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מה נשמע בעיר // חדשות

דרושים: יועצים חינוכיים
מסלול הייעוץ החינוכי באקדמית אחוה נפתח רק לפני שנתיים, אבל כבר נהנה מביקושים גוברים. "יועץ חינוכי לא 

רק מלווה תהליכים, אלא גם יוזם אותם בהתאם לצרכים שמתגלים", אומר אלי כהן, סטודנט במסלול |
האקדמית  במכללה  דיווחו  לאחרונה 
למסלול  ברישום  משמעותי  גידול  על  אחוה 
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 
למסלול  בהרשמה  גם  גוברת  התעניינות  על 
לתואר שני בייעוץ חינוכי, שנפתח במכללה 

לפני כשנתיים וכבר נחשב למסלול מבוקש.
בתוך  החינוכי  היועץ  של  "למיקומו 
המסגרת החינוכית חשיבות רבה. הוא הגורם 
ולסייע  מענה  לתת  יכול  אשר  המקצועי 
ראייה  תוך  תלמידים,  אוכלוסיית  בקידום 
ראות  מנקודת  פרטני  מענה  ולצד  מקיפה 
אלא  אותו  ומבודדת  לפרט  מוגבלת  שאינה 

מבחינה בהקשר בו הוא פועל", מסביר פרופ' 
חנוך פלום, ראש התכנית לתואר שני בייעוץ 
חינוכי באקדמית אחוה. "התפיסה שמובילה 
אותנו באחוה היא שעל היועץ החינוכי להיות 
בעל גישה מערכתית רחבה ולהבין את הפרט 
נמצא  הוא  המערכתי.  בהקשר  והתפתחותו 
והעובדה  התפקיד  מורכבות  בגלל  בחזית 
צרכים  שלה  מערכת  בתוך  פועל  שהוא 
לוקח  הוא  ורגשיים.  תפיסתיים  חברתיים, 
בין  ומסנכרן  הטיפולי  הפן  את  גם  עצמו  על 
הצרכים שעלו מהשטח לבעלי מקצוע שונים. 
הוא מהווה צומת בו מתרכזים כלל הגורמים 
מבפנים  החינוכית  במערכת  שפעילים 
הסינרגיה,  את  להבין  עליו  לפיכך,  ומבחוץ. 
את  ולמצוא  הפועלות  הנפשות  את  להכיר 
ברווחתם  מיטבי  באופן  שיטפלו  הפתרונות 

של כל השותפים למערכת".
ייעוץ חינוכי נחשב לתואר יוקרתי בתחום 
החינוך, שכן מדובר בתפקיד ייחודי ומבוקש 
במערכת החינוך, שסובלת ממחסור ביועצים 
משרד  על-ידי  המוצע  השכר  לכן,  חינוכיים. 
גם  יחסית  גבוה  חינוכיים  ליועצים  החינוך 
עבור יועצים מתחילים, שרק עתה סיימו את 

לימודיהם.
כהן, סטודנט שנה שנייה באקדמית  אלי 
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 
ללימודים  הראשונה  בשנה  כבר  חדשות. 
גיליתי את אוקיינוס המידע ומצאתי את עצמי 
הלימודים  בתכנית  בו.  לשחות  מאוד  נהנה 
משאבים  המון  מושקעים  אחוה  באקדמית 
הייעוץ  בתחום  חלוצים  להיות  במטרה 

החינוכי. המסקנה היא שיועץ חינוכי צריך לא 
רק ללוות תהליכים, אלא גם ליזום תהליכים 
התלמידים.  אצל  שמתגלים  לצרכים  בהתאם 
ללמוד  לך  שמאפשרים  רק  לא  הלימודים 
מאפשרים  הם  ועכשוויים,  חדשים  כיוונים 
הרחבת אופקים ופתיחת אפשרויות חדשות", 
דברי כהן, שמנהל את הפנימייה בכפר הנוער 
כנות, שם לומדים מאות תלמידים בכיתות ז' 

עד יב'.

סטודנטים באקדמית אחוה. במערכת החינוך חסרים יועצים חינוכיים - ומכאן הביקוש לתכנית |

ייעוץ חינוכי נחשב 
לתואר יוקרתי במערכת 

החינוך, שסובלת 
ממחסור ביועצים. לכן 
גם השכר המוצע גבוה


