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 לפי שנים  קורסי חובה ובחירה  –ייעוץ חינוכי  

 

 ש"ש 0.5, קורס ליווי עבודות גמר ש"ש 2סמינריון ש"ש  1ש"ש, קורסי בחירה  12קורסי חובה ) שנה א

 (ש"ש 15.5סה"כ 

 

 :ש"ש( 12) קורסי חובה

 ש"ש 1סוגיות במחקר איכותני  

 טפרופ' אבישי הניק ומר יואל שי זיבלש"ש  1שיטות מחקר כמותיות 

 וד"ר תמרה בוזקאשוילי ד"ר דיתה פישל ש"ש 2 –שנה א פעולה ותהליכי ייעוץ והתפתחות: מחקר 

 גב' הגר ספי –ש"ש  2 –שנה א   : היבטים מערכתיים ופרטנייםהתנסות והדרכה בשדה

 ש"ש פרופ' סמדר בן אשר וד"ר תמרה בוזוקאשוילי 1 –יסודות המפגש הייעוצי 

 וד"ר תמרה בוזוקשאויליפרופ' סמדר בן אשר  ש"ש 1 –צמיחה במפגש הייעוצי 

 נצר-ש"ש ד"ר פנינית רוסו 1 –התפתחות במעגל החיים 

 :קיץ/חופשת סמסטר

 פרופ' סמדר בן אשרש"ש  1 –הקבוצה המסייעת 

 פרופ' סמדר בן אשר ש"ש  1  –היבטים מוטיבציוניים במפגש הייעוצי 

 ש"ש פרופ' סמדר בן אשר 1  –דיאגנוסטיקה ליועצים 

 

 ש"ש(: 1) בחירה קורס

 ש"ש ד"ר פנינית רוסו נצר 1 –פסיכולוגיה חיובית: יישומים לחינוך ולייעוץ 

 

 

 :ש"ש( 2ן )סמינריו

 ש"ש ד"ר פנינית רוסו נצר 2השתמעויות לעבודת הייעוץ החינוכי  –רווחה נפשית ומיטבית 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 תקדמיםבית הספר לתארים מ
  M.P.Shikmim Fax:972-8-8588063  Tel: 972-8-8588063, 7980400ד.נ. שקמים 

www.achva.ac.il,   email : michal_m@achva.ac.il 

 

 

 

 

 ש"ש 0.5קוס ליווי עבודות הגמר  שש" 2ש"ש סמינריון  1קורסי בחירה  10 שנה ב' ) קורסי חובה

 (ש"ש( 13.5סה"כ 

 

 :ש"ש( 10) קורסי חובה

 ש"ש ד"ר תמרה בוזקאשוילי 2 –פעולה ותהליכי ייעוץ והתפתחות שנה ב : מחקר 

 גב' הגר ספיש"ש   2 –התנסות והדרכה בשדה שנה ב  

 ש"ש ד"ר תמר לביא 1 –טראומה וחוסן בעבודת היועץ החינוכי 

 ש"ש ד"ר תמרה בוזוקאשוילי  1 –ייעוצי והקשר חינוכי  התפתחות קריירה:

 נצר-ש"ש ד"ר פנינית רוסו 1 – 21-הייעוץ החינוכי במאה ה

 ש"ש ד"ר תמרה בוזוקאשוילי 1 –ייעוץ חינוכי בחברה רב תרבותית 

 חופשת סמסטר /קיץ

 ש"ש פרופ' סמדר בן אשר 1 –סוגיות אתיות בייעוץ החינוכי 

 ש"ש פרופ' סמדר בן אשר 1 –ייעוצית קצרת מועד  התערבות

 

 :ש"ש( 1) קורסי בחירה

 ש"ש פרופ' יעל פישר 1 –מעורבות הורים בחינוך  –הצלע השלישית 

 ש"ש ד"ר פנינית רוסו נצר 1 –נתיבים לחיים משמעותיים 

 ש"ש פרופ' שרה זמיר 1 –חברות אזרחיות )מקוון( 

 ש"ש פרופ' אורית אבידב אונגר 1 –ניהול קבוצות בארגונים )משולב( 

 

 :ש"ש( 2ן )סמינריו

 ש"ש  2 –תיאוריה מחקר ומעשה בעבודת היועץ  -תחושת מסוגלות

 או

ש"ש ד"ר  2 –במערכת החינוך:היבטים מערכתיים, חברתיים ולימודיים צרכים מיוחדים שילוב תלמידים עם 

 היידי פלביאן

 

 עבודת גמר

 

 


