ת  קו חל למ ת  ו פנ ל ש  י  , ת י ל ג אנ י  ד מו י ל

 הרלוונטיות.

  יוצרים עתיד ! -מנהיגים חינוך 
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דירקטורים מתקדם למנהיגים   קורס 
לתלמידי תואר שני   -במערכות חינוך  

 בתוכנית.

למצטיינים בתואר ראשון ושני אפשרות 
ת  יברסיטאו נ באו ם  די מו לי ב  לו שי

 Erasmus מלגות -יוקרתיות באירופה 
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