
 יום ב' - תשע"המערכת התכנית לייעוץ חינוכי  

 שנה א' + ב'

 ייתכנו שינויים

 סמסטר ב' סמסטר א' שעה
 
 
 
 
 
 

00.11 – 01.01 

 ייעוציות בראייה מערכתית התערבות תוכניות 
 בחירה() ד"ר ציפי מרגלית

 

עבודה ייעוצית עם ילדים ומתבגרים בעלי 
 הפרעות קשב, ריכוז והיפראקטיביות   

 בחירה( ) מיכל שייניןד"ר 

 היועץ שימוש בכלים אמנותיים בעבודת 
 בחירה() מיכל שייניןד"ר 

 כרונות ומטפורות א' יעם זייעוצית עבודה 
 בחירה() פרופ' מרואן דווירי

 לצמיחה אישית ייעוצית עבודה 
 (בחירה) פרופ' מרואן דווירי

 הראיון המסייע 
 שנה א' )חובה(  ד"ר יהודית ריבקו

 הראיון המסייע 
 שנה א' )חובה(  ד"ר חני רם

 חובה( ) ובילייקי יעק -פרקטיקום שנה א' 
 חובה( ) בתיה אלוני - פרקטיקום שנה א' 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

01.01 – 01.01   

  סמינריון - מגינים וגורמי סיכון םהסתגלות לבית הספר : גורמי
 חובה / בחירה() אורי דןד"ר 

  סמינריון - האינטרנט בשירות איש החינוך
 בחירה / חובה( ) כהן-ד"ר מיכל דולב

  סמינריון -היקשרות מינקות לבגרות 
 חובה / בחירה( ) אורה אביעזרד"ר 

 סמינריון - פשיעה ומהגרים לבין מיעוטיםקשר בין 
 חובה / בחירה() ד"ר לורה סיגד

 תקשורת בין אישית והנחיית קבוצות שנה ב' 
 חובה()  ד"ר יהודית ריבקו

 תקשורת בין אישית והנחיית קבוצות שנה ב'  
 )חובה( בועז ורשבסקי

  יון המסייעהרא
 חובה( ) פרופ' מרואן דווירי
 חובה( ) לייקי יעקובי -פרקטיקום שנה א' 
 חובה( ) בתיה אלוני -פרקטיקום שנה א' 

 עבריינות נוער בראיית פסיכולוגיה )בחירה(
 ד"ר לודמילה קריבוש

 הפרעות קשב, סיכון והדרה )בחירה(
 ד"ר יהודית לנדו

הוראה ככלי ליצירת קשר עם תלמידים בהדרה 
 )בחירה(

 ד"ר עינת ליכטינגר
 
 
 
 
 
 
 

01.01 – 01.11 

  חובה( שנה א' ) - במערכת החינוך שילוב היועץ
  רגליתמד"ר ציפי 

  חובה( שנה א' ) - במערכת החינוך שילוב היועץ
 רגליתמד"ר ציפי 

 הורים בין ביה"ס להתבוננות ייעוצית בקשר 
 בחירה() רם ד"ר חני

 סמכות ונוכחות  –קשר מגדל 
 בחירה() ד"ר חני רם

 פסיכודידקטיים  יישומים של אבחונים
 בחירה() ד"ר טלי גור

 בילדים   מניעת פגיעה והתעללות
 בחירה() בתיה אלוני

 תקשורת בין אישית והנחיית קבוצות  
 חובה( )  ד"ר יהודית ריבקו

 תקשורת בין אישית והנחיית קבוצות 
 ) חובה (  איזבל רמדאן

 איון מסייע בשנה א'יר שלא למד ,מי שפורש את לימודיולפרקטיקום שנה ב' : 
 חובה() כמיליה נסאר

 

 

 



 'גיום  - תשע"המערכת התכנית לייעוץ חינוכי  

 שנה א + ב

 ייתכנו שינויים

 

 סמסטר ב' סמסטר א' 
 
 
 
 

00.11 – 01.01 

  חובה() יחיאיסמין  -פרקטיקום שנה ב' 
  חובה() נסארכמיליה  -פרקטיקום שנה ב' 

  חובה() ובייעקלייקי  -' בפרקטיקום שנה 
  חובה() גורן-מנורמירב  -פרקטיקום שנה ב' 

  חובה() אלוניבתיה  -' בפרקטיקום שנה 
 התמודדות עם מחלות כרוניות 

 ) בחירה ( אלון גולדברגד"ר 
 בני נוערסיכון בקרב  נטילת

 בחירה() אלון גולדברגד"ר 
 מגדר ועולם הנפש  

 בחירה() רגין"ר עופר קצ'ד
 סיכון וחוסן ות, ילד

 )בחירה( לורה סיגדד"ר 
 
 
 
 
 
 
 

01.01 – 01.01 

 סמינריון -עבודה בצוות רב מקצועי 
 חובה/בחירה( ) ד"ר לודמילה קריבוש

  סמינריון - ייעוץ רגיש תרבות
 חובה/בחירה( ) פרופ' מרואן דווירי

 סמינריון - - הורות לגיל הרך
 חובה/בחירה() ד"ר צמרת ריקון

 סמינריון -סיכון בהדרה ולתלמידים בייעוץ 
 חובה/בחירה( ) ד"ר חני רם

 )חובה(  יעקובי לייקי -' אפרקטיקום שנה 
 חובה( )יחיא  יסמין -פרקטיקום שנה ב' 

 
 חובה() מחקר כמותי שנה א' 01.11 – 01.01

 וורץה שד"ר מיל
 חובה(נה א' )מחקר איכותני ש

 ד"ר לודמילה קריבוש
 )חובה(ב' שנה  רגיןקצ'עופר  ד"ר - גמר תעבוד כתיבת
 שנה ב' )חובה( רםחני ד"ר  - גמר תעבוד כתיבת
 שנה ב' )חובה( אלון גולדברגד"ר  - גמר תעבוד כתיבת
 (חובה)שנה ב'  נורית קפלן תורן ד"ר - גמר תעבוד כתיבת
 שנה ב' )חובה( יהודית ריבקו ד"ר - גמר תעבוד כתיבת
  שנה ב' )חובה( ר צמרת ריקוןד" – תוורחבמת גמר ועבודת הנחיי

  
 תרגיל במחקר איכותני שנה א' )חובה( חובה(תרגיל במחקר כמותי שנה א' ) 01.01 – 01.11

 

 סמסטר קיץ תשע"ה -קורסי קיץ 

 ש"ש 0 חובה( היועצות )
 גורן -מירב מנור 

 ש"ש 0חובה( היוועצות )
 גורן -מירב מנור 

  ות התערבות תוכניבנייה והערכה של 
 )בחירה( גורן –מירב מנור 

 התמודדות במצבי חירום וטראומה היועץ כמשאב 
 )בחירה(  גורן -מירב מנור 

 ייעוץ בגיל הרך 
  בחירה() חסיסי הרביעד"ר 

  פסיכודרמה ייעוץ באמצעות 
 בחירה(קורס מרוכז ( ) ) ד"ר יהודית ריבקו

 תוכניות התערבות בגיל הרך 
  בחירה() חסיסי הרביעד"ר 

 ים עבודה בסיוע בעלי חי
 בחירה() ()קורס מרוכז ענבר בראל

  )חובה לשנה א'( יאגנוסטיקהפסיכוד
 אורי דן ד"ר

  (פסיכודיאגנוסטיקה )חובה לשנה א'
 אורי דןד"ר 

 מבוא להדרכת צוותים חינוכיים
 גורן -מירב מנור 

 

 



 

 הנחיות להקלדת מערכת השעות

 .  15 –סה"כ נקודות זכות שיש לצבור לסיום התואר  .0

נ"ז בכל שנה,  0=  נ"ז, פרקטיקום 0סמסטריאלי =  נ"ז, כל קורס 0כל קורס שנתי = 
 .נ"ז לכל סמסטר 0תרגילי המחקר = 

 נ"ז. 02שלושה סמסטרים( הוא , שניתן לקחת בשנת לימודים אחת )מכסימום נקודות .0

השתתפות בקורס "הראיון המסייע" הוא תנאי קדם להשתתפות בקורסים : "היוועצות"  .0
 ו"תקשורת בין אישית והנחיית קבוצות".

 קודם כל  לקורסי החובה של כל שנה ושנה.בהקלדת המערכת שבצו עצמכם  .0

 את החלוקה הסופית לקבוצות הפרקטיקום אנחנו עושים על פי שיקולים אקדמיים. .1

הפורשים לימודיהם לשלוש שנים צריכים לקחת בחשבון שבאחת מתוך שלוש שנות  .5
 הלימודים יצטרכו, קרוב לודאי, להגיע לאורנים גם ביום שני וגם ביום שלישי.

שאיננה מקבלת מענה במערכת המקוונת אתם מוזמנים לפנות ולהתייעץ עם בכל שאלה  .1
 ד"ר חני רם, ראש התוכנית ועם אודליה שביט, מנהל תלמידים.

 

 בהצלחה

 ד"ר חני רם


