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האקדמית  במכללה  דיווחו  לאחרונה 
אחוה על גידול משמעותי ברישום למסלול 
של  רבים  בוגרים  כאשר  להוראה,  הסבה 
מבקשים  שונים  מתחומים  ראשון  תואר 
לאנשי  ולהפוך  שלהם  המקצוע  את  להסב 
חינוך המעצבים את דור העתיד של ישראל. 
באקדמית אחוה, הנחשבת לאחת מהמכללות 
דיווחו  החינוך,  בתחום  בישראל  המובילות 
בהרשמה  גם  גוברת  התעניינות  על  השבוע 
למסלול לתואר שני בייעוץ חינוכי, שנפתח 
במכללה לפני כשנתיים וכבר נחשב למסלול 

מבוקש במיוחד.
בתוך  החינוכי  היועץ  של  "למיקומו 
הוא  רבה.  חשיבות  החינוכית  המסגרת 
מענה  לתת  יכול  אשר  המקצועי  הגורם 
תוך  תלמידים,  אוכלוסיית  בקידום  ולסייע 
מנקודת  פרטני  מענה  ולצד  מקיפה  ראייה 
ראות שאינה מוגבלת לפרט ומבודדת אותו 
אלא מבחינה בהקשר בו הוא פועל", מסביר 
פרופ' חנוך פלום, ראש התכנית לתואר שני 
"התפיסה  אחוה.  באקדמית  חינוכי  בייעוץ 
היועץ  שעל  היא  באחוה  אותנו  שמובילה 
החינוכי להיות בעל גישה מערכתית רחבה 
בהקשר  והתפתחותו  הפרט  את  ולהבין 
המערכתי. הוא נמצא בחזית בגלל מורכבות 
התפקיד והעובדה שהוא פועל בתוך מערכת 
ורגשיים.  צרכים חברתיים, תפיסתיים  שלה 
הטיפולי  הפן  את  גם  עצמו  על  לוקח  הוא 
מהשטח  שעלו  הצרכים  בין  ומסנכרן 
לבעלי מקצוע שונים. הוא מהווה צומת בו 
במערכת  הגורמים שפעילים  כלל  מתרכזים 

עליו  לפיכך,  ומבחוץ.  מבפנים  החינוכית 
הנפשות  את  להכיר  הסינרגיה,  את  להבין 
שיטפלו  הפתרונות  את  ולמצוא  הפועלות 
השותפים  כל  של  ברווחתם  מיטבי  באופן 

למערכת".
יוקרתי  לתואר  נחשב  חינוכי  ייעוץ 
בתחום החינוך, שכן מדובר בתפקיד ייחודי 
ומבוקש במערכת החינוך, שסובלת ממחסור 
ביועצים חינוכיים. לכן, השכר המוצע על-

גבוה  חינוכיים  ליועצים  החינוך  משרד  ידי 
יחסית גם עבור יועצים מתחילים, שרק עתה 

סיימו את לימודיהם.
התכנית לתואר שני בייעוץ חינוכי תוכננה 
כך שההכשרה מתמקדת באתגרים הקיימים 
שיתרמו  מקצועיות  מיומנויות  ובפיתוח 

התכנית  היועץ.  של  פעילותו  לאפקטיביות 
שילוב  לצד  אקדמיים  מלימודים  בנויה 
בעבודת  ופרקטיים  יישומיים  היבטים  של 
את  המלווה  הדרכה  מערך  וכוללת  היועץ, 
במטרה  לימודיהם  כל  לאורך  הסטודנטים 
באמצעות  המקצועית  להתפתחותם  לתרום 
מאפשר  זה  שילוב  בשטח.  לעשייה  חיבור 
התפקיד  תפיסות  את  לעצב  לסטודנטים 
העתידיות שלהם ולבחון באופן ביקורתי את 

תפקידי היועץ החינוכי הלכה למעשה.
אלי כהן, סטודנט שנה שנייה באקדמית 
חינוכי,  בייעוץ  שני  תואר  במסלול  אחוה 
להבין  לו  מאפשרים  הלימודים  כי  אומר 
מתרחשים  כיצד  יותר  מעמיקה  בצורה 
הם  חינוכיים  יועצים  "בעיני,  תהליכים. 

כמי  החינוך  ממערכת  נפרד  בלתי  משאב 
שאחראיים על קידום תכניות קיימות ופיתוח 
הראשונה  בשנה  כבר  חדשות.  תכניות 
המידע  אוקיינוס  את  גיליתי  ללימודים 
בו.  לשחות  מאוד  נהנה  עצמי  את  ומצאתי 
הידע  והעמקת  להרחבת  נפתח  התיאבון 
בתכנית  נוספים.  טיפוליים  למקצועות  גם 
הלימודים באקדמית אחוה מושקעים המון 
בתחום  חלוצים  להיות  במטרה  משאבים 
מחוץ  חשיבה  ולפתח  החינוכי  הייעוץ 
לקופסה. המסקנה היא שיועץ חינוכי צריך 
ליזום  גם  אלא  תהליכים,  ללוות  רק  לא 
אצל  שמתגלים  לצרכים  בהתאם  תהליכים 
שמאפשרים  רק  לא  הלימודים  התלמידים. 
ועכשוויים,  חדשים  כיוונים  ללמוד  לך 
ופתיחת  אופקים  הרחבת  מאפשרים  הם 
אפשרויות חדשות", דברי כהן, שמנהל את 
לומדים  שם  כנות,  הנוער  בכפר  הפנימייה 

מאות תלמידים בכיתות ז' עד יב'.
בעוצמה  הנכיחה  הקורונה  "תקופת 
החינוכיים  והצוותים  התלמידים  צרכי  את 
מסכם  הרגשי",  במישור  ובמענה  בתמיכה 
פרופ' פלום. "היום זה כבר ברור שעל היועץ 
החדשים  האתגרים  עם  להתמודד  החינוכי 
והכשרת  במערכת,  לשינויים  שמובילים 
כרלוונטיים  חינוכי  לייעוץ  הסטודנטים 
פורמליות,  בלתי  פורמליות,  למסגרות 
יתאפשר  כך,  שונות.  וחינוכיות  קהילתיות 
ומימוש  רחב  תעסוקתי  אופק  לבוגרים 

מקצועי עם אפשרויות מגוונות".

מסלול הייעוץ החינוכי במכללה האקדמית אחוה נפתח רק לפני שנתיים, אבל כבר נהנה מביקושים גוברים, על 
"יועץ חינוכי צריך לא רק ללוות תהליכים,  רקע האתגרים הצפויים במערכת החינוך בתקופה שאחרי הקורונה

אלא גם ליזום תהליכים בהתאם לצרכים שמתגלים אצל התלמידים", אומר אלי כהן, סטודנט במסלול

לומדות לתואר שני בייעוץ חינוכי. חשיבות רבה בתוך המסגרת החינוכית // צילום: אלי זנתי

לאור ההצלחה של כיתת הגוגיה בתיכון אמי"ת קריית 
נוספת  כיתה  לבניית  העבודות  לאחרונה  החלו  מלאכי, 
בתיכון. עלות הפרויקט, הנאמדת בכמיליון שקלים, מקורה 
החינוך.  ממשרד  מלאכי  קריית  עיריית  שגייסה  בתקציב 
הכיתה תמוקם בחטיבה העליונה בתיכון והיא תהיה מוכנה 

בתחילת הלימודים, כבר ב-1 לספטמבר הקרוב.
מרחבי  מספר  הוקמו  כבר  מלאכי  בקריית  הספר  בבתי 
של  גדולה  תוכנית  מקידום  כחלק   M21 בשיטת  למידה 
נועדה לאפשר חשיבה מחודשת  זו  משרד החינוך. תוכנית 
המבנה,  בתוך  ובסביבתה  האם  בכיתת  הלמידה  מרחב  על 
בהתאם לאסטרטגיות הוראה חדשניות, המזמנות ומעצימות 

תהליכי למידה ייחודיים.

קריית מלאכי ממשיכה לקדם את תחום החינוך למאה 
תלמידים.  מול  מורה  של  המסורתי  החינוך  לעומת  ה-21 
שמצמיחה  חדשה  חינוכית  תרבות  יוצרת  הגוגיה  כיתת 

המותאמים  ומיומנויות  כלים  והקניית  ללמידה  מוטיבציה 
ייצרו תנאים והזדמנויות לתהליכי  למאה ה-21. המרחבים 
לידי  מביאות  אלו  כיתות  חדשני.  באופן  הוראה-למידה 
זמן,  ארגון  בממדים:  דרך  פורצת  פדגוגית  חשיבה  ביטוי 
דרכי  ומגוון  לומדים  ארגון  תכנים,  ארגון  סביבה,  ארגון 

הוראה.
"סגנון החינוך מתפתח ומשתנה וקריית מלאכי מתקדמת 
את תפקיד הממונה  לקחתי  ענק. בשנים האחרונות  בצעדי 
וברוך  התהליכים  על  אחרי  מקרוב  לעקוב  כדי  החינוך  על 
השם אנו נוחלים הצלחות רבות בתחום זה. החינוך בקריית 
התחומים",  בכל  ומצליח  איכותי  דור  כאן  יצמיח  מלאכי 

אמר ראש העירייה זוהר.

כיתת גוגיה חדשה בתיכון אמי"ת
קריית מלאכי ממשיכה לחנך בסגנון המאה ה-21. בתחילת שנת הלימודים תיחנך כיתת גוגיה נוספת בתיכון 

אמי"ת, שנייה במספר, שנועדה ליצור סביבת למידה מחודשת שתעצים את תהליכי הלמידה
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