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קידום נוער בסיכון ובמצוקה
)M.Ed.( תוכנית לתואר שני

ראש התוכנית: ד”ר ליאת יכניץ
מינהל סטודנטים:קרן אור-חיון 

דקל  425  מיקום: 
kerenh@beitberl.ac.il | 09-7473177

סגל התוכנית:
ד"ר גלית אהרון, ד"ר רחל אורינג כהן, ד"ר שרית גדעוני כהן, פרופ' יורם הרפז, ד"ר הדס 

זאבי-סלע, ד"ר ליאת יכניץ, ד"ר לירז יעקובי, ד"ר סמיר קאעדאן, ד"ר איילה שעשוע

הבוגר,  תכנית  על  נדבך  מוסיפה  ומצוקה  סיכון  במצבי  נוער  בקידום  שני  לתואר  התכנית 
בתהליך הכשרה של כוח אדם מיומן ומשכיל בתחום ההתערבות החינוכית-טיפולית בנוער 
ומחקר,  חברתית  מדיניות  של  בתחומים  מעמיקה  הלימודים  תכנית  ובמצוקה.  בסיכון 

ומרחיבה ידע בתחום המינהל, הנחיה והדרכה מקצועית. 

מאפייני תוכנית הלימודים
תכנית לימודים ייחודית וחדשנית, הראשונה מסוגה בארץ.  ●

התכנית מאפשרת מסגרת לימודים אקדמית מתקדמת בתחום לימודי נוער בסיכון     ●
ובמצוקה, מתוך מטרה להעמיק את הידע של בוגרי מכללות לחינוך ובוגרי      
אוניברסיטאות העוסקים בעבודה חינוכית-סוציאלית עם נוער בסיכון ונוער  מנותק.     

התכנית עונה על הצורך של השדה להעמיד לרשות העובדים מסלול התפתחות וקידום    
המבוסס על השכלתם האקדמית תוך הרחבתה לתחומים של ניהול, הנחיה והדרכה     

מקצועית בתחום.  
תכנית הלימודים אקדמית-עיונית משלבת דגשים על מנהיגות, ניהול צוות, הדרכה     ●

והנחיה מקצועית על היבטיה השונים.  

מטרות התוכנית
להכשיר את הלומדים.ות  לתפקידים בכירים, כמנחים וכמדריכים מקצועיים בתחום     ●

של עבודה עם אוכלוסיות מגוונות של נוער בסיכון ובמצוקה במערכות החינוך והרווחה,    
כמעצבי מדיניות וכמועמדים לניהול מסגרות שונות של נוער בסיכון }פנימיות , יחידות    

לקידום נוער ועוד {   
להעמיק את הידע התיאורטי והמקצועי ולהרחיב את השכלתם של העוסקים בקידום     ●

של נוער בסיכון ובמצוקה ובשיקומו.  
לקדם את מעמדם המקצועי והאקדמי של עובדי קידום נוער ומדריכים חינוכיים-    ●
טיפוליים ולאפשר להם להשתלב בתפקידים מגוונים ובכירים במערכות החינוך     

והרווחה, במסגרות ממשלתיות, ציבוריות, ועמותות שונות הפעילות בתחום.  
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תנאי קבלה
תואר ראשון מאחת המסגרות הבאות: מסלול קידום נוער בסיכון מהמכללה האקדמית   א. 
בית ברל, בוגרי מכללות לחינוך בתכניות לימוד והכשרה דומות במסגרת לימודי חינוך    

מיוחד וחינוך בלתי פורמלי.  
ייתקבלו בוגרי אוניברסיטאות במקצועות כמו חינוך, עבודה סוציאלית, קרימינולוגיה,    ב. 

מדעי ההתנהגות והחברה.  
בעלי תואר ראשון שאינם בעלי תואר מהדיספלינות הר"מ }משפטים ,מדעים וכדומה{    ג.  
שמעוניינים ללמוד יידרשו להשלמות בהיקף של עד  7-6 ש"ש על פי החלטת ראש     
התוכנית. על תנאי ציון ממוצע 80 לפחות  ימשיכו בתוכנית לימודי התואר השני בשנת     

הלימודים שלאחר שנת ההשלמות .   
ד.  ציון ממוצע של 80 לפחות בלימודים האקדמיים הקודמים.

ציון של 80 לפחות בסטטיסטיקה/שיטות מחקר בתואר ראשון. לתלמידים שציונם    ה. 
פחות מן הנדרש יוצע קורס ריענון ביסודות הסטטיסטיקה בקיץ לפני תחילתה של   

שנת הלימודים*.  
פטור אקדמי באנגלית כשפה זרה. ו. 

ראיון אישי בדבר התאמה לתכנית על פי החלטה של ועדת הקבלה.  ז. 
רצוי ניסיון בעבודה עם נוער במצבי סיכון לאחר סיום לימודי התואר הראשון. ח. 

שמות וכתובות של שני ממליצים )ממונה/מפקח/מרצה/מורה(. ט. 

מבנה  התוכנית
19  שעות שנתיות  תכנית הלימודים כוללת חמישה אשכולות של שיעורים בהיקף כולל של 
מיומנויות  ומנהיגות,  מדיניות  והערכה,  מחקר  תשתית,  קורסי  כוללת  התכנית  )ש"ש(. 
כולל  בהקשר  שלמד  והמיומנויות  הידע  את  לבטא  לסטודנט  לאפשר  כדי  יישומי  וסמינריון 

של התכנית.

ימי הלימוד
הלימודים מתקיימים במשך שנתיים בימי ד.
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נושאי הלימוד וסדר הלימודים
)סדר השיעורים מותנה בזמינות המרצים בשנה אקדמית נתונה(

ש”שהנושא

1נוער בסיכון ובמצוקה : היבט רב-תרבותי 

מחקר כמותי – בלמידה מרחוק 
מחקר איכותני- בלמידה מרחוק

1
1

1עיצוב ובחירה של מטרות חינוכיות בקידום נוער

1ניהול מקרה בעבודה עם נוער בסיכון 

2מאפייני גיל ההתבגרות סימני מצוקה   ופוסט טראומה 

1ניהול עבודת צוות 

1לקויות למידה – קורס היברידי 

1נוער בסיכון

1פיתוח והובלה של צוותים מקצועיים לעבודה עם הורים

סדנה בהדרכת עובדים: מוקד הדרכה
סדנה בהדרכת עובדים: מוקד ניהול

1
1

1תיאוריות וגישות בהדרכת עובדים במצבי קונפליקט 

1פיתוח חשיבה ביקורתית ויצירתית

1*קורס בחירה 

3 בשנה ב’ –  סמינריון יישומי 

סה”כ: 
**ייתכנו שינויים  בכפוף להנחיות הנהלת המכללה 

19 ש”ש

אקרדיטציה על לימודים קודמים
אקרדיטציה על חלק מן הקורסים תינתן על פי קורסים אקדמיים שנלמדו ב-6 השנים האחרונות 

בתכניות לימוד מוכרות לתואר שני במוסד אקדמי מוכר.
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קורסי הכנה והשלמה 
קורס השלמה במושגי יסוד בסטטיסטיקה לבעלי ציון נמוך מ-80 בקורס זה בתואר     •

ראשון, או לסטודנטים  שלא למדו קורסים בנושא זה בתואר הראשון.  
הקורס ניתן בקיץ לפני פתיחת שנת הלימודים. על המועמד לקבל ציון של 80 לפחות     

בקורס ההשלמה  כדי להיות סטודנט מן המניין בתכנית.  

הערה: קורסי השלמה מחייבים בתשלום נוסף.
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