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 תואר מוסמך בייעוץ חינוכי  
 בהנחיית קבוצות התמחות

 
 תואר שני בייעוץ חינוכיל חוגראש ה

  אורה  פלג  פרופ' 

 
  הסגל האקדמיחברי 

  
 : מן המנייןפרופ'  

 
                                   :חבר פרופ'  

 פרופ' צ'ישינסקי אורנה. 
 

 פרופ' שפסנוול אוהד , פרופ' פלג אורה
  

 ** ד"ר שלו רונית ד"ר דור אסנת,   )מומחה(,  ד"ר אליעז יועד : מרצה בכיר

  
ד"ר זרייק גדיר,  שובל דורית,  -ד"ר דביר מעיין**, ד"ר הדר אפרת**, ד"ר הדר  מרצה: 

   לביא זהר.-ד"ר ספיבק 
 

 . , ד"ר שרון טלי גב' רוטמן עמית , גב' יוספזון ליאורהמר אליוסף זוהר,  :  *סגל עמית
 

זקס דנה,  -ד"ר וימןד"ר גנאיים דיא, ד"ר ברנץ ציון, ד"ר בוניאל נסים מירן,  : מורה מן החוץ
 גב' ספיר זהבה.   ד"ר מרכוס אוהד,  ,פישמן ענת-ד"ר יצחק   ד"ר חסון מיכל,

 
מורה מן החוץ העוסק  

 בתרגול: 

 
 גב' בן דוד גיל 

  
   . , גב' סויטאת בדארנה תומאדרגב' יוספזון ליאורה מנחה: 

 
 כולל סגל עמית העוסק בתרגול. * 

                                        **דרגה מוצעת.

 יתכנו שינויים ברשימת סגל ההוראה. 
  

 שני בייעוץ חינוכיהחוג לתואר מרכזת 
    שור דניתגב' 

 04-6423513טל':  
 04-6423512פקס: 

 . 1, קומה 5בנין  10:00-12:30ה'   -שעות קבלה:  ימים א'
 09:00-10:30ה'   -מענה טלפוני: ימים א'

e-mail: danits@yvc.ac.il 
 

 
 הלימודים  מטרת 

 
ייעוץ  ,  ייעוץ למשפחה:  הייעוץ הרלוונטיים לעבודת היועץ החינוכי  י ידע תיאורטי בתחומהקניית  :  תיאוריה .1

 .  הנחיית קבוצות וייעוץ למערכת , פרטני
,  ייעוץ למשפחה :  הייעוץ הרלוונטיים לעבודת היועץ החינוכי  י בתחומ   מיומנויות התערבות הקניית    :יישום .2

ירכשו הסטודנטים ידע ומיומנויות במגוון של  , בנוסף. הנחיית קבוצות וייעוץ למערכת, ייעוץ פרטני 
שילוב ילדים בעלי צרכים  הפרעות שינה,  , הפרעות אכילה, כגון , תחומים בהם עוסק היועץ החינוכי

,  גיל ההתבגרות , טיפול במצבי לחץ ומשבר , יפול וקידום ילדים ונוער בסיכון ט, לקויות למידה, מיוחדים
 . ועוד , ייעוץ באינטרנט

מיומנויות  הקניית  קורתית לצורך הערכת וחקר עבודת היועצים החינוכיים,יחשיבה ב  פיתוח : מחקר  .3
 . וכתיבת עבודת גמר לביצוע מחקרים בתחום הייעוץ

הנחייה  ב . ההתנסות מלווהספר-ייעוצית פרטנית וקבוצתית בבתי התנסות בעבודה : פרקטיקום .4
הן של יועצים מאמנים בבתי הספר והן של מדריכות פרקטיקום  , במכללה הן של המרצים , מקצועית 

 . מנוסות במכללה 
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 כנית הלימודים ות
כנית  ו. התמעשיתכנית הלימודים כוללת לימודים עיוניים ומחקריים לצד הכשרה מקצועית והתנסות ות

 מתמקדת בתחומים הבאים: 

הדרכת   טיפול משפחתי: יישום לעבודת היועץ בביה"ס,  -  הקניית ידע והתנסות בנושא משפחה והורות

 . קבוצות הורים 

  תוכנית עקרונות והתנסות בהנחיית קבוצות,  -  הקניית מיומנויות וידע בהנחיות קבוצות וייעוץ למערכת
, מיומנויות טיפול חדשניות:  תכנון והערכה, התערבות במצבי חירום ומשבר בעבודת היועץ –התערבות ייעוצית 

 עבודה קבוצתית ופרטנית. 

  תיאוריות אישיות והתפתחות, תהליכי ריאיון למתקדמים, ייעוץ קצר מועד,  -  פיתוח מיומנויות לייעוץ פרטני
, ייעוץ חינוכי  , תיאוריות מתקדמות בייעוץ, ייעוץ חינוכי בעידן של אינטרנט וטכנולוגיהתיאוריות של גיל ההתבגרות 

   , מיומנויות טיפול חדשניות: עבודה קבוצתית ופרטנית.לגיל הרך

  והכרת ערכי המקצוע פיתוח אמפטיה ומחויבות לטיפול באוכלוסיות מודרות ומוחלשות בחברה
ר והיועץ החינוכי כמקדם  תרבותית, מהדרה להכלה : עוני בבית הספ  - טיפול וייעוץ למתבגרים מנקודת מבט רב  

   י. צדק חברת

שיטות מחקר למתקדמים, שיטות מחקר איכותניות, כתיבה מדעית, סמינריון    -  ולאתיקהלמחקר  הענקת כלים  

בדיקה   מתבצעים מספר סוגי מחקרים, כגון,  ןבמסגרת , כתיבת עבודת גמרהלימודים במסלול כוללים  .י מחקר

 , מחקרי שדה או מחקרי ניסוי. החינוכידה והערכה של התערבויות בש

 קבוצות בהנחית התמחות

עקרונות והתנסות בהנחיית קבוצות,  ,  הסטודנטים לומדים מספר קורסים המכשירים אותם להנחות קבוצות, כגון 
בסיום הלימודים מקבלים   ..ועוד  עבודה קבוצתית ופרטנית, הדרכת קבוצות הורים  מיומנויות טיפול חדשניות:

 הסטודנטים תעודת מ.א בייעוץ חינוכי הכוללת אישור על  התמחות בהנחית קבוצות. 

מתבצע במהלך שנתיים בתוך בתי הספר. קורס הפרקטיקום הנלמד במכללה מהווה חוליה   -פרקטיקום 

שרת בין התיאוריה ולימודי ההכשרה בתואר שני, ובין המעשה, כפי שהוא מתרחש בשדה הייעוץ.  הקורס  מק
מקנה מושגים, המרחיבים את הידע לגבי תהליכים אישיים וקבוצתיים ולגבי תפקידיו המגוונים של היועץ החינוכי.  

יות יועצים חינוכיים מקצועיים,  שנתיים של התנסות בבתי הספר והשתתפות בקורס מכשירים את הסטודנטים לה
 .  בעלי ידע ומודעות עצמית גבוהה, אמפתיה ומחויבות למקצוע

 
כנית הלימודים ניתנת חשיבות רבה לכך שכחלק מתהליך ההכשרה ישתלבו הסטודנטים גם בקורסים  ובמסגרת ת 

מפגשים ייחודיים אלו, מזמינים את הסטודנטים    . רלוונטיים תוכן  לצד לרכישת תחומי   חווייתיים וסדנאות משותפות 
 . משמעותי, כחלק מגיבוש זהותם המקצועית ופיתוח מיומנויות מקצועיות תהליך לעבור 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מבנה  הלימודים 
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 מסלול רגיל  - שנה א'
 

  שש"ס  שם הקורס  קוד הקורס 

    לימודי יסוד 

למתקדמים   כמותיות  שיטות מחקר 37000
 )שו"ת( 

4  

  2 שיטות מחקר איכותניות  37001

כתיבה מדעית ללימודי מ.א וליווי עבודת   37023
 הגמר

2  

    

קורסי חובה  
 תיאורטיים 

   

    

  2 ילדות וטיפול בילדים  37011

  2 תיאוריות אישיות והתפתחות  37114

  2 החינוכי בעולם האינטרנט ץ הייעו 37108

קורסי חובה  
 יישומיים 

   

  2 תהליכי ריאיון למתקדמים  37009

  4 עקרונות והתנסות בהנחיית קבוצות     37017

  4 פרקטיקום א'  37223

מיומנויות טיפול חדשניות: עבודה   02637
 קבוצתית ופרטנית  

2  

  4  סמינריון 

    

  03  סה"כ 

 
 )שהחלו לימודיהם בתש"פ(  'בשנה 

 

  שש"ס  שם הקורס  קוד הקורס  

קורסי חובה  
 תיאורטיים 

   

בשילוב הילד בעל   ים היבטים ייעוצי 37010
 הצרכים המיוחדים 

2  

התערבות במצבי חירום ומשבר בעבודת   37112
 היועץ בבית הספר 

2  

עוני, בית   מהדרה להכללה:  37222
צדק  והיועץ החינוכי כמקדם  הספר 
 חברתי 

2  

קורסי חובה  
 יישומיים 

   

  2 ' ייעוץ קצר מועד ב  37022

  4 התערבות ייעוצית תכנון והערכה  תוכנית 37028

יישום  לעבודת היועץ  -טיפול משפחתי  37018
 בביה"ס 

4  

  2 הדרכת קבוצות הורים  37027

  4 פרקטיקום ב'  37224

קבוצתיים  מפגשי הנחיית פרקטיקום:  37402
 ופרטניים 

  

    עבודת גמר 

  4 עבודת גמר                       37399

  2  קורס בחירה 

    

  28  סה"כ 
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 משולב(  A.A+M.Bלימודים מסלול ישיר )לתלמידי   תוכנית 
 

 שנה א 
 

  שש"ס  שם הקורס  קוד הקורס 

    לימודי יסוד 

  4 שיטות מחקר למתקדמים )שו"ת(  37000

  2 שיטות מחקר איכותניות  37001

כתיבה מדעית ללימודי מ.א וליווי עבודת   37023
 הגמר

2  

    

קורסי חובה  
 תיאורטיים 

   

  2 ילדות וטיפול בילדים  37011

  2 תיאוריות אישיות והתפתחות  37114

  2 החינוכי בעולם האינטרנט ץ הייעו 37108

קורסי חובה  
 יישומיים 

   

  2 תהליכי ריאיון למתקדמים  37009

  4 עקרונות והתנסות בהנחיית קבוצות     37017

  4 פרקטיקום א'  37223

מפגשי הנחיית פרקטיקום: קבוצתיים   37401
 ופרטניים 

  

מיומנויות טיפול חדשניות: עבודה   02637
 קבוצתית ופרטנית  

2  

  4  סמינריון 

    

  03  סה"כ 

 
 

 א'שנה -תנאי מעבר
 כדי לעבור משנה א' לשנה ב' על הסטודנט לעמוד בכל התנאים המפורטים להלן: 

,  75, כתיבה מדעית ציון עובר של 75עובר של  מתודולוגיים וקורסי סדנה ציון ציון עובר בכל הקורסים: קורסים 
   . 60יתר קורסי החובה ציון עובר של 

 שית. הערכה חיובית של המדריכים בהתנסות המע
 

 תנאים לסיום התואר 
 ". שיטות מחקר למתקדמים"לפחות בקורס   65ציון 
 מתודולוגיים. הקורסים יתר הלפחות ב   75ציון 

 . 75בקורסי סדנאות ציון עובר 
 ציון עובר ביתר הקורסים. 

 לפחות בעבודת הגמר.   80ציון 
 הערכה חיובית של המדריכים בהתנסות בשדה. 

 לפחות.   70ממוצע כללי של 
 .   לתואר שני בייעוץ חינוכי  חוג חובת השתתפות בכנסים של החוג לחינוך וה

 
 שקלול ציון סופי לתואר

 ציון עבודת הגמר.  25%
 ציון ממוצע כללי של הקורסים שנלמדו במהלך התואר.  75%
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 << שנה א' 
 

 שיטות מחקר למתקדמים
החינוך. הרחבת ידע ופיתוח מומחיות בהיבטים  מטרת הקורס הכרת העקרונות של ביצוע מחקרים בתחום 

המתודולוגיים של המחקר הכמותי, מדידה והערכה. במהלך הקורס ייחשף הסטודנט לסוגי מחקר שונים )המחקר  
י(, והתפתחות המחקר המדעי בהוראה ולמידה. במהלך הקורס ירכשו כלים  נהכמותי בהשוואה למחקר האיכות

רמתיים,  -מודלים רב  ,, רגרסיה מרובהפקטוריאליים שונות  י)כגון: ניתוח  בסיסיים ושיטות כמותיות מתקדמות 
תוך קידום היכולת לקריאה   , (, לצורך תכנון וביצוע מחקר בתחום החינוך מודלים של תיווך ומיתון, מחקרי אורך

כנקודת מוצא להתנסות במחקר חינוכי הלכה למעשה. כמו כן, נדון בסוגיות     ביקורתית של מאמרים מחקרים וכן 
 אתיות ומתודולוגיות במחקר בהוראה ולמידה. 

 65שש"ס / ש' /  2
 16:00-17:30   ב' אוהד שפסנוול    פרופ'   37000  'ב
 מסלול ישיר( עבור )  12:15-15:30  ב'         מרכוס ד הד"ר או   37000  ' ק
 

 תרגיל-שיטות מחקר למתקדמים
 '  תשש"ס /   2

 17:45-19:15ב'   גב' גיל בן דוד  37000ב' 
 )מסלול ישיר(   16:00-19:00ב'      טרם נקבע    37000ק' 
 

 כתיבה מדעית ללימודי מ.א 
ספציפיות הקשורות בניתוח  מיומנויות  לסטודנטים יסודות של חשיבה מדעית, לצד הקניית  עד להקנות  מיוקורס  ה

ובסיכום ביקורתיים, בהבעה ובכתיבה של טקסטים מדעיים. הקורס יחשוף את הסטודנטים לסוגי טקסטים  
רלוונטיים  מדעיים, לניתוח והיכרות עם אופני ההבעה בהם, ילמד סוגי מערכי מחקר תוך שימת דגש על כלי מחקר  

לסטודנטים את הכלים הנחוצים על מנת לכתוב את עבודת  יספק הקורס לתחומי הייעוץ החינוכי והפסיכולוגיה. 
( והקניית מיומנויות  A.P.A 6הגמר בלימודי תואר שני בייעוץ חינוכי: הכרת כללי הכתיבה המדעית באופן כללי )

במהלך הקורס הסטודנטים ידרשו לתרגל כתיבה  . הנחוצות לשם כתיבת עבודת הגמר באופן ספציפיספציפיות 
 . של מבוא תיאורטי, שיטה, ממצאים ודיון במתכונת של מאמר מדעי 

 75 /  מקוון שש"ס / ש'  2
   37002ז: 
 מסלול רגיל  )קורס משולב למסלול רגיל ומסלול ישיר(  19:15-17:45   ב'   ד"ר דורית הדר שובל   37023א' 
 ( 24.08.20 - )מעודכן נכון ל )מסלול הישיר(  08:30-12:00טרם נקבע ג'  37023ק' 
 

 שיטות מחקר איכותניות
בקורס תתבצע סקירה כללית של שיטות מחקר איכותניות. הקורס יתמקד בבעיות המקצועיות והאתיות,  

איון,  י ומיומנויות לבניית מחקר איכותני כגון: הרשל חומרים כאלה. במהלך הקורס יכירו הסטודנטים כלים     בניתוח 
איסוף נתונים, התצפית לסוגיה, ניתוח ופרשנות ועוד. כמו כן ידונו היבטים ייחודיים של תכנון המחקר וביצועו  

בכניסה לאתר המחקר, איסוף נתונים וזיהוי    בשלבים השונים, כמו תוקף, מהימנות ועוד. כן יתנסו הסטודנטים
 .  ח מדעי שלהםדרכים לפענו

 75 /מקוון שש"ס / ש'  2
     17:45-19:15    ב'    גב' עמית רוטמן   37001 ב'

 )מסלול ישיר(  9:00-12:00  ב'            טרם נקבע  37001ק' 
 

 מיומנויות טיפול חדשניות 
  של  השלישי  הגל ביניהן: האחרונות. בשנים שימוש  בהם שנעשה  חדשניות טיפוליות לגישות הצצה ן יית הקורס 
  Mindfulness  התנהגותי,  דיאלקטי   טיפול  DBT  ומחויבות(,   קבלה   )תרפיית   ACT  ובו   התנהגותי   קוגניטיבי  טיפול 

  והקהיה  מחדש  ד )עיבו EMDR רגשות,  ממוקד טיפול EFT תרפיה,  סכמה )התמקדות(, focusing )קשיבות(,
פסיכותרפיה דינאמית קצרת טווח ועוד. נלמד על העקרונות הבסיסיים    STDP,  עיניים(   תנועות  באמצעות   שיטתית 

  בתיאורי מקרה.  ונדון של כל גישה, נתרגל 

 60שש"ס / ש' /  2
 17:45-19:15    ' ה  ד"ר טלי שרון   37106 'א
 )מסלול ישיר(   08:30-10:00      ' ו   ד"ר טלי שרון    37106 'ב

 
 תיאוריות אישיות והתפתחות

יסקרו  . התפתחותית בילדות ובגיל ההתבגרות בסוגיות נבחרות בפסיכולוגיה בתיאוריות אישיות והקורס יעסוק 
וכן תיאוריות מאוחרות   ויונג אדלר  הקלאסיות של פרויד, הפסיכואנליטיות תאוריות התפתחות האישיות לפי ה

יחס גם  י נת , כמו כן וכן לפי תיאוריות קוגניטיביות והתנהגותיות.  ויניקוט ו  קליין, מאהלר יותר כגון של אריקסון, 
תוך התמקדות בנושאי טמפרמנט, אינטגרציה חושית וויסות רגשי. הסטודנטים יתוודעו להתפתחויות  להתפתחות  
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תחות בתוך הקשר ההורי, המשפחתי, החברתי והמערכתי. בנוסף,  ולהתפ בתיאורית ההתקשרות לאורך החיים 
במסגרת הקורס יושם דגש על האופן בו סוגיות התפתחותיות אלה באות לידי ביטוי בקרב תלמידים במערכת  

 החינוך. 
                60ש' /   שש"ס / 2
 14:15-15:45    'ה    דורית הדר שובלד"ר   37114'  ב
 )מסלול ישיר(   10:15-11:45    'ו               זרייק גדיר ד"ר   37114'  ב
 

  הייעוץ החינוכי בעולם האינטרנט 
המחשב והאינטרנט מהווים אמצעי תקשורת בין אישי מרכזי בקרב בני נוער. לצד עובדה זו, בשנים האחרונות  

הפסיכולוגי והחינוכי ברשת. רשת האינטרנט  ניתן להבחין בשימוש ההולך והגובר של האינטרנט בתחום הייעוץ 
המקום    יצרה מהפכת תקשורת בעולם החינוך ופתחה צוהר חדש לאפשרויות טיפול, תמיכה וייעוץ חינוכיים.

המרכזי של האינטרנט בחיי החברה ובני הנוער מעמידה בפני היועץ החינוכי אתגרים רבי משמעות. ייעוץ בעזרת  
של הרשת ככלי עזר     יל שיטות ואמצעים שונים. בקורס זה נכיר את הפוטנציאלהאינטרנט הוא תחום נרחב המכ

לימודי וטיפולי. נכיר טכניקות התערבות וטיפול ברשת, נכיר את תפקידו של האינטרנט ככלי לתקשורת בינאישית  
שתמש  ואת המנגנונים השונים ליצירת קשר שכזה. נלמד על הדרכים העיקריות שבהן היועץ החינוכי יכול לה

ברשת על מנת למלא את תפקידו באופן יעיל ומוצלח יותר ולהעשיר את אפשרויות ההתערבות שלו. נעסוק  
ונראה, הלכה למעשה, איך מתבצע   נכיר את סוגי ההתערבות השונים,  ביתרונות ובחסרונות של הייעוץ ברשת, 

 14  תהליך זה במציאות הקיימת.
                60 / מקוון ש'   שש"ס / 2
 )קורס משולב למסלול רגיל ומסלול ישיר(   19:30-21:00   ' בד"ר דנה וימן זקס     37108 '  ב
 

 ילדות וטיפול בילדים 
שיח "לימודי ילדים" מהווה את התשתית התיאורטית של הקורס. במסגרת שיח זה חושבים מחדש על הילדות  

חינוכי.  -ועל ילדים.במהלך השיעורים נלמד גישות לטיפול בילדים בשני מסלולים: מסלול קליני ומסלול ייעוצי 
פסיכותרפיים של מספר תיאוריות  המסלול הקליני ממוקד ברווחה הרגשית של הילד/ה, ובמסגרתו נלמד יישומים  

חינוכי ממוקד בהקשרים חברתיים, לרבות המשימה של צמצום פערים מעמדיים.  - פסיכולוגיות. המסלול הייעוצי
במסגרת מסלול זה נעסוק באספקטים אבחוניים וטיפוליים בהקשר של גני ילדים ובתי ספר. בין השאר נעסוק  

 ים/לימודיים בגיל הרך, ובטיפול המוקדם בקשיים אלו. באבחון קשיים רגשיים/חברתיים וקוגניטיבי
   60שש"ס / ש' /  2

 16:00-17:30ד"ר אליעז יועד  ב'   37011א' 
 )מסלול ישיר(    12:00-13:30ד"ר אליעז יועד  ו'   37011א' 

 
 תהליכי ריאיון למתקדמים

 ראיון לקיום  בדרכים  יתמקד  הקורס מטרת הקורס לפתח ולחזק מיומנויות ראיון ויצירת קשר ייעוצי עם נועצים. 
סייע באופן  ל במטרה הייעוצי בראיון תהליכיםתוך הבנה של  הנועץ/ת  אצל שינוי של תחילתו  המהווה ייעוצי

תפקידים   משחקי הדדיים,  ראיונות  בכיתה,  דיונים   ,תיאורטיות הרצאות  ישלב  הקורס   מתאים כמה שיותר לנועץ/ת. 
 .הספר  בבית עם נועץ/ת שיבוצעו עם מכר/ה ו וראיונות אמת

   75' / סד שש"ס / 2
 14:15-15:45ד"ר אפרת הדר  ה'   37009א' 
 16:00-17:30ד"ר אפרת הדר  ה'   37009א' 
 ( 06.08.20 - )מעודכן נכון ל  14:15-15:45ד"ר רונית שלו     ה'  37009א' 
 ( 06.08.20 - )מעודכן נכון ל  16:00-17:30ד"ר רונית שלו     ה'  37009א' 
 ר( י )מסלול יש   08:00-09:30ו'    מר זוהר אליוסף   37009א' 
 )מסלול ישיר(    09:45-11:15מר זוהר אליוסף  ו'   37009א' 

 

 פרקטיקום א
מאמן בבית ספר, יצפו ויתנסו בייעוץ פרטני, קבוצתי ומערכתי,   במשך שנתיים ליועץ הסטודנטים יתלוו יום בשבוע

הם יצוידו בכלים מקצועיים חדשנים, ידונו ויתלבטו   במסגרת הלימודים . תוכניותתהליכי היוועצות, תיאום וניהול 
בהדרכה נוספת של שתי מנחות בהתאם לצורכי הסטודנט.  בדילמות מעשיות אתיות ומקצועיות. הקורס ילווה 

רלוונטיים לבתי הספר. מטרת   שיטות ייעוץ בנושאים   הקניית תתקיימנה סדנאות קבוצתיות לצורך  , בנוסף
 . לאפשר גיבוש זהות מקצועית ייעוצית - הלמידה, התרגול וההתנסות המעשית בביה"ס ובמסגרת השיעור

   75 /פ'    שש"ס / 4
 37101ז: 
 14:15-15:45פישמן  ה' -ד"ר ענת יצחק 37223' א

 16:00-17:30פישמן  ה' -ד"ר ענת יצחק 37223ב' 
 ( 06.08.20 -)מעודכן נכון ל    14:15-15:45ד"ר רונית שלו           ה'   37223א' 
 ( 06.08.20 -)מעודכן נכון ל    16:00-17:30ד"ר רונית שלו           ה'   37223ב' 
   16:00-17:30פישמן  ה' -ד"ר ענת יצחק 37223א' 
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   17:45-19:15פישמן  ה' -ד"ר ענת יצחק 37223ב' 
 )מסלול ישיר(    08:00-09:30ו'           גב' זהבה ספיר  37223א' 
 )מסלול ישיר(    09:45-11:15פישמן  ו' -ד"ר ענת יצחק 37223א' 
 )מסלול ישיר(   11:30-13:00פישמן +גב' ליאורה יוספזון  ו' -ד"ר ענת יצחק 37223ב' 
 
 

   יה: ימפגשי הנח
 תומאדר סויטאת גב'   13:00-14:30 )מסלול ישיר(ם ו' )מסלול רגיל(, יו19:30-21:00יום ה'  סמס' א 
 גב' תומאדר סיטאת  16:00-17:30 ה'יום  סמס' ב' 

 גב' ליאורה יוספזון )מסלול ישיר(   13:00-14:30    יום ו' 
 גב' ליאורה יוספזון   17:45-19:15   יום ה'

 

  עקרונות והתנסות בהנחיית קבוצות
מטרתו הבסיסית של קורס זה הינה לאפשר לתלמידי הייעוץ החינוכי להכיר את הבסיס התיאורטי ואת הידע  
והמיומנות הנדרשים לצורך הבנה, ארגון והנחיה מעשית של קבוצות במסגרת השדה הייעוצי. עם סיומו של  

יומיום ותהליכים קבוצתיים,  ה  הקורס על התלמיד להפגין ידע ויכולות בתחומים הבאים: מערכות היחסים שבין חיי 
היתרונות והחסרונות של עבודה קבוצתית בשדה, שלבים בהתפתחות הקבוצה, ניהול ומנהיגות בקבוצה,  
מיומנויות תקשורת בקבוצה, מודלים תיאורטיים של עבודה קבוצתית בשדה הייעוצי, חוק ואתיקה בעבודה  

יכים דינמיים בקבוצה. תהליך הלמידה ישלב למידה  קבוצתית, התמודדות עם קונפליקטים בקבוצה וניתוח תהל 
קבוצת עמיתים. במהלך ההתנסות  קרב ב תוך התנסות בהנחיית קבוצות עמיתיםתית יתיאורטית והתנסות חווי 

וכן, לפיתוח המיומנויות בהנחיית    ת של התלמיד לעצמו ולזולת בקבוצה נתן דגש לפיתוח מודעות אישייבקבוצה  י
 קבוצות. 

 75/   שש"ס / סד' 4
 ( 19.01.21 -)מעודכן נכון ל  מבוטל   16:30-10:00   'ב   אורה פלג  פרופ'  37017ק' 
 ( 19.01.21 - )מעודכן נכון ל )מסלול ישיר( 18:30-12:00ד'    אורה פלג  פרופ'  37017ק' 
 ( 19.01.21 - )מעודכן נכון ל   )מסלול ישיר(   18:30-12:00'  ג          טרם נקבע  37017ק' 
 ( 19.01.21 -)מעודכן נכון ל   12:00-18:30  ג'          טרם נקבע  37017ק' 
 ( 19.01.21 -)מעודכן נכון ל   12:00-18:30  א'         טרם נקבע  37017ק' 
 
 

 <<סמינריון 
 

 מיומנויות ייעוציות במרחב הווירטואלי
בית ספרי וכן במרחב הווירטואלי )תקשורת כתובה, פורומים, רשתות   –היועץ החינוכי מתקיים במרחב הפיזי 

חברתיות, זום ועוד(. כדי לבחון את התהליכים הייעוציים המתקיימים במרחב הווירטואלי ישנה חשיבות בהכרות  
ן ללמוד להעריך את טיבם באמצעות כלי  באינטרנט וכהחינוכי עם הכלים הייעוציים העומדים בפני אנשי הייעוץ 

מחקר. בקורס הנוכחי יבצעו הסטודנטים מחקרים המתייחסים לתהליכי איתור וייעוץ באינטרנט, באמצעות כלי  
 מחקר כמותיים ואיכותניים.  

   60שש"ס / סמ' /  4
 14:15-15:45   'יום ב  סמס' א'+ ב':  מירן בוניאל נסים  ד"ר 37119

 
 היבטים קליניים ואפידמיולוגיםהפרעות אכילה: 

מטרת הסמינריון הינה להעשיר את הידע של הסטודנטים בהבנת הפרעות אכילה. נלמד להכיר את המאפיינים  
העיקריים של ההפרעה מבחינה סימפטומטית, אישיותית וסביבתית, נכיר דרכי טיפול מקובלות ונלמד על תפוצת  

 ההפרעות ואופן הביטוי שלהן בישראל.  
 על זיהוי סימנים מוקדמים להפרעות אכילה, גורמי סיכון, התפתחות המחלה והפרוגנוזה שלה.    נלמד

בסמינריון נתייחס לסוגים שונים של הפרעות אכילה, באזורים שונים בארץ, במגזרים ובתווכי גילאים שונים.  
 ות.  מבחינה מחקרית, נערוך עבודת מיפוי אפידמיולוגית שלא נערכה בישראל בשנים האחרונ

 ננסה לשערך גם תחלואה סמויה בקרב אנשים שמתמודדים עם ההפרעה מבלי לפנות לטיפול באמצעות מדגמים. 
 60שש"ס / סמ' /  4

 14:15-15:45   יום ב' + ב':סמס' א'   מיכל חסוןד"ר  37029
 

  השפעות החרם, הצורך בשייכות, ודרכים להתאוששות
הבסיסיים והמרכזיים של בני האדם. לכן, כאשר ישנה תחושה שאנחנו לא  הצורך בשייכות הינו אחד הצרכים 

שייכים, מוקצים, או כאשר אנו לא זוכים להתייחסות ותשומת לב מהסביבה, החוויה היא שלילית וקשה. למרות  
שנדמה שתופעת החרם רלוונטית בעיקר לילדים ונוער, גם מבוגרים פוגשים בחרם על בסיס יומיומי. בסמינריון  
נלמד על החרם ומשמעותו ועל התפתחויות אחרונות במחקר על חרם ועל ההתאוששות ממנו. ניתן יהיה לחקור  
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שאלות שונות לגבי תופעת החרם מנקודות המבט של המוחרם והמחרים, השלכות החרם לאורך זמן, מצבים  
   שונים בהם אנשים עלולים להרגיש מוחרמים, כמו גם כלים להתמודדות ולהתאוששות.

   60שש"ס / סמ' /  4
 )עבור המסלול הישיר(   09:00-16:00ד"ר מעין דביר  יום ה'   37118ק'  

 
 

  >>שנה ב'
 

 יישום לעבודת היועץ בביה"ס-טיפול משפחתי
קורס זה מתמקד ביישום עקרונות הטיפול המשפחתי בעבודת היועץ בבית הספר. תתבצע הכרת מושגים  

,  תקשורתית-המבנית, ההומניסטית  דורית, -התיאוריות הבין תיאורטיים וגישות מרכזיות בטיפול משפחתי )בהן 
הליכים במשפחה, תוך  ות דפוסים סטודנטים מיומנויות אבחון והתבוננות על היפתחו  ,והאסטרטגית(. כמו כן 

  נה מיומנויות תתורגל  חון בהתבוננות במערכת המשפחתית.כחלק מכלי האב  מעגל החיים המשפחתיעם  היכרות  
ולהגביר את    ולקדם את עבודת ות להגביר את מודעות היועץ, אשר יכול ,משפחתיים  לניתוח ושינוי דפוסים 

 . יות של התערבויות הננקטות על ידוהמשמעותיות והרלוונט
   75שש"ס / סד' /  4

   14:15-15:45פרופ' אורה פלג  ג'   37018ש' 
 16:00-17:30פרופ' אורה פלג  ג'   37018ש' 

 

  בשילוב הילד בעל הצרכים המיוחדים םייעוצייהיבטים 
השונות:   קורס זה מתמקד בעקרונות התיאורטיים והמעשיים של עבודת היועץ החינוכי במסגרות החינוך המיוחד  

מבניהם ומשמעותם   בי"ס לחינוך מיוחד, כיתת חינוך מיוחד בבי"ס רגיל, שילוב חלקי ומלא. תתבצע היכרות עם
שונים ומדיניות משרד החינוך בנושא שילוב ילדים בעלי צרכים   דו"חות של חוקים, חוזרי מנכ"ל, אבחונים, 

החינוכי, הטיפולי והתומך הקיימים   תתבצע בחינה של תפקיד היועץ החינוכי באינטראקציה עם הצוות מיוחדים. 
במסגרות החינוך המיוחד, בנוסף לעבודתו מול הורים. הקורס יעמיק את הידע של הסטודנטים לגבי המבנה  

מאפייניהם של התלמידים בעלי צרכים  והמשמעות של האבחון הפסיכולוגי והמשולב. בנוסף לכך הקורס יעסוק ב
עיכובים, הפרעות בהתפתחות וליקויים בתפקודים לפי ההפרעות השונות  מיוחדים על רקע קיומם של: 

    והמוגבלויות למיניהם. 
 60/  ש' שש"ס /   2

 17:45-19:15'  גד"ר גנאיים דיא      37010ב' 
 

 הדרכת קבוצות הורים 
בעבודתם מול  קבוצות הורים או של קבוצות מורים  מטרת הקורס להכשיר יועצים לעתיד לעבודת הנחיה של 

 הורים. 
תהיה התייחסות למגוון נושאים בהם העצמת הורים, מעורבות הורים בלמידת הילדים, זוגיות והורות במעגל  

הצבת   החיים, גירושין והורות, התמודדות הורים עם תכנים תלויי גיל )הילדות הקלאסית, גיל ההתבגרות(, 
 ית הספר.  גבולות בחינוך, קשר בין הורים וצוותים חינוכיים בב

הקורס יתבצע תוך התנסות המשתתפים בעבודה קבוצתית, יעסוק במיומנויות הנחיה ויתרגל כלים בעבודה  
 קבוצתית. 

 60' / שש"ס / סד 2
 ( 18.08.20 -)מעודכן נכון ל   16:00-17:30ד'     אסנת דור ד"ר    37027' א
 

 תכנון והערכה-התערבות ייעוצית תוכנית
מיפוי ואיתור  מניעה,  תוכניות כגון  , קבוצתיות עוציותי התערבות י תוכניות מגוון  יות / הסטודנט ובקורס זה יכיר 

  . והנחית קבוצות הערכה, , בנית סדרת פגישות, פיתוח דרכים למשוב, מעקב ורציונלצרכים, הגדרת מטרות 
 וקבלת משוב.   בכתה, הצגה והנחיה קריאה, תרגול ב  העבודה תלווה 

 75שש"ס / סד' /  4
   37017 ק: 
 ( 12.08.20 - )מעודכן נכון ל   37102ז: 
 ( 12.08.20  -)מעודכן נכון ל   14:15-15:45ג'    ד"ר אפרת הדר     37028ש' 
 ( 12.08.20  -)מעודכן נכון ל   17:45-19:15ד"ר אפרת הדר  ג'      37028' ש

 
 פרקטיקום ב

סטודנטים יצפו ויתנסו בעבודה מעשית בייעוץ בבתי הספר, במהלך יום בשבוע. הם יחשפו ויתנסו בייעוץ פרטני,  ה
קבוצתי ומערכתי בביה"ס ויצוידו בכלים מקצועיים. בסדנא המלווה במכללה ידונו ויתלבטו בתיאורי מקרים  

טיבית של מקצוע הייעוץ החינוכי,  ובדילמות מעשיות אתיות ומקצועיות. הלמידה תשלב גיבוש תפיסה אינטגר
הכרות עם המערכת החינוכית ועם עבודת היועץ על מכלול תפקידיו, אימון בתהליכי משוב ורפלקציה על  
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פיתוח יוזמות ייעוציות ותפיסה ייעוצית רב   ההתנסויות, שימוש בידע מחקרי עדכני כבסיס לדרכי ההתערבות, 
  תרבותית. 

   75שש"ס / פ' /  4
   37017 ק: 
 37103: ז
 16:00-17:30ג'    רונית שלו  ד"ר    37224' א

 17:45-19:15ג'       ד"ר  רונית שלו    37224א' 
   14:15-15:45'  ד גב' ליאורה יוספזון     37224ב' 
 ( 09.09.20 -)מעודכן נכון ל   16:00-17:30  'ד גב' ליאורה יוספזון     37224ב' 

   
 מפגשי הנחיה: 
 גב' תומאדר סויטאת   19:30-21:00סמס' א' יום ג' 
 ( 12.08.20 - )מעודכן נכון ל  גב' תומאדר סויטאת וגב' ליאורה יוספזון  19:30-21:00סמס' ב' יום ג' 

 

 ב' ייעוץ קצר מועד
חלק זה של הקורס הינו המשך של חלק א'. במסגרת הקורס נתמקד ביישום המודלים הייעוציים שנלמדו בחלק  

  נתמקד יפתחו מיומנויות בשיטות התערבות מוגבלות בזמן  ם הסטודנטיא' של הקורס, עם תלמיד/ה בביה"ס. 
לייעוץ במסגרת   שלהן  אדפטציהבבגישה המוגבלת בזמן של ג'יימס מאן, התערבות במשבר וייעוץ תמיכתי ו

 ביה"ס.  
   75שש"ס / סד' /  2
     14:15-15:45ד"ר אפרת הדר  ד'   37022'  ב
     16:00-17:30ד"ר אפרת הדר  ד'   37022  ב

  

 התערבות במצבי חירום ומשבר בעבודת היועץ בבית הספר 
)טרור, אסון טבע, הגירה, אבדן(  הקורס עוסק בהקניית ידע תיאורטי וקליני בנושא התערבות במצבי חירום 

  במצבי  החינוכיים היועצים התערבות  יושם דגש על  ובמצבי ולחץ בהקשר לעבודת היועץ בבתי הספר. בקורס 
של מאפייני ילדים ונוער במצבי חירום ולחץ. נלמד כלי איתור וזיהוי תגובות למשברים    ההבנה   העמקת   תוך   חירום 

התערבות    ות בהקשר הבית ספרי הכוללות  ראשונינרכוש דרכי התערבות   בקרב ילדים ובני נוער.   ולמצבי חרום  
צבי משבר וחרום  פרטנית, קבוצתית ומערכתית. כן, הקורס יכלול התנסות בכלי טיפול חווייתיים המסייעים במ

   אקוטיים ומתונים. 
 60/  ש'   שש"ס / 2
 37311ז:
    17:45-19:15'  ד   שלורונית ד"ר   37112'  ב
 

 מקדם צדק חברתיוהיועץ החינוכי כ עוני, בית הספר  מהדרה להכללה: 
ומהווה בעיני רבים   , העוני הוא בעיה חברתית חריפה עם השלכות אנושיות דרמטיות בעולם כולו וגם בישראל

את הזירה העיקרית למאבק למען צדק חברתי. שיעורי העוני הגבוהים בקרב ילדים משמעותם כי חלק גדול מן  
היועצים החינוכיים פוגשים תלמידים ומשפחות המתמודדות עם החיים במצבי עוני. מטרת הקורס היא לספק  

י עוני מציבים בפני הילדים, המשפחות המורים  ידע עדכני שיוכל לעזור ליועץ להתמודד עם האתגרים שמצב
 והמערכת הבית ספרית בכללותה.

הקורס יעסוק בנושאים כמו: עוני והדרה בחברה, הקשר בין עוני והישגים חינוכיים, מאפיינים של בתי ספר  
עץ החינוכי  באזורים עניים, הבנה טובה יותר של ילדות )ושל הורות ( במצבי עוני, דיון ביקורתי בתפקידו של היו 

 ואפשרויות לפרקטיקות אפקטיביות יותר. 
 60/  ש'   שש"ס / 2
 17:45-19:15'  ד   ציון ברנץד"ר  37222'  א
 

 עבודת גמר
מטרת הקורס ללוות את עבודות הגמר של התואר השני בקבוצות קטנות. במסגרת עבודת הגמר מתנסה כל  

הוא יעמיק. בחירת הנושא תתבצע בתיאום עם המרצה  ברמת תואר שני בנושא בו     סטודנט בביצוע עבודת מחקר
ובהנחייתו. המרצה ילווה את כתיבת עבודת הגמר על כל שלביה, החל בתכנון ובכתיבת הצעת המחקר וכלה  
בהגשת העבודה הסופית. כל סטודנט בכל קבוצה יידרש להגיש הצעת מחקר, אשר תועבר על ידי המזכירות  

ר קבלת האשורים, הסטודנט יבצע את המחקר ויגיש במהלך השנה את  לאישורם של קוראים נוספים.  לאח
הסטודנטים בכל    עבודת הגמר. במהלך השנה יקבעו מספר ציוני דרך בעבודת הגמר, אשר יחייבו את כל

ושיטה, סכום ועיבוד נתונים, כתיבת    הקבוצות, על פי הפירוט הבא: הצעת מחקר, כתיבת סקירת ספרות 
. הסטודנט יכול לבצע מחקר כמותי או איכותני בהתאם למוסכם עליו ועל המרצה. יש  ממצאים, עבודה סופית 

 אפשרות לשתף גם מרצים נוספים להנחיית העבודה בהתאם להסכמת המרצה והסטודנט.
 ( משקלול הציון הסופי לתואר 25%העבודה תהווה )  80שש"ס / ש' /  4

 19:15-20:45   ד'    אוהד וול סנשפ פרופ' , פלג אורה, פרופ' דורית  שובל-הדרד"ר   , דור אסנתד"ר   37399
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 >>קורס  בחירה   )יש לבחור באחד משני הקורסים(
 

 טיפול בחרדה
בקורס נדון בהיבטים התיאורטיים והטיפוליים של פחדים וחרדות. נלמד ונתרגל מודלים של ייעוץ וטיפול בחרדות,  

מניעה שניונית. נתרגל מיומנויות בהן יכול להשתמש היועץ לצורך  הן במסגרת מניעה ראשונית והן במסגרת 
 . מניעה וטיפול בחרדות, כך, למשל, בחרדת בחינות, חרדה חברתית, חרדת פרידה

 60' / סדשש"ס /   2
 14:15-15:45   ד'   פרופ' אורה פלג 37309' א
 

 המקצב היממתי והשעון האנדוגני בגוף האדם
בקורס זה נעסוק בשעונים ביולוגיים בגוף האדם, שעונים מהירים, יממתיים וארוכים מיממה. לדוגמה:  שינויים  

עירות, בין רעב ושובע, שינויים במצב הרוח, שינויים במקצב הטמפרטורה , שעון הפרשת המלטונין  –בין שינה 
שך. כמו כן נבחן את השינויים עם הגיל, בין  והורמונים נוספים. וזאת בהשפעת השינויים הסביבתיים בין אור וחו 

תינוקות ילדים ועד הגיל המבוגר. הקורס יתבסס על קריאת מאמרים מובילים בנושאי הקורס, ודיון בכיתה בנושאי  
 המאמרים. 

   60/  סד שש"ס /   2
 14:15-15:45'  ד   פרופ' אורנה צ'ישינסקי  37317'  א

 

 השלמות לקראת לימודי התואר השני בייעוץ חינוכי תוכנית
 

 קורסי קדם   שש"ס  שם הקורס  קוד הקורס 

   4 מבוא לפסיכולוגיה של החינוך )שו"ת(  33026

   2 מבוא לראיון ייעוצי  33048

   2 פסיכולוגיה אבנורמלית  33051

   2 מבוא לייעוץ *  33037

   2 ליקויי למידה 33041

   8 * )שו"ת(שיטות מחקר   

   2 תורת האישיות        33050

   22  סה"כ 

 

 מתכונת ההשלמות לכל תלמיד נקבעת על פי לימודיו הקודמים.   
 .   תוכנית*לא ניתן ללמוד במקביל ללימודים ב

 

 תנאי מעבר
 לפחות בכל הקורסים.  80ציון עובר של 

 

 של החינוך מבוא לפסיכולוגיה
הקורס יקנה לתלמידים ידע בסיסי בפסיכולוגיה. במסגרת הקורס יכירו הסטודנטים את התיאוריות, הגישות ודרכי  

, תפיסה, מצבי  חישה המחקר השונים בתחום. הקורס יסקר את הנושאים הבאים: רקע היסטורי, התפתחות, 
נאישיים, תיאוריות אישיות,  תודעה, זיכרון, פסיכולוגיה חברתית, שפה וחשיבה, הנעה, רגשות, הבדלים בי

 פסיכופתולוגיה ופסיכותרפיה. במסגרת התרגיל הסטודנטים ילמדו גם כתיבה מדעית. 
 80' / ש / ז נ" 2 /  שש"ס 2

 12:15-13:45ד"ר דורית הדר שובל  ד'    33026ב'  
 

 תרגיל-של החינוך מבוא לפסיכולוגיה
 / ת'    נ"ז  0 /  שש"ס 2
 08:30-10:00ד'      יותם פרץ  33026   'ב
 08:30-10:00ד'       רוחמתן   33026   'ב
 

 מבוא לראיון הייעוצי    
הקורס יעסוק ביסודות תורת הריאיון הקליני המסייע. הקורס יתנהל במתכונת של למידה והתנסות אישית  

 בעריכת ראיון. הסטודנטים ישתתפו בקבוצת למידה והדרכה שבה יידונו התנסויותיהם בעריכת ראיון.  
 80נ"ז / סד' /  2שש"ס /  2

 30034ז: 
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     16:15-17:45ספיבק לביא  ד'  זהר ד"ר   33048א' 
     14:15-15:45'  אספיבק לביא   זהר ד"ר    33048ב' 
 

   לתואר השני בייעוץ חינוכי במכללה( תוכנית )מהווה קורס השלמה ל פסיכולוגיה אבנורמלית
הפסיכולוגיה: תחום ההפרעות הנפשיות של ילדים, מתבגרים ומבוגרים.  קורס יעסוק בתחום האבנורמלי של ה

בקורס תידון השאלה כיצד מגדירים נורמלי לעומת אבנורמלי, כיצד מגדירים סוגים שונים של הפרעות, כיצד  
נקבעת האבחנה, מהן התיאוריות המסבירות את התפתחות ההפרעה, היחס בין החלק התורשתי והסביבתי  

 ות, ומהן דרכי הטיפול המקובלות בהתאמה להפרעות השונות. בהפרעות השונ
               80נ"ז / ש /  2שש"ס /  2

 כהן  עמי ד"ר   33051ק' 
 

 מבוא לייעוץ
מטרת הקורס היא עריכת היכרות ראשונית עם תחום הייעוץ באופן כללי ועם תחום הייעוץ החינוכי בפרט. במהלך  

עוסקים בייעוץ חינוכי, הרקע ההיסטורי להתפתחות התחום, ההבדלים בין ייעוץ  הקורס יוצגו הנושאים בהם 
לפסיכולוגיה קלינית, יחסים בין עוזר/ת לנעזר/ת, ההכשרה הנדרשת לעיסוק בייעוץ חינוכי ומאפייני המערכת  

 כן, יתוארו שיטות ייעוץ ודרכים להשגת מטרות הייעוץ החינוכי. -העושה שימוש בשירותים אילו. כמו 
 80נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 10:15-11:45ד'       אפרת הדר ד"ר   33037'  ב
 

 ליקויי למידה 
הקורס יעסוק בשלושת ליקויי הלמידה הקלאסיים שהם: ליקוי בקריאה )דיסלקציה(, ליקוי בכתיבה )דיסגרפיה(,  

ליקויי למידה קלאסיים אך מהווים  (. בנוסף לכך יעסוק הקורס בתחומים שהם לא הוליקוי בחשבון )דיס קלקולי
קשיים משמעותיים בלמידה והם: הפרעות קשב וריכוז, הפרעות בזיכרון, הפרעות בהתמצאות מרחבית,  
והפרעות בתפיסת השפה. בקורס ייסקרו הליקויים מההיבטים הבאים: הסיבות והגורמים להיווצרות הבעיה; דרך  

של ליקויי הלמידה על הילד/נער הנפגע. יוצגו דוגמאות מהשטח    האבחון; דרך הטיפול; והשלכות רגשיות ונפשיות
 שיעזרו להבנת הבעיה ודרכי ההתמודדות. 

 80נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 14:15-15:45ד'    ד"ר ענבל בכלר סיון    33041' א
 

  שיטות מחקר
להסקת המסקנות.  מטרת הקורס היא ללמד עקרונות המחקר על שלביו השונים, החל מבחירת נושא מחקר ועד  

.  3. ניסוח שאלת המחקר. 2. הבנת מושגים בסיסיים במחקר. 1הקורס יקנה לסטודנט את המיומנויות הבאות: 
.  5. הבנת עקרונות הדגימה. 4הסתכלות ביקורתית על הכלים, כולל לימוד השיטות לבדיקת טיב כלי המחקר. 

 פיתוח יכולת לתכנן מערך מחקר ניסויי. 
    80ש' / נ"ז /  4שש"ס /  4

  טרם נקבע
 

      תורת האישיות
הקורס ישאף להקנות לתלמיד מפגש ראשון עם תיאוריות אישיות, על המגוון הרחב של התחום ועל הדעות  
השונות המצויות בו. יסקרו תיאוריות שונות של אישיות, כל אחת על ראיית טבע האדם הנגזרת ממנה, ממצאים  

- בממשותה, מבנים נפשיים רלוונטיים, דינאמיקה טיפולית כמו גם הבנה של שורשי האב קליניים התומכים 
נורמאלי על פי כל גישה. יסקרו תיאוריות פסיכואנליטיות של אישיות, הכוללות את התיאוריה המוקדמת של פרויד  

(, כמו  Self-psychologyאובייקט, תיאוריות של העצמי )- על המודלים השונים שהיא מכילה, תיאוריות של יחסי
גם תורתם של אדלר, יונג ואריקסון. יוצגו גישותיהם של מלאני קליין, ויניקוט, וסליבן, תוך ניסיון להעמקה  

דינאמית. לסיום, יוצגו תיאוריות הומניסטיות של אישיות, תוך דגש על חשיבתם של קרל  -בתפיסות עולם פסיכו 
התחום, כמו גם נקודות מבט ביקורתית על כל   יה רחבה שלקש להעניק לתלמיד ראיהקורס יב  רוג'רס ומאסלו.

 . תיאוריה
 80 /  נ"ז / ש'  2שש"ס /  2
 08:30-10:00  ד'       אלון רזד"ר    33050 'א
   08:30-10:00  ד'   גדיר זרייק ד"ר    33050 א'
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 המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן 

 החוג לתואר שני בייעוץ חינוכי 

 החוג: פרופ' אורה פלג ראש 

 

 תאריכים 

 סוף סמסטר ב' בשנת הלימודים הראשונה.    תאריך אחרון להגשת הצעה לעבודת גמר: 

   10.12    תאריך אחרון להגשת עבודת גמר סופית: 

 

 הוראות והנחיות לכתיבה והגשת עבודת גמר 

וץ החינוכי לקראת השלמת  עבודת הגמר הינה אחת מחובות הסטודנט הלומד בחוג ללימודי התואר השני בייע 

התואר "מוסמך".  עבודת הגמר תעשה במסגרת לימודיו של הסטודנט בחוג )היינו: תלמיד המוסר את עבודת  

 הגמר חייב להיות רשום כסטודנט במכללה באותה שנה בה הוא מגיש את העבודה(.  

 הציון הסופי לתואר. משקלול  25%לפחות. עבודת הגמר תהווה  80  - ציון העובר בעבודת הגמר

 

 במגמה להפיק את המיטב מעבודת הגמר, תינתן הדרכה במסגרת הקורס כתיבה אקדמית וקורס עבודת גמר. 

 

 הרשויות המוסמכות לטיפול בענייני עבודת הגמר 

 יו"ר הוועדה לעבודות גמר:  פרופ' אורה פלג  

 טיפול בנושאים: 

 (. אם עולות דילמות בעניין זה )תיאום הקשר בין המרצים המנחים לסטודנטים   •

 . המנחה-על בסיס המלצת המרצה, אישור הקורא הנוסף •

 

 חברי ועדת עבודת גמר: פרופ' אורה פלג, פרופ' אורנה צ'ישינסקי וד"ר אסנת דור.  

 טיפול בערעורים ובבעיות מיוחדות: 

 . במקרים של פער בין ציוני הקוראים •

או בכל מקרה חריג המצריך  , מקרה של ערעור על החלטות המוסמכים לטיפול בענייני עבודת הגמר ב •

 .  אורה פלג לצורך פסיקה בנושא'  יועלה המקרה על ידי הועדה לפרופ ,  בדיקה מיוחדת 
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 בחירת הנושא לעבודה  

 הסטודנטים יבחרו את נושא המחקר בתאום עם מרצה הקורס "עבודת גמר".  

עבודת הגמר יכולה להיות נושא חדש המוסכם על הסטודנט והמרצה בקורס. במידת הצורך ניתן   .1

 לכלול מנחה נוסף שיש לו עניין במחקר. 

בשנת   עבודת הגמר יכולה להיות הרחבה של עבודת המחקר שנעשתה במסגרת הסמינריון בו למדו  .2

לימודיהם הראשונה בלימודי התואר השני, כאשר המרצה המנחה את עבודת הגמר יהיה מרצה  

 הסמינריון, או מרצה שותף. 

 עבודת הגמר יכולה להתבצע כהערכה של התערבות יישומית בשדה.  .3

 

 תהליך התיאום 

יעשה תוך כדי  במהלך סמסטר ב' של שנה א' ישובצו הסטודנטים לקבוצות הקורס "עבודת הגמר". השיבוץ 

 התחשבות בתחומי העניין של הסטודנטים והמרצים השונים.  

 לאחר ביצוע השיבוץ, הסטודנטים יבחרו נושא בתאום עם מרצה הקורס.  

פרט למנחים של קורס עבודות הגמר, יתאפשר לסטודנטים המעוניינים בהנחיה של מרצה שאינו מנחה קורס  

בתאום או שותפות עם מרצה הקורס. במקרה כזה הנחיה זו  זה, לבדוק אפשרות לקבל הנחיה ממנחה אחר 

 תהיה בשיתוף פעולה בין המנחה הנוסף למרצה המנחה את קורס עבודת הגמר. 

 

 הצעת המחקר 

לאחר גיבוש נושא לעבודת המחקר, הסטודנט יכתוב הצעת מחקר. ההצעה תכתב במהלך החלק הראשון של  

חתום  מייל הבצירוף  סמסטר א' של שנה ב', ותוגש לכל המאוחר בתום סמסטר א' של שנה ב'. את הצעת המחקר  

 העתקים.   2ב   למזכירות החוג  יש להגישבו נכתב כי הוא מאשר את הגשת ההצעה, על ידי המרצה המנחה 

באנגלית ושוליים    Times New Roman 12 בעברית ופונט  david 12ברווח כפול פונט    לכתוב   יש   ההצעה   את 

 ס"מ( בצדדים ובתחילת וסוף עמוד.  2.5של אינץ )

 

 בדיקת ההצעה לעבודת הגמר

 יום מיום קבלת ההצעה.   30תוך  ההצעה הבדוקה תוחזרבתחום.  למרצה המומחה  כל הצעה תוגש

ומחה  או מרצה מהחוג תועבר ההצעה לקורא שלישי שהוא ראש  המנחה לקורא  במקרה של אי הסכמה בין 

    בתחום.
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 מבנה הצעת המחקר 

 APA-VII(, היא תוגש עלפי כללי ה  לא כולל נספחים ורשימה ביבליוגרפית) עמודים  2-3אורך ההצעה 

 ההצעה תכלול: 

 שם המכללה והחוג : שער הכולל •

 שם ההצעה  •

 ז .שם הסטודנט ומספר ת •

 שם המרצה המנחה   •

 תאריך הגשת ההצעה  •

  רקע תיאורטי ורציונל מחקרי : פרק ראשון

 הסקירה התיאורטית תכלול רקע תיאורטי ומחקרי קצר, עדכני ואינטגרטיבי. 

כ"משפך" ותכלול הגדרת מושגים, מאפיינים ומחקר עדכני. בסופה יודגש הרציונל למחקר הנוכחי  הסקירה תכתב  

 כולל הדגשת הייחוד והחידוש של העבודה, מטרות, תרומות תיאורטיות ויישומיות והשערות או שאלות המחקר. 

 פרק שני: שיטה 

חקר, ההליך, והניתוחים בהם  פרק השיטה יכלול תתי פרקים על המדגם, כלי הערכה, המשתנים ומערך המ

 ייעשה שימוש. 

 רשימת מקורות 

ברשימת המקורות יופיעו כל המקורות הביבליוגראפיים אשר אליהם יש התייחסות בגוף הצעת המחקר. רשימת  

    . A.P.Aכללי  של השביעית  המהדורה המקורות תהיה כתובה על פי  

   נספחים

 שאלוני דיווח עצמי( , אישורים של ועדות אתיקה, וכל חומר רלוונטי נוסף. הנספחים יכללו את כלי ההערכה )כגון,  

 

 הנחיות להגשת העבודה הסופית

עבודת הגמר הינה עבודה אקדמית. יש להדגיש הן את התרומה התיאורטית, הן את התרומה המתודולוגית )אם  

ם הייעוץ החינוכי. לפיכך, על  יש( והן את התרומה היישומית, מההיבט של חשיבותה החינוכית ויישומה בתחו 

העבודה לכלול פסקה יישומית בסוף פרק הדיון, בה תוצג התייחסות להשלכות היישומיות של תוצאות המחקר  

לימודים, תוכנית הדרכה, תוכנית התערבות, תהליך ייעוצי, היוועצות, או כלי   תוכניתלעבודת הייעוץ החינוכי )

 (.  או המלצות יישומיות   אחרתהערכה, התערבות פרטנית או 
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כאשר עבודת הגמר בוחנת יעילות של תוכנית או התערבות, העבודה היישומית תיבדק בעזרת כלים מחקריים  

כנהוג באקדמיה. החלק המחקרי בעבודה נועד ליצור בסיס איתן של חשיבה ביקורתית בשעה שבאים לבחון את  

על ידי הסטודנט בליווי המנחה. ההתערבות יכולה  יעילותה של ההתערבות המבוצעת. כל התערבות מופעלת 

מקצועי(, או במוסדות אחרים  -להתבצע בקרב האוכלוסיות בביה"ס )למשל, מורים, הורים, תלמידים, צוות בין 

 בהם יש צוות חינוכי )כגון, גני ילדים, מעונות, מתנסים וכו'(. 

סוף הדיון המציג באופן מפורט את  כאשר העבודה איננה כוללת תוכנית התערבות, יש להקדיש תת פרק ב

   הנגזרות מתוצאות המחקר, ורלוונטיות לעבודת היועץ.היישומיות ההמלצות 

 

המנחה יעקוב אחרי התקדמות העבודה של הסטודנט, מבחינה תיאורטית, מחקרית, יישומית, ומבחינת העמידה  

ובאיכות הגבוהה ביותר שניתן )ציון העובר בעבודת  בלוחות הזמנים, ויובילו לכדי הגשה במסגרת הזמן שהוגדר 

על סטודנט שאינו יכול לעמוד בזמנים להגיש   .APA-VIIולכללי ה  לפחות( בכפוף לתקנון המכללה 80 -הגמר

 לוועדת עבודות הגמר בקשה לדחייה, החתומה על ידי המנחה.

 

זאת לאחר    . "גמר   עבודותשנת הלימודים בה השתתף הסטודנט בקורס "  סוףב  10.12להגיש עד  את העבודה יש  

 שהמנחה אישר את הגשתה הסופית! 

הגשת עבודת הגמר לאחר התקופה המרבית האמורה מותנית באישור אקדמי ובתשלום בכפוף לתקנון   חשוב!

 שכר הלימוד לתואר שני המפורסם בנפרד. 

 

עבודה הסופית או של הצעת המחקר,יפנה בכתב למנחה, עם  סטודנט שרוצה לבקש דחיית הגשה, בין אם של ה

העתק למזכירות ולוועדה לעבודות הגמר המוסמכת לטיפול בענייני עבודת הגמר,  ויסביר את סיבת הדחייה  

 ומועד ההגשה החדש המבוקש. 

 

הליים  מכשולים מנ  -המנחה אשר קיבל בקשת דחייה יבדוק את הסיבות האובייקטיביות לבקשה    - מרצה הקורס  

)השגת אישורי משרד החינוך וכד'(, תעסוקתיים )פגיעה בפרנסה וכד'(, משפחתיים )נישואין, לידה, אבל וכד'(,  

נפשיים )משבר רגשי וכד'( ויגיע להחלטה בהתאם. החלטת המנחה תועבר לידיעת הועדה המוסמכת  -אישיים 

ערער בפני יו"ר הועדה לעבודת הגמר  לענייני עבודת הגמר. במידה והחלטת המנחה שלילית, יוכל הסטודנט ל

 )בפניה בכתב עם העתק למזכירות(. 
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אם קיבל הסטודנט אישור לדחיית הגשת העבודה, יהא על הסטודנט להשלים את חובותיו במועדים שנקבעו  

 בתקנון. 

 

 חשוב! 

 לא ניתן להגיש עבודת גמר מבלי שניתן אישור להצעת המחקר. 

כתאריך בו הוגשה העבודה לאחר תיקונים ועדכונים. לא יינתן מועד לערעור  תאריך הגשת העבודה ייקבע 

 על עבודת הגמר. 

 

לאחר שהמנחה בדק את העבודה ונתן אישור להגישה, העבודה תוגש בשני עותקים כרוכים  למזכירות החוג   

הקורס   לצורך חתימה והעברת העותקים למרצים הבודקים בצירוף עותק אלקטרוני של עבודת הגמר באתר

 "עבודת גמר" + טופס הצהרה + טופס אישור מנחה להגשת העבודה. 

 הנחיות כלליות לכתיבת עבודת הגמר 

מהדורה   A.P.A - עבודת הגמר תוקלד ותודפס תוך הקפדה על כללי כתיבה וציטוט אקדמיים על פי ה •

 . שביעית 

 עמ'.   30-35לא יעלה על  , ובכל מקרה  )ממבוא ועד דיון( עמ' 20– כהיקף העבודה  •

באנגלית    Times New Roman 12 בעברית ופונט  david 12ברווח כפול פונט    את העבודה יש לכתוב •

 . בצדדים ובתחילת וסוף עמוד ( מ"ס  2.5)ושוליים של אינץ  

הבוחר בדרך הגשה זו יקבל הסבר    . סטודנטבעברית או באנגלית  את העבודה כמאמרניתן יהיה להגיש   •

 מפורט על אופן הגשת המאמר מהמרצה המנחה. 

נדרשת הקפדה על ניסוח, כללי הדקדוק והאיות בצורה המקובלת בספרות המקצועית ועל עריכה נכונה   •

 של העבודה. 

 עבודת הגמר תכלול את המרכיבים הבאים:  •

 בעברית בתחילת העבודה ובאנגלית בסוף העבודה   – שער 

 עניינים תוכן

 רשימת הלוחות והתרשימים )אם יש( 

 בעברית בתחילת העבודה ובאנגלית בסוף העבודה  –תקציר 

 מילים  250אורך התקציר לא יעלה על 

 מבוא )סקירה ספרותית( 

 )א( ספרות עדכנית תיאורטית ומחקרית בנושא המחקר 
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שאלות העולות מתוך הקריאה התיאורטית  )ב( הרציונל למחקר אשר יוצג במונחים אופרציונליים ויתבסס על 

 והמחקרית. 

 )ג( שאלות ו/או השערת המחקר. 

במקרה שהעבודה כוללת התערבות ייעוצית יש להציג את התוכנית בחלק השני של המבוא: חלק זה יכלול סקירת  

ציונל  מחקרים שבחנו יעילותן של תוכניות התערבות בנושא, תיאור תוכנית ההתערבות המוצעת, מטרותיה, הר 

למבנה התוכנית ושלביה. יתוארו בקצרה מספר המפגשים, תיאור קצר של כל מפגש ומטרותיו )פרוט המפגשים  

מבחינה טכנית ייכתב בפסקת ה"הליך" בפרק השיטה(. סיכום חומר הקריאה ייעשה על פי שיקול דעתו וצרכיו  

 של כל סטודנט. יש להקפיד על ספרות תיאורטית ומחקרית עדכנית. 

 שיטה 

)א( מדגם המחקר: מידע על מס' המשתתפים: מס' התחלתי וסופי )אם חלה נשירה יש לעקוב ולדווח(, גיל, מין,  

אקונומי, אופי המסגרת )למשל בי"ס, גן(, מיקום גיאוגרפי, וכו'. מומלץ לבצע דגימה  -מוצא, מעמד סוציו

 הסתברותית. יש לתת תיאור של שיטת הדגימה. 

מדידה, מהימנות ותוקף. במחקר איכותני יוצגו כלי המחקר )למשל ראיונות, תצפיות,  )ב( כלים: הצגת כלי ה

הקלטות( והקריטריונים המרכזיים להערכתם )ייצוגיות, הכללתיות, אמינות הניתוח, תוקף של כלי המדידה על  

 ידי שימוש משולש ומעובה בהם(. 

 )ג( הצגת המשתנים ומערך המחקר. 

ם והעברת המחקר, תוך התייחסות לתאום עם הגורמים בשדה, למיקום ולזמנים  )ד( הליך: דרך איסוף הנתוני 

 של העברת התוכנית וכלי ההערכה, ופרוט צעדים שבוצעו לשמירה על כללי האתיקה. 

 )ה( האסטרטגיה לניתוח הנתונים. 

 תוצאות 

על חוות דעת  מבוססות על מדידה כמותית ו/או איכותנית. במקרה של מחקר התערבות, התוצאות יבוססו גם 

ומשובים של הגורמים הקשורים בתוכנית. רצוי להציג את הניתוחים לפי סדר השערות המחקר. מומלץ לצרף  

 משובים של גורמים נוספים במערכת, למשל: מחנכים והורים. 

 דיון 

  נועד לקשר בין סקירת הספרות, השערות המחקר והממצאים. יש לו מבנה דמוי "חרוט" והוא יכלול את החלקים 

 הבאים: 

 סיכום תמציתי של הממצאים העיקריים  ( א)

 התייחסות לממצאים לאור ממצאים קודמים /הסבר ( ב)

 קישור תוצאות המחקר לתיאוריה  ( ג)



 19 בייעוץ חינוכי שנילתואר  חוגה -תשפ"א שנתון 

 בחינה ודיון בממצאים שלא תמכו בהשערות  ( ד)

 או המחקר /מגבלות התוכנית ו  ( ה)

 המלצות עתידיות למחקרים או לתוכניות התערבות  ( ו)

תוך הדגשת תרומתו  , ויישומיות של המחקר לתחום העבודה הייעוצית הכללות רחבות ותרומות תיאורטיות  ( ז)

 . ויישום המשתמע ממנה לעבודת היועץ,  הייחודית והיישומית של המחקר הנוכחי לתחום הייעוץ החינוכי

  רשימת מקורות 

 (. שביעית)מהדורה    A.P.A-)א( עדכנית וכתובה על פי כללי ה 

ולכלול את ההיבטים המרכזיים שבזיקה לנושא ולא רק את הנושא  )ב( רשימת המקורות חייבת להיות רחבה 

 הצר עצמו. 

 )ג( צריכה להיות התאמה מלאה בין האזכורים הביבליוגרפים בגוף העבודה לבין רשימת המקורות בסופה. 

מאמרים עדכניים, חלקם מחקריים מכתבי עת מרכזיים בתחום,   20 לפחות)ד( רשימת המקורות צריכה לכלול 

וכן מס' מאמרים מכתבי עת כלליים בתחום הייעוץ, החינוך והפסיכולוגיה )לפחות חלק מהם מחמש השנים  

 האחרונות(.  

 נספחים

יש   כוללים למשל: כלי המדידה, תיאור מפורט של תוכנית ההתערבות, משובים, חוות דעת. במחקרי התערבות

 לצרף את חוות הדעת של האחראים והשותפים )למשל מנהל בית הספר, מורים, הורים(. 

 

 הערכת העבודה 

 העבודה תוערך על ידי מנחה העבודה והקורא הנוסף )שהומלץ על ידי המנחה, ונקבע ע"י יו"ר הוועדה(. 

 ציוני הבודקים לא יועברו אל הסטודנט אלא רק הציון הסופי . 

 יום מיום קבלת העבודה.  30הערכתם ואת ציון עבודת הגמר תוך   המעריכים ימסרו את 

מרצה מנחה )במקרה של שני מנחים ממוצע ציוני שני   -  60%ציון עבודת הגמר יקבע על פי השקלול הבא: 

 קורא נוסף.   -  40% -המנחים( ו 

וועדת עבודת הגמר,  במקרה של פער* בין ציון המרצה המנחה וציון הקורא הנוסף יועבר הטיפול בשקלול הציון ל

לצורך מינוי קורא שלישי. ציונו של הקורא השלישי ישוקלל עם ציונו של הקורא השני באופן שווה ויחד ישוקלל  

 עם ציון המרצה המנחה. 

 במקרה ומנחה העבודה הוא אחד המוסמכים לטיפול בענייני עבודת הגמר יועבר הטיפול לראש החוג. 

 נקודות ומעלה בין הציונים.  20פער בין הציונים יוגדר הפרש של  •
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 רעאל יזהמכללה  האקדמית  עמק  
 ע"ש מקס שטרן

 
  החוג לתואר שני בייעוץ חינוכי

 

 

 אישור מנחה 
 ייעוץ חינוכי(  – )עבודת גמר 

 
 

 _____________________ ת.ז.   _______________________ שם הסטודנט: 
 
 

 הגמר:_______________________________________________________נושא עבודת 
  

 
 
 
 

 הסטודנט/ית מגיש/ה את עבודת הגמר שאושרה על ידי. 
 
 
 
 

 שם המרצה:_______________  _______________  תאריך: 
 
 

 _______________             חתימה: 
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 דוגמא לטופס הסכמה מדעת  

 

 תאריך: __________ 

 

 

 משתתף/פת יקר/ה, 

 אני מבקשת את הסכמתך להשתתף במחקר שמטרתו היא ללמוד על ........ 

 השתתפותך במחקר זה עשויה לתרום ל....  

 חשוב להבהיר כי אינך חייב/ת להשתתף במחקר, וכי אי הסכמה לא תפגע בך או בזכויותיך.  

 

 במסגרת המחקר תתבקש להשתתף ב.... 

 תוכל להפסיק את השתתפותך במחקר בכל שלב שהוא, מבלי שתהיה לכך כל השלכה או פגיעה בך.  

 

 מלבד צוות המחקר.   כל הנתונים המזהים במחקר ישמרו חסויים ולא יהיו זמינים לאף אחד 

 בתום המחקר.   : על הרגלי השינה שלךמא גלדותוכל/י לקבל משוב  

 אודה לך על הסכמתך להשתתף במחקר. 

 

 תודה  מראש על שיתוף הפעולה. 

 בברכה, 

 

 לתואר......., החוג ל........, המכללה האקדמית עמק יזרעאל.   סטודנט/ית: שם החוקר/ת

 ....., המכללה האקדמית עמק יזרעאל. ל  , החוג  .............. המנחה:מנחת עבודת המחקר: שם 

 טלפון לפניות:   

 מייל:  
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 רעאל יז המכללה  האקדמית  עמק 
 ע"ש מקס שטרן

 
 החוג לתואר שני בייעוץ חינוכי 

 
 

 אישור השתתפות במחקר  

 

 בניהול החוקר/ת הראשי/ת.................   

 

 

אני ___________________________ מאשר/ת שקראתי את המידע שהוצג בפני ושהוסבר לי   

ידי החוקר/ת, אשר התחייב/ה בפני בכתב, להבטיח סודיות בכל הנוגע לפרטיי האישיים וכל  -אישית על 

 פרט אחר, שעלול לחשוף את זהותי.  

לצורכי מחקר, פרסום תוצאות  אני מסכימ/ה להשתתף  במחקר זה ומוכנ/ה שייעשה שימוש בשאלון 

 המחקר, פרסום מאמר והוראה, תוך שמירה קפדנית של החוקרת על סודיות זהותי. 

 

 

 

 

 חתימה:  _______________   תאריך:  ____________ 

 

 

 

 


