
אורנים 
קודם כל אנשים

הכנס השנתי של התוכנית לייעוץ חינוכי
"מי הזיז את הגבינה שלי?"

התכנסות וכיבוד   13:30

 14:15-14:00  פתיחה וברכות
  פרופ' יערה בר-און, נשיאת מכללת אורנים

 פרופ' משה יצחקי, דיקן הפקולטה ללימודים מתקדמים
ד"ר צמרת ריקון, ראשת התוכנית לייעוץ חינוכי

15:00-14:15  ד"ר בת חן ויינהבר, מנהלת תוכנית "מפרש": אקו-סיסטם  
יזמי - תפקידים וכוחות שונים בתוך בתי הספר לקידום 

חשיבה פרואקטיבית חדשנית

מגיבה: פרופ' יערה בר-און  15:15-15:00

  CBT 16:00-15:15   ד"ר איתי אדרס, פסיכולוג קליני, מנהל 
 אינטגרטיבי – בי"ס לפסיכותרפיה באוניברסיטת חיפה: 

 CBT ככלי טיפולי בידי היועץ החינוכי להגברת 
היוזמתיות בקרב הנועצים

הפסקת קפה  16:15-16:00

 17:15-16:15  סדנאות/פאנלים מקבילים
פאנל 1: מר איציק שמולביץ': כלים יצירתיי לגילוי היזמות 

 שבתוכי, סדנת קלפים 
 מנחה: גב' לייקי יעקובי )קומה 2, כיתה 201(

 פאנל 2: גב' דלית לילו: לנוע ולהניע – סדנת תנועה
  מנחה: גב' כמיליה איברהים )קומה 2, כיתה 202( 

   פאנל 3: תפירה עלית: יוזמות ייעוציות ייחודיות
 מנחה: גב' דפנה צין )קומה 2, כיתה 203( 

 משתתפות: גב' אורלי חזן, יועצת בי"ס יזרעאליה, חיפה; 
 גב' גליה שגיא, בי"ס דו-לשוני: גשר על הוואדי, כפר קרע; 

 גב' רנא זייד, בי"ס  טהא חוסיין, ערערה )קומה 2, כיתה 205(

  פאנל 4: התמנון: ראש אחד ושמונה זרועות –
 עבודת היועץ במצבי קיצון

 מנחה: ד"ר ספא גאנדרה )קומה 2, כיתה 205(
 משתתפות: גב' דגנית סילוק, יועצת בי"ס יסודי

קרית עמל, טבעון; גב' סימה דהאן, מדריכת חירום במחוז 
חיפה

הפסקת קפה    17:30-17:15

 19:00-17:30  פאנל: תהליכי קבלה לעבודה בייעוץ חינוכי
  מנחה: ד"ר צמרת ריקון

משתתפות: גב' שולמית מנור, רכזת הפיקוח על הייעוץ 
החינוכי במחוז חיפה; גב' אמינה עומרי, רכזת הפיקוח על 
הייעוץ החינוכי במחוז צפון; גב' תמר שיפוני, מפקחת על 

הייעוץ החינוכי במחוז חיפה; גב' צביה זמיר, מפקחת בחינוך 
ממלכתי דתי במחוז חיפה; גב' סמאהר זעטוט, מפקחת על 

הייעוץ החינוכי בחברה הערבית במחוז חיפה

ד"ר צמרת ריקון: דברי סיכום  19:15-19:00

יום שני, כ"ה אדר תשע"ח, 12/3/2018 
14.00 – 19.15, בית 46, אולם קומה ד'

ייעוץ פרואקטיבי בעולם ריאקטיבי

לפרטים ולהרשמה לסדנאות<<

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRn9keLkTowmQmqRJNwWHlHjre_BUqgAGTxuvZh1dwE4OLjw/viewform

