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 הלימודים תכנית

תרבותיות שונות. פסיכולוגים חינוכיים עוסקים בטיפול, אבחון וסיוע לילדים ובני נוער במסגרות חינוך ובסביבות 
כים מטרת עבודתם לסייע ולחזק את הרווחה הפסיכולוגית של ילדים ובני הנוער בסביבתם, תוך תשומת לב לצר

בפסיכולוגיה  לתואר שני  כנית ת אלה, התעל מנת להכשיר את בוגריה למשימותרבותית. -של ילדים בחברה רב
נות השרות הפסיכולוגי חינוכי.  הלימודים בתכנית חינוכית משלבת עיון, מחקר והתנסות מודרכת בעבודה בתח

דיאגנוסטיקה, פסיכותרפיה(, פסיכולוגיה התפתחותית -כוללים ידע בפסיכולוגיה קלינית )פסיכופתולוגיה, פסיכו
ם.  ופסיכולוגיה ארגונית, בתחומים דידקטיים )ליקויי למידה והפרעות קשב( ובתהליכים קהילתיים ותרבותיי

בות לעבודה המקצועית עם ילדים, צרכיהם וסביבתם )אתיקה, פרקטיקום מפתיה ומחויהתכנית מדגישה א
וקורסים מלווים(, מעניקה כלים ללמידה עצמית ולמחקר )סטטיסטיקה, שיטות מחקר, סמינר מחקר( וכוללת 

ום( על ידי התנסות מודרכת )פרקטיק ,השתלבות הדרגתית במגוון תפקידיו ופעולותיו של הפסיכולוג החינוכי
 בשרות הפסיכולוגי חינוכי. 

 

 מטרת הלימודים
להתמחות הדרושים לסטודנטים את הבסיס התיאורטי ואת הבסיס המעשי הקנות מטרת התכנית היא ל

בפסיכולוגיה חינוכית. כלל פירוט המטרות, כפי שיוצג להלן, משתקף בבניית התכנית ובברירת הקורסים, 
 ובסילבוסים עצמם.

 מטרות ייעודיות:

 תרבותית, הן באשר לאופי תלמידיה המגיעים ממגזר ומרקע מגוונים והן -התכנית מאופיינת בפתיחות רב

 של המרצים והמנחים בה. ההוראהבתפיסה 

  ,מן  נדרשתהתכנית משקפת את תפיסת עבודת הפסיכולוג החינוכי במסגרת התייחסות אקולוגית. כלומר

פקוד ילדים, להיבטים השונים של תהתייחסות תוך  להפסיכולוג החינוכי היכולת לחשוב, לנתח ולפעו

מדית של הילד, ויחסי הגומלין בין הילד וסביבתו. ביתר פירוט, היבטים אלו כוללים את מ-הסביבה הרב

הילד עצמו, ברובד עולמו הפנימי )על הרכיבים הקוגניטיביים והרגשיים( וברובד התנהגותו, דרך סביבתו 

. לפיכך, עבודת הפסיכולוג החינוכי מחייבת ותרחוקהסביבה הקהילה והו הקרובה והמערכת בה הוא פועל

מיומנויות היוועצות מערכתית ומיומנויות אבחון, ייעוץ וטיפול פרט, שכולל  טיידות בארגז כלים מגווןהצ

( בהן ועמן מצוי הילד ם והחינוכיים, בית הספר, והקהילהייטיפולה יםצוותה, המערכות שונות )המשפח

 גומלין.ביחסי 

 לאור ההתפתחויות הטכנולוגיות המהירות בתחום התקשוב והשלכותיהן העתידיות על מבנה ביה"ס ,

מדגישה התכנית את עבודת הפסיכולוג במציאות משתנה וככזו עליה להיות מאופיינת בפתיחות לשינויים 

 .וביכולת ללוות תהליכי שינוי פנים מערכתיים

 זה, ומסלול הגשת עבודת גמר.גשת תול הבתכנית מתקיימים שני מסלולים: מסל 

 
 ועבודת גמר זהמסלול הגשת ת -נית הלימודיםכמבנה ת

 
 נ"ז שש"ס שם הקורס

 48 68  חובה קורסי
 4 4 קורסי חובת בחירה

 8 8 פרקטיקום
   60          80 סה"כ שנה א'
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 תכנית הלימודים
 

 שנה א'
 

 נ"ז שש"ס שם הקורס קוד הקורס
 4 4 פסיכופתולוגיה התפתחותית 13000
)שו"ת(פסיכודיאגנוסטיקה  13001  8 4 
 4 4 פסיכותרפיה לילדים ונוער א' 13002
 4 8 מתודולוגיה וסטטיסטיקה )שו"ת( 13003
 2 2 היסודות הביולוגיים של התפתחות תקינה ופתולוגית 13009
א' סוגיות נבחרות בפסיכולוגיה חינוכית 13031  2 2 
 2 2 סוגיות נבחרות בפסיכולוגיה חינוכית ב' 13032
 1 2 שיטות ראיון במערכת החינוך 13008
שנה א' -קורס מלווה פרקטיקום 13005  4 4 
שנה א' -הדרכה -פרקטיקום 13006  4 0 
שנה א' -סמינר תזה 13024  4 2 

 4 4 חובת בחירה סמינר 
 0 0 הצעת מחקר לעבודת התזה / עבודת גמר 

 33 48  סה"כ שנה א'
 (10.05.20 -מעודכן נכון ל)

 

 שנה ב'
 

 נ"ז שש"ס שם הקורס קוד הקורס
 4 4 פסיכותרפיה לילדים ונוער ב' 13010
 4 4 פסיכולוגיה התפתחותית למתקדמים 13011
 2 2 למידה תקינה וליקויי למידה 13007
וחוק בעבודת הפסיכולוג החינוכי אתיקה 13012  2 2 
 2 2 תהליכי היוועצות מערכתיים 13013
 1 2 התמודדות וניהול מצבי חירום 13015
שנה ב' –הדרכה  –פרקטיקום  13017  4 0 
שנה ב' -קורס מלווה פרקטיקום 13016  4 4 
13026 CBT פסיכותרפיה    4 4 
 4 4 תהליכים קבוצתיים  13030

 0 0 מחקר תזה / עבודת גמר 
 27 32  סה"כ שנה ב'

 60 80  סה"כ

 
 
 

 ב'תנאי מעבר משנה א' לשנה 
 לפחות בכל הקורסים בשנה א'. 75לפחות בכל קורסי החובה והבחירה וציון ממוצע של  70ציון של 

 
 תנאים לסיום התואר 

. / עבודת הגמר לפחות בעבודת התיזה 76לפחות בכל קורסי החובה והבחירה, וכן, ציון של  70ציון של 
מן הציון הסופי  20%עבודת הגמר יהווה  , ציוןמן הציון הסופי של התואר 40% יהווהעבודת התיזה ציון 

 .של התואר
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 >>שנה א' - קורסי חובה
 

 פסיכופתולוגיה התפתחותית
מטרת הקורס היא להכשיר את הפסיכולוג החינוכי להכיר את התחום של הפרעות התפתחותיות 

מבוסס הן על  developmental psychopathologyורגשיות/התנהגותיות אצל ילדים ומתבגרים. התחום של 
ראיית קשיי הסתגלות והתפתחות דרך הפריזמה של התפתחות תקינה מצד אחד, והן על הידע שהצטבר 
בתחומים של הפסיכולוגיה הקלינית והחינוכית הקשורים למנעד רחב של הפרעות נפשיות מצד שני. הקורס 

רצאות, הצגות מקרה, ודיונים. נושאי הקורס כוללים יתנהל כסמינר ובו נתייחס לסוגיות מגוונות דרך קריאה, ה
ההיסטוריה של התחום והתפתחותו עם השנים; סוגיות באבחון; וקשת רחבה של הפרעות המופיעים את 

 לראשונה בגילאים שונים.
 70נ"ז / ש' /  4שש"ס /  4

  14:15-15:45   'א   פרופ' שמשון רובין 13000 ש'
 

  דיאגנוסטיקה-פסיכו
דיאגנוסטיקה" מתמקד בהקניית ידע תיאורטי ומעשי באבחון פסיכולוגי. מטרות הקורס כוללות -"פסיכוהקורס 

פיתוח זווית הסתכלות אבחנתית וידיעה מעמיקה של הליך האבחון וחשיבותו. בקורס תלמד סוללת המבחנים 
לי העברה, צינון ופרוש הפסיכולוגים הנדרשים באבחון פסיכולוגי של ילדים. הלמידה כוללת רקע תיאורטי, כל

  הממצאים. בנוסף יושם דגש על כתיבת סכום אינטגרטיבי של הערכה פסיכולוגית.
 70נ"ז / ש' /  4שש"ס /  4
 10:15-11:45    'ג   גדיר זרייקד"ר  13001' ש
 

 תרגיל-דיאגנוסטיקה-פסיכו
 70נ"ז  / ת' /  0שש"ס /  4
  14:15-15:45   ה'גב' אשרת קורן         13001' ש

  14:15-15:45   ה'        טרם נקבע       13001ש' 
  14:15-15:45   ה'טרם נקבע               13001ש' 

 

  פסיכותרפיה לילדים ונוער א'
הקורס מבוא לפסיכותרפיה א' מתמקד בעקרונות היסוד של עבודת הטיפול הפסיכולוגי. במהלך הקורס ילמדו 
עקרונות יסוד בפסיכותרפיה בכלל ובפסיכותרפיה בילדים בפרט. הכרת הרקע ההיסטורי של התפתחות הטיפול 

ות השונות לטיפול בילדים והכרת הפסיכולוגי בילדים. למידת עקרונות יסוד של הטיפול הפסיכודינמי, הכרת הגיש
 היבטים אתיים של טיפול. 

 70נ"ז / ש' /  4שש"ס /  4
 10:15-11:45ה'   ד"ר אורי דן 13002' ש
 

 מתודולוגיה וסטטיסטיקה
, לדעת מתקדמים לאפשר לסטודנטים להבין עקרונות וניתוחים סטטיסטיים במחקרים פסיכולוגייםמטרת הקורס 

. הרצויות המחקר ומסקנות י המחקרהשערות המחקר, משתנילהסטטיסטי המתאים  הניתוחלבחור ולחשב את 
לוגיה וסטטיסטיקה במאמרים פסיכולוגיים וכן ובסיום הקורס הסטודנטים ידעו לנתח ולהעריך פרקי מתוד

 .מתקדמיםלביצוע ניתוחים סטטיסטיים  AMOS-ו SPSSת הסטטיסטיקה ולהשתמש בתוכנ
 70נ"ז / ש' /  4שש"ס /  4
 10:15-11:45א'   אוהד מרכוסד"ר  13003' ש

 
 תרגיל-מתודולוגיה וסטטיסטיקה

 70ת' /  /נ"ז  0שש"ס /  4
 08:30-10:00ה'  גב' מעיין קריספיל 13003ש' 

 
 שנה א' -קורס מלווה פרקטיקום

שיתקיים הפרקטיקום הוא מסגרת של התנסות בעבודת הפסיכולוג החינוכי, תוך כדי תהליך של אימון והדרכה 
העובדים בשירותים פסיכולוגיים חינוכיים. התנסות זו מהווה  ,עם פסיכולוגים "מאמנים" עולהפוף תיבתיאום וש

 בסיס להתנסות מעמיקה יותר ומקיפה יותר במגוון התפקידים של הפסיכולוג החינוכי, שתתקיים בפרקטיקום ב'.

"צמוד" לפסיכולוג/ית חינוכי, ותהליך  יהויה (שפ"חשרות פסיכולוגי חינוכי )במהלך הקורס כל סטודנט ישובץ ב
הלמידה יחל בהתבוננות בעבודת הפסיכולוג. הכניסה לפעילות/התנסות תתרחש בהדרגה בהנחיית הפסיכולוג 
המאמן. כל סטודנט יערוך תצפיות בכיתה וראיונות לתלמידים, למורים ולהורים, כמתבקש מעבודת הפסיכולוג 

הלך השנה הסטודנט יבצע במסגרת זו את תרגילי הקורסים היישומיים, כגון: ראיונות, בביה"ס ובגני ילדים. במ
במקביל להתנסות בשפ"ח,  והתנסות בהעברת מבחנים פסיכולוגיים.  קשר של היוועצות עם מורה במערכת

תתקיים במסגרת המכללה הדרכה קבוצתית במסגרת סדנת פרקטיקום + הדרכה אישית, לפי הצורך. בסדנה 
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-הסטודנטים יקבלו הדרכה על עבודתם בשדה, תוך כדי התייחסות להיבטים אתיים ולהבדלים חברתיים ובין זו,
 תרבותיים הקשורים לעבודת הפסיכולוג בחברה הישראלית.

 70' / סדנ"ז /  4שש"ס /  4
  08:30-10:00   'א שרית אלקלעי  ד"ר  13005ש' 

 

 הדרכה -שנה א'-פרקטיקום
סטודנטים, במסגרת של שעתיים שבועיות.  נושאי ההדרכה הינם כל תחומי  4בקבוצות של ההדרכה תתקיים 

 העבודה של הפסיכולוג החינוכי, ובייחוד חונכות טיפולית לילדים שמתבצעת על ידי הסטודנטים.
 70/  סד'נ"ז /  0שש"ס /  4

  12:15-13:45  ה'       דאוד דאודד"ר  13006ש' 
 12:15-13:45  ה'  אלקלעי  ד"ר שרית 13006ש' 
 12:15-13:45  ה'       גדיר זרייק  ד"ר 13006ש' 
 12:15-13:45   'ה      מר פאדי איוב   13006ש' 

 

 שנה א' -סמינר תזה
מטרת הסמינר היא לסייע לסטודנטים בגיבוש שאלת המחקר, הליכי המחקר והכתיבה הכלולים בעבודת התזה 

עיקריים: תהליך המחקר מגיבוש שאלת המחקר, סקירת הספרות וניסוח ההשערות, ועבודת גמר.  נושאים 
בחירת כלי המחקר, המשתתפים וההליך ועד כתיבת התזה,  אתיקה במחקר, ודיון בהתקדמות האינדיבידואלית 
בהכנת הצעת המחקר, תוך התייחסות לנושא המחקר של כל אחת ואחד מהסטודנטים המשתתפים. הסמינר 

 והמפגשים אחת לשבועיים. הוא שנתי
   70נ"ז / ש' /  2שש"ס /  4
  08:30-10:00  ' ג  פרופ' רחל סגינר  13024 'ש
 

 א' סוגיות נבחרות בפסיכולוגיה חינוכית
אישיים שבבסיס -ובין -תהליכים תוךפסיכולוגיה חינוכית היא "מונח מטריה" הכולל בתוכו מגוון נושאים שעניינם 

-ובין -מטרת הקורס היא להבין תהליכים תוך. החינוכית, ובסביבות המשיקותתם בסביבהתפקוד של ילדים 
שנדונו בספרות הפסיכולוגית חינוכית ולהעמיק בנושאים  אישיים שבבסיס לימודים מתוך עניין והימנעות מנשירה

מי, וויסות ללימודים, העצ מוטיבציהמתחום האישיים -היבטים תוךבסמסטר א יידונו . .בהרחבה בשנים האחרונות
בית הספר המפגש בין בית הספר והכתה, אישיים המתרחשים בסביבת -והיבטים בין ;עצמי, תפקוד ניהולי

    המקוונת. סביבההבית ספרית ו-ה החוץסביבהוהמשפחה, 
 70נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
   12:15-13:45  א'  ד"ר אורי דן 13031' א

 
  שיטות ראיון במערכת החינוך

ח. בנושא הריאיון עצמו "בנושאי היסוד לקיום ראיון עם ילד ועם הוריו במסגרות החינוך וכתיבתו כדו הקורס יעסוק
תהא התייחסות לתקשורת המילולית, הבלתי מילולית, לנושאי אתיקה, ולהפרעות אפשריות בתקשורת הנחוצה 

ח "אפשרית, ובכתיבת הדו לקיום הריאיון. הקורס יעסוק גם בניתוח הפסיכולוגי של הנתונים כרקע להתערבות
בצורה הנאותה כך שיכלול הן את המידע שהתקבל בריאיון והן את הניתוח הפסיכולוגי של המרואיין, ויהיה מובן 

 וקריא לכל איש מקצוע רלוונטי.
 70נ"ז / ש' /  1שש"ס /  2
  16:15-17:45'  ה אורי דן ד"ר  13008 'א
 

 ב' סוגיות נבחרות בפסיכולוגיה חינוכית
גשי, והחברתי של ילדים פקוד הלימודי, הרמטרימים של התבקורס זה יורחב הדיון בתהליכים תוך אישיים ויידונו 

 big five personality)טמפרמנט, מודל חמשת התכונות כולל גורמי האישיות ב תוך התמקדות ומתבגרים
traits)( גורמי אישיות מגנים ,protective )ו( מסכניםriskכמו חרדה ת )חרדת בחינות כולל כונתית ומצבית, 

-gene  התייחס להמפגש בין הפסיכולוגיה והביולוגיה בו  ;מדידתהו האינטליגנציה הגדרת ;ופרפקציוניזם
environment interaction, פלסטיות-אפיגנטיקה, ונוירו. 

 70נ"ז / ש' /  2 שש"ס / 2
 12:15-13:45   א'  פרופ' רחל סגינר 13032' ב
 

 הביולוגיים של התפתחות תקינה ופתולוגיתהיסודות 
הקורס יסקור את התפתחות מערכת העצבים המרכזית והפתולוגיות ההתפתחותיות השכיחות. נדון בשלבי 

גיל ילדות וה החל מן העוברות, הינקות, ההתפתחות הנוירואנטומית והקוגניטיבית הנורמטיביים
השפעות תורשתיות וסביבתיות. נלמד על הבסיס תקופות קריטיות, פלסטיות המוח ו ובכללם ההתבגרות

ועל דוגמאות לבסיס הפיזיולוגי להפרעות נפשיות  ADHD התפתחותיות כגון אוטיזם ו לפתולוגיות הביולוגי
 . הקורס ילווה בהצגות רפרט של הסטודנטים.התפתחותיות

 70נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
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  12:15-13:45'  ג  ד"ר טלי שרון 13009' ב
  

 

 >>שנה ב' - קורסי חובה

 

 פסיכולוגיה התפתחותית למתקדמים
עם  ההקורס יעמיק את ההבנה לגבי התפתחות תקינה של ילדים, תוך התייחסות להיבטים של אינטראקצי

מבנה הקורס: נעסוק בהתפתחות בתוך הקשר רחב  .מתפתחהילד בה הילד גדל, ולערכי התרבות בה  ההסביב
קלול של גורמי סיכון וגורמי מגן ונפנברנר(, המאפשר ראייה רחבה ושברמודל האקולוגיה ההתפתחותית של )

בהתפתחותו של הילד; נדון במספר תיאוריות מרכזיות המסייעות להבין את התשתית של יצירת הקשר הבין 
דרך סקירה שיטתית של  נעמיק בהבנה לגבי מאפיינים ההתפתחות בגילאים השונים, אישי בין הילד להוריו;

שלוש תקופות גיל: הגיל הרך, תקופת ה"חביון", וגיל ההתבגרות.  בכל תקופת גיל נרחיב לגבי מאפייני התפתחות 
 חברתית ורגשית, יחסי הורים ילדים, ואתגרים ייחודיים לגיל. 

 70נ"ז / ש' /  4שש"ס /  4
  14:15-15:45   'א  ד"ר שרית אלקלעי 13011ש' 

 

  'בפסיכותרפיה לילדים ונוער 
מטרת הקורס להעמיק את הידע במושגים בסיסיים הקשורים לטיפול בילדים ונוער, תוך רכישת כלים מושגיים 

בחלקו הראשון של הקורס נעסוק בעבודה טיפולית  בשדה. ומעשיים המתאימים לעבודת הפסיכולוג החינוכי
על פי גישתו של ויניקוט. בנוסף ננסה להבין איך להתמודד  בחדר הטיפול במתכונת דינמית, תוך שילוב המשחק

עם תוקפנות ומיניות בחדר הטיפול וכן נתייחס לעבודה טיפולית עם מתבגרים. חלקו האחרון של הקורס יעסוק 
בעבודה טיפולית עם הורים. ננסה להבין מאפיינים שונים של הורות, תוך התייחסות לשלבים ההתפתחותיים 

, לקונפליקטים עימם הם מתמודדים ולתפקיד שמשחק הלא מודע של ההורה בהתפתחות שהורים עוברים
הסימפטומים של הילד. כמו כן נתייחס לתהליכים של העברה והעברה נגדית במפגש של הפסיכולוג עם הורי 
 הילד. העבודה הטיפולית תבחן גם מתוך הערכה לשונות הרב תרבותית המייחדת את החברה הישראלית. לצורך

 המחשה ישולבו בקורס תיאורי מקרים מהספרות והשדה.
 70נ"ז / ש' /  4שש"ס /  4

  12:15-13:45  ה'   דני לומרד"ר  13010ש' 
 

 שנה ב' -קורס מלווה פרקטיקום
מטרתו להעמיק את ההתנסות במגוון התפקידים של הפסיכולוג   פרקטיקום ב' הוא המשך של פרקטיקום א'.

ההתנסות בשפ"ח תלווה  החינוכי במערכות חינוך תוך אינטגרציה של מכלול הידע שנלמד במהלך התכנית.
מתמודד הפסיכולוג  בהדרכה ע"י פסיכולוג חינוכי מהתחנה ובמפגשי סדנה בהם יידונו מכלול הנושאים בהם

מתן   . בין הנושאים שיידונו:תוך התייחסות לספרות המקצועית וההתנסות המעשית החינוכי במהלך עבודתו
מענים פסיכולוגים לאוכלוסיות עם צרכים שונים כולל צרכים מיוחדים, החשיבות של רגישות תרבותית, עבודה 

  ם בריאות נפש בעזרת עבודת מניעה.בצוות רב מקצועי ותפקידו של הפסיכולוג החינוכי כמקד
 70' / סדנ"ז /  4שש"ס /  4

   16:15-17:45  'ה פלד דניאלהד"ר  13016ש' 
 

 הדרכה -שנה ב' -פרקטיקום
סטודנטים, במסגרת של שעתיים שבועיות.  נושאי ההדרכה הינם כל תחומי  4ההדרכה תתקיים בקבוצות של 

  חונכות טיפולית לילדים שמתבצעת על ידי הסטודנטים.העבודה של הפסיכולוג החינוכי, ובייחוד 
 70' / סדנ"ז /  0שש"ס /  4

  14:15-15:45  ה'         דני לומרד"ר  13017ש' 
 14:15-15:45ה'   אלקלעי  ד"ר שרית 13017ש' 
  14:15-15:45ה'         מר פאדי איוב  13017ש' 
 14:15-15:45ה'        אורי דן     ד"ר  13017ש' 

 
 CBTפסיכותרפיה 

הקורס יסקור את יסודות גישת הטיפול הקוגניטיבית ההתנהגותית ועקרונות הטיפול הבסיסיים. נלמד להבין 
נלמד על שיטות  ולכתוב פורמולציה קוגניטיבית התנהגותית. תיאורי מקרה על פי הגישה ולהמשיג

שפותחו על בסיס הגישות הקוגניטיביות ההתנהגותיות, הקלאסיות וגישות "הגל השלישי" לטיפול  ההתערבות
דחק פוסט טורדנית כפייתית, חרדה חברתית, הפרעת  הפרעה  שונות כגון: פוביות, הפרעת פאניקה, בהפרעות

  CBTנכיר כלים מעולם הנדבר על פחדי ילדות ועל טיפולים המוכוונים להעלאת הערך העצמי.  .טראומטית
הקורס ילווה  .CBTלטיפול בילדים כגון משחקים טיפוליים, ספרים ואפליקציות ונדבר על הדרכת הורים בגישת 

   בהצגה ודיון בתיאורי מקרה והשתתפות פעילה של הסטודנטים.
 70נ"ז / ש' /  4שש"ס /  4
  12:15-13:45   'א   טלי שרוןד"ר  13026' ש
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 תהליכים קבוצתיים 

קה הקבוצתית ימנהתיאורטיים והמעשיים של הבנת הדימטרת הקורס היא להקנות לסטודנטים את העקרונות 
צמית דרך התנסות עהלמידה תהיה  לעבודת הפסיכולוג החינוכי. וונטייםלרים קבוצתיים, שחשובים מאוד וכותהלי

 .קבוצהבהנחיה של 
 70נ"ז / ש' /  4שש"ס /  4
  10:15-11:45  ' ה   גדיר זרייקד"ר  13030' ש
 

 למידה תקינה וליקויי למידה
מטרת הקורס היא להכיר את התחום של כישורי למידה תקינים לעומת ליקויי למידה, להבין את מהות הליקויים, 

קריאה,  - של ליקויי למידה תוך התמקדות בשלושת ליקויי הלמידה העיקרייםכולל התמצאות בהגדרות השונות 
נעסוק בתיאור התופעה של ליקויי  הקורס ברקע התיאורטי של  וכן בהפרעת קשב. - כתיבה וחשבון

 והפרעת הקשב, מאפייני הליקויים, אבחון הליקויים, דרכי הטיפול והמדיניות של משרד החינוך בישראל. למידה
 70נ"ז / ש' /  2/  שש"ס 2
  08:30-10:00'  ה  ד"ר שרית אלקלעי 13007' א
 

 תהליכי היוועצות מערכתיים
מטרת הקורס להקנות ידע תיאורטי ומעשי בהיוועצות )קונסולטציה( ככלי מרכזי בעבודת הפסיכולוג החינוכי. 

ומדגיש אפשרויות  על תפיסת התלמיד ומסגרות החינוך כחלק ממערכת יםההיוועצות מתבסס כיתהלי
 קורותאתר ולנתח מהסטודנטים ילמדו ל להתערבות עקיפה, בעזרת דמויות משמעותיות בסביבת התלמידים. 

בדוגמאות דיון  תוך ,פיתוח ויישום תכניות התערבות ומניעההובלת שינוי באמצעות קושי במערכת ולסייע ב
הקשורות להתמודדות עם התנגדות לשינוי למות דיבבמסגרות חינוך ו  אופייניות לעבודת הפסיכולוג החינוכי

שנמצאו  ייסקרו גישות מרכזיות להיוועצותבמהלך הקורס  המתעוררות במהלך היוועצות.וסוגיות אתיות 
 לוג החינוכי. וכאפקטיביים בעבודת הפסיכ

 70נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
  08:30-10:00'  א  לירון אוןד"ר  13013 'א
 

 חירום התמודדות וניהול מצבי
מטרת הקורס היא הקניית ידע תיאורטי בתחומי פיתוח חוסן ומצבי משבר וזאת לצד התנסות ראשונית במגוון 

בתגובות של ילדים, הורים ומערכות   טכניקות לעבודה פסיכולוגית אישית ומערכתית לחץ וחרום. הקורס ידון
לה או תאונה( ובמצבי חירום רחבי היקף. חינוך והקהילה במצבי משבר אישיים )כגון פגיעה ואבדן בעקבות מח

במהלך הלמידה יוצגו גישות לקידום בריאות ופיתוח משאבי חוסן תוך הדגשת תפקיד הפסיכולוג החינוכי כגורם 
מקדם חוסן במערכת החינוכית. במקביל יתוודעו הלומדים לתיאוריות בתחום הלחץ והטראומה תוך דגש על 

  ת הפרט והמערכת והתאמתן לגורמים התפתחותיים ורב תרבותיים.חשיפה לשיטות התערבות וטיפול ברמ
 70נ"ז / ש' /  1שש"ס /  2
  10:15-11:45'  א  לירון אוןד"ר  13015 'א
 

  אתיקה וחוק בעבודת הפסיכולוג החינוכי
עבודת הפסיכולוג החינוכי מוסדרת ומעוגנת בחוק ובנהלי עבודה הבאים לידי ביטוי בחוזרי מנכ"ל. האתיקה 
מסייעת להגדיר את זהותנו המקצועית, וזאת מעבר להנחיות החוק. מטרת הקורס הינה הכרות עם הגדרות 

התקנות והקודים העדכניים המתווים את המקצועיות של הפסיכולוג החינוכי והרגישות  האתיקה ועם החוקים,
ון, יחסים קולגיאליים ועוד, האתית. נתייחס לסוגיות הרלוונטיות לכלל הפסיכולוגים כמו שמירת סודיות, חיסי

ונתמקד בסוגיות ייחודיות לפסיכולוג החינוכי כגון, מחויבות למגוון לקוחות )ילדים, הורים, אנשי חינוך, קהילה( 
וסוגיות של מיהו הלקוח וזכויות קטינים ובעלי צרכים מיוחדים; עבודה בו זמנית במגוון מסגרות והשלכות על 

 . במהלך הקורס יוצגו כלים לניתוח דילמות אתיות העולות ממקרים בשדה.יחסים מקבילים ונאמנות כפולה
 70נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 08:30-10:00   'שרית אלקלעי   הד"ר  13012 'ב
 
 
 

 
 
 
 
 

        ימחקר סמינריוןחובת בחירה: <<
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  המוצעים( וניםמהסמינרי)יש לבחור באחד 
 

 ויישום במערכת החינוךאוריינטציית עתיד: היבטים פסיכולוגיים 
"אוריינטציית עתיד" היא רק אחד ממספר גדול )וגדל והולך( של המשגות ומונחים שהמשותף להם הוא הכוח 

לסמינריון שני חלקים: החלק הראשון )סמסטר המניע לפעולה בהווה )היינו המוטיבציוני( של החשיבה על העתיד. 
מוטיבציה  -ת עתיד, בגורמים המטרימים ובשני "תוצרים" שלה של אוריינטציי הא'( יוקדש ללימוד ודיון בהמשג
ובמחקר שנגזר מהם, ולבחירת תרבותיים -תוך התייחסות להקשרים חברתיים –ללימודים והישגים בלימודים 

סמסטר ב' יוקדש לניתוח הנתונים בהתאמה להצעת המחקר של למחקר והכנת והשלמת הצעת מחקר.  נושא
 כל סטודנט, כתיבת טיוטה של העבודה, והכנת פוסטר שיוצג בסוף שנת הלימודים במסגרת החוג.  

 70' / סנ"ז /  4שש"ס /  4
  14:15-15:45  ' ג פרופ' רחל סגינר   13018' ש
 

  (ADHDהפרעת קשב והיפראקטיביות )
( היא אחת מהפרעות הילדות הנפוצות ולה השפעה גדולה על תפקודים ADHDוהיפראקטיביות )הפרעת קשב 

רגשיים, חברתיים ולימודיים בילדות, בהתבגרות ובבגרות. במסגרת הסמינריון המחקרי נלמד להכיר את 
הסימפטומים, הגורמים, דרכי האבחון, קומורבידיות והטיפול בהפרעה. נלמד על המורכבות של 

בעלת מאפיינים פסיכופתולוגיים קליניים בכלל והפרעת קשב  הבאוכלוסיימחקר אמפירי   םויישו  תכנון
והיפראקטיביות בפרט. נלמד כיצד להשתמש בידע התיאורטי העכשווי על ההפרעה בניסוח השערות 

לצורך מחקר בפועל.  יםהסטודנט ורלבנטיות ותורמות לקידום הידע הקיים. במסגרת הסמינריון יבצע  מחקר
קלינית הסובלת מהפרעת קשב והיפראקטיביות וכיצד  האוכלוסייביצוע המחקר האמפירי נלמד כיצד לדגום 

של ההפרעה לצורך השמה בקבוצות ניסוי וביקורת. נלמד כיצד להוציא לפועל את   לאבחן את הסיווגים השונים
הספרות הקיימת בתחום. בסיום  מערך המחקר המתוכנן, לנתח את תוצאות המחקר ולבחון ממצאים אלה לאור

   הקורס יגיש הסטודנט עבודה מסכמת בתצורה של מאמר המוגש לפרסום בכתב עת מדעי.
 70' / סנ"ז /  4שש"ס /  4
  14:15-15:45'  ג  ד"ר אורי דן 13027' ש
 

 בפסיכולוגיה חינוכיתכנית השלמות לקראת לימודי התואר השני ת
 

בפסיכולוגיה או במדעי ההתנהגות יידרש להשלים את הקורסים הבאים, טרם הגשת בוגר תואר ראשון שאינו 
 מועמדות לתוכנית:

 

 נ"ז שם הקורס

)שו"ת(לפסיכולוגיה מבוא   2 
)שו"ת(סטטיסטיקה לפסיכולוגים א'   2 
)שו"ת( סטטיסטיקה לפסיכולוגים ב'  3 

)שו"ת( יסודות פיזיולוגיים של התנהגות א'  2 
)שו"ת( פיזיולוגיים של התנהגות ב'יסודות   2 

 6 פסיכולוגיה ניסויית )שו"ת(
 3 פסיכולוגיה של הלמידה

 4 פסיכולוגיה התפתחותית
 3 תפיסה

 3 נוירופסיכולוגיה
 4 פסיכולוגיה חברתית

 4 פסיכולוגיה קוגניטיבית )שו"ת(
 3 פסיכולוגיה של האישיות
 3 פסיכולוגיה אבנורמלית

פסיכולוגיםמבוא למבחנים   2 
 6 סמינריון מחקרי

 52 סה"כ
 
 מתכונת ההשלמות לכל תלמיד נקבעת על פי לימודיו הקודמים.  
   .לא ניתן ללמוד במקביל ללימודים בתכנית*
 

 תנאי מעבר
 .בכל הקורסיםלפחות  80של ציון עובר 

 לפחות. 85ממוצע כללי של 


