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 ( ג)תשפ" לפי שנים קורסי חובה ובחירה –ייעוץ חינוכי  

המציאות בעידן בו אנחנו חיים וכיווניה העתידיים מאופיינת בשינוי מתמיד המתרחש בקצב הולך וגובר. לכך 

השלכות על המערכות השונות ובהכרח גם על תהליכי הלמידה וההתפתחות של התלמיד. ליועץ החינוכי  

, במטרה לקדם  ם האתגרים הניצבים בפני המערכת החינוכית והפועלים בהתפקיד מרכזי בהתמודדות ע

התפתחות ותפקוד מיטביים ומיצוי הכוחות הטמונים בתלמידים. היועץ החינוכי אמון על תהליכים 

התפתחותיים של הפרט ושל הארגון, ופועל מקצועית מנקודת מבט מערכתית תוך ראיית כלל אוכלוסיית 

 .ת זוסת השונות, בצורכיהם ובמתן מענה מובחן המתחייב משונוהתלמידים, והכרה בתפי

לימודי הייעוץ החינוכי מתאפיינים בלימודים אקדמיים לצד שילובם של היבטים יישומיים ופרקטיים בעבודת 

היועץ החינוכי. התכנית כוללת מערך הדרכה המלווה את הסטודנטים לאורך כל לימודיהם במטרה לתרום 

, חינוכיות ואחרות. שילוב זה  ית באמצעות חיבור לעשייה בבתי הספר ובמסגרות שונותלהתפתחותם המקצוע

יאפשר לסטודנטים לעצב את תפיסות התפקיד העתידיות שלהם ולבחון באופן ביקורתי את תפקידי היועץ  

 .החינוכי הלכה למעשה

 

 (ש"ש  16סה"כ  ש"ש  2סמינריון  ש"ש  14קורסי חובה ) שנה א

 :שנה א' קורסי חובה

 היקף  מרצה ם הקורס ש

 ש"ש  1  סוגיות במחקר איכותני  

 ש"ש  1 ד"ר רינת כהן  שיטות מחקר כמותיות

תהליכי ייעוץ והתפתחות: מחקר 

 ' שנה אפעולה ו

 ש"ש  2 שירה בזקד"ר ו שיין יוליה  ד"ר

: היבטים התנסות והדרכה בשדה

 'שנה א מערכתיים ופרטניים

 ש"ש  2 גב' הגר ספי 

 ש"ש  1 פרופ' סמדר בן אשר ייעוצי יסודות המפגש ה

 ש"ש  1 פרופ' סמדר בן אשר צמיחה במפגש הייעוצי 

 ש"ש  1 נצר -סוד"ר פנינית רו גל החיים התפתחות במע

חינוכי בחברה רב  הץ ייעוה

 רבותית ת

 ם נדה מועלד"ר הלן קאקו

 

 ש"ש  1
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 : ש"ש( 4) קיץ/חופשת סמסטר 

 היקף  מרצה ם הקורס ש

 ש"ש  1 אופנהיימר  ד"ר ברוס הקבוצה המסייעת 

היבטים מוטיבציוניים במפגש  

 הייעוצי 

 ש"ש  1 ד"ר רינת כהן 

 ש"ש  1 אשר פרופ' סמדר בן דיאגנוסטיקה ליועצים 

 ש"ש  1 ד"ר שירה בזק קונסולטציה של צוותים 

 

 :ש"ש( 2ן )סמינריו

 היקף  מרצה ם הקורס ש

 –רווחה נפשית ומיטבית 

השתמעויות לעבודת הייעוץ 

 כי החינו 

 ש"ש  2 ד"ר פנינית רוסו נצר 

 

 

 פרקטיקום 

 

 

 

 ש"ש( 12ש"ש, סה"כ  2סמינריון ש"ש,  10קורסי חובה שנה ב' )

 :ש"ש( 10) קורסי חובה

 היקף  מרצה ם הקורס ש

: תהליכי ייעוץ והתפתחות שנה ב

 פעולה ומחקר 

קאקונדה  ד"ר הלן ד"ר רינת כהן ו 

 םמועל

 ש"ש  2

 ש"ש    2 וגב' נטע פקטרגן אשש דגב'  'התנסות והדרכה בשדה שנה ב

טראומה וחוסן בעבודת היועץ 

 החינוכי 

 ש"ש    1 וגב' נטע פקטרדגן אשש גב' 

הקשר חינוכי  התפתחות קריירה:

 ייעוצי ו

 "ש ש 1 

 רינת כהן ד"ר  21-הייעוץ החינוכי במאה ה

 

 ש"ש  1

 ש"ש  1 ם נדה מועלד"ר הלן קאקוברה רב  חינוכי בחהץ ייעוה
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 תרבותית 

 "ש ש 1 פרופ' סמדר בן אשר ת ייעוצית קצרת מועדהתערבו

 ש ש" 1  סדנת עבודת גמר

 

 

 :ש"ש( 2ן )סמינריו

 היקף  מרצה ם הקורס ש

חקר התמודדות הורית בהקשרים 

מאתגרים בליווי היועצ/ת 

 תהחינוכ/י

 ש"ש  2 בלהה פריינטה ד"ר 

 

 

 פרקטיקום 

 

 עבודת גמר 

 

 


