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

 

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

 

 :ש"ש( 12) קורסי חובה

 בלהה פריינטהד"ר ש"ש 1סוגיות במחקר איכותני  

 ד"ר רינת כהןש"ש  1שיטות מחקר כמותיות 

 וד"ר תמרה בוזקאשוילי פרופ' חנוך פלום 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 בוזוקשאויליש"ש פרופ' סמדר בן אשר  1 –צמיחה במפגש הייעוצי 

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

 ד"ר פלג דור חייםש"ש  1 –סוגיות אתיות בייעוץ החינוכי 

 

 

 :קיץ/חופשת סמסטר

 ד"ר ברוס אופנהיימרש"ש  1 –הקבוצה המסייעת 

  אבי קפלןפרופ' ש"ש  1  –היבטים מוטיבציוניים במפגש הייעוצי 

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

 ש"ש פרופ סמדר בן אשר 1 –קונסולטציה של צוותים 

 

 :ש"ש( 2ן )סמינריו

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

 

 פרקטיקום
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 (ש"ש( 12סה"כ  ש"ש 2ש"ש סמינריון  1קורסי בחירה  9 שנה ב' ) קורסי חובה

 

 :ש"ש( 10) קורסי חובה

 ד"ר תמרה בוזקאשויליפרופ' חנוך פלום וש"ש  2 –פעולה ותהליכי ייעוץ והתפתחות שנה ב : מחקר 

 וגב' נטע פקטרדגן אשש גב' ש"ש   2 –התנסות והדרכה בשדה שנה ב  

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

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

 פלג דור חייםש"ש ד"ר  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 –התערבות ייעוצית קצרת מועד 

 

 ש"ש(: 1בחירה ) יקורס

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

 ש"ש ד"ר בלהה פריינטה 1 –מעורבות הורים בחינוך  –הצלע השלישית 

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

 

 :ש"ש( 2ן )סמינריו

 – חקר התמודדות הורית בהקשרים מאתגרים בליווי היועצ/ת החינוכ/ית

 בלהה פריינטהש"ש ד"ר  2

 

 פרקטיקום

 

 עבודת גמר

 

 


