
יום העיון של התכנית לתואר שני M.Ed בייעוץ חינוכי
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תכנית יום העיון

התכנסות וארוחת צהרים קלה   13:30-13:00

13:45-13:30    ברכות

פרופ' מוחמד אמארה, ראש היחידה ללימודים מתקדמים

ד"ר אינה בן אורי, ראשת התכנית לתואר שני בייעוץ חינוכי

ההרצאה: "כוחה של קבוצה ומיתוסים מעכבים"  14:15-13:45

גב' רונית צומבר, יועצת חינוכית, מטפלת משפחתית ופסיכותרפיסטית.  

הצגה של עבודה קבוצתית במסגרת הכשרה מעשית בשנה ב' -  גלעד גולן, סטודנט שנה ב'  14:30-14:15

הצגה של עבודה קבוצתית במסגרת הכשרה מעשית בשנה ב' – מיכל שוורץ, סטודנטית שנה ב'     14:45-14:30

פיזור למושבים )החלוקה למושבים למטה(  15:00-14:45

מושבים מקבילים – עבודה סדנאית בקבוצות   16:30-15:00

בהנחיית: ד"ר אביבה שמעוני וד"ר יניב אפרתי, ד"ר לורי גרינברגר, ד"ר רועית דהן, ד"ר הדס סלע  

16:45-16:30    הפסקת קפה

17:30-16:45    הרצאה: התבוננות על הקבוצה כפריזמה להבנת המציאות ובתהליכים הבין אישיים

ד"ר רועית דהן, מרצה בתכנית לתואר שני בייעוץ חינוכי ולימודי הנחיית קבוצות  

17:45-17:30    דברי סיכום

מנחה: מיכל בן עמי, סטודנטית שנה ב' בתוכנית לתואר שני בייעוץ חינוכי

עבודה קבוצתית בייעוץ חינוכי 
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מושבים מקבילים – עבודה סדנאית בקבוצות

קבוצה 4קבוצה 3קבוצה 2קבוצה 1

ד"ר רועית דהןד"ר לורי גרינברגרד"ר הדס זאבי-סלעד"ר אביבה שמעוני וד"ר יניב אפרתי

אורן 102/103אורן 102/102אורן 102/4אורן 102/101

אבו ערישה אפתחר
בן עמי מיכל 
גולדווסר מאי

דב נופית 
חטב לבנת
שמר מיכל 

גלקין לוי נטלי
דינגוט ספקטור נועה

אבו ליל אימאן
אגאבריה האלה

אלבו מיכל 
בולוויק ויזר יונת 

בנסאדון שיר
בסון שרון 

אבו זמירו סוהאד
אביב אביטל

גדיש רננה
גולדשטיין הררי דנה

גור אריה איילת
פלדמן פזית 

חאג' יחיא לינא
כאהן שרונה

לביא רחל
לביא שלי 

וותד ואפיה 
זיו קרן אורה

כהן זכאי ג'ינה
סילקו איילת

בשארה מנאר
גבאי רויטל
גיאן עמרי

דייטשמן עמית
הורנשטיין לי 

זוארץ מורן
גילני שירי
ויינר כנרת

וינברום דפנה
זגן נטע

זלדין ליאורה
עבד אל ראזק מראם 

חליליה מג'אדלה הדיל
לוי מאיר

מרדכי רינה
משיח מירב
עזאם שירין

לייטנר אהרוני יעל 
גלדי עפר

חאג' יחיא אנואר 
יניב אסנת

לוי נגה
יאסין ולאא
יצחקי רעות

כהן מיטל
מגן שלומית 

מן עינב
נינאי קרן ורשה

חאג יחיא סועאד
לוי רינת

מרחבי אירית
נקיבלי תמי

סינדליס אדווה
רובינשטין ויזל נטע

שיבק שירי
שירקייה מירוות 

אהרוני שיר
ראבי תחריר
שוורץ מיכל

גולן גלעד
שאבי חן

פורשר אודיה
פז יפית

רוטגולד שמייסר ליאת
שביט נועה
שרוני תמר

קאן הדא
קעאדאן סועאד

רזניק תמר
רפלינסקי גליה

שאול איילת 
תעסה נעה


