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מדברי ברל כצנלסון:

"אני חולם על בית מדרש כזה בלב הישוב החקלאי, בו אוכל לאסוף 
 אליי את טובי הבחורים ולמסור להם את הירושה שלנו.

זהו בעצם הצורך הכי עמוק שנשאר לי מן המסקנות שלי. מכל השאר 
אני מוכן להסתלק"   

      )מתוך מכתב ללאה מירון, אוגוסט 1938(

"עניין המפעל, ההולך ונשכח, אינו נשכח מלבי....אני חושב על קולג 
של התנועה, אך אסכים למפעל הכשרה וחינוך"   

          )מתוך מכתב לברכה חבס, מאי 1937(



ידיעון הפקולטה לייעוץ , לטיפול ולתמיכה חינוכית   תשפ״ג 2023-2022 | 3

ידיעון זה כלול מידע בדבר יחידות הלימוד ותכניות הלימודים 
בפקולטה לחינוך וכן נמסרים בו כללים ותקנונים החלים על 

כל תלמידי המכללה. ניתן להתעדכן בידיעון בכל עת בפורטל 
המכללה.

המכללה שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים בכל 
הכללים, התקנות ותוכניות הלימודים המתפרסמים בחוברת זו, 

בלי למסור על כך הודעות אישיות לנוגעים בדבר.

הודעות בדבר שינויים אלה מתפרסמות מעת לעת באתר 
ובפורטל המכללה. ההודעות עשויות להשלים ואף לשנות פרטים 

הכלולים בידיעון זה.

המידע המפורט בידיעון, המנוסח בלשון זכר, מיועד לנשים 
וגברים כאחד.

עיצוב חוברת: חן גוטהולץ-טל



 "אם תדבר לאדם בשפה שהוא מבין, דברייך יגיעו למחשבתו, 
אם תדבר לאדם בשפת האם שלו דברייך יגיעו לליבו" 

)נלסון מנדלה(

דיקאן הפקולטה: ד"ר חנה חימי 

שעות קבלה: בתיאום מראש

hanah@beitberl.ac.il | 09-7473158

מיקום: חרוב 101/809

ראש מנהל אקדמי: יעל בנבניסטי 

yaelben@beitberl.ac.il | 09-7473161

ראש מנהל סגל סטודנטים: קרן אור חיון 

kerenh@beitberl.ac.il | 09-7473177

מיקום: חרוב 101/809

חינוכית  ולתמיכה  לטיפול  לייעוץ,  הפקולטה  את  הקימה  ברל  בית  האקדמית  המכללה 
ממדיים  הרב  לצרכים  מענה  למתן  והמקצועית  החברתית  האחריות  את  להדגיש  במטרה 
במרחבים  הנמצאים.ות  כל  של  והחינוכיים  הריגשיים  התוכן  מעולמות  ומעמיקים  הגדלים 
מורים.ות   , התלמידים.ות  הם  אלה  למרחבים  השותפים  פורמאליים.  והבלתי  הפורמאליים 
עובדי.ות חינוך יועצים.ות בתחומים שונים והורים. צרכים אלה התבהרו עוד יותר מאז פרוץ 

מגפת הקורונה.  

המציאות הקיימת במערכות החינוך השונות רומזת להעדר ידע ומיומנויות מספקות  של 
ועובדים במסגרות חינוכיות למשמעויות המפגש בתפר שבין הפדגוגיה לבין  אנשי חינוך 
 , זה  מצב   החינוכי.   למרחב  השותפים  כל  של  וחברתיים  הרגשיים  להיבטים  התייחסות 
באמצעות  ולקבל  לרכוש  ניתן  אותם  מתאימים  מקצועיים  מענים  בפיתוח  צורך  מייצר 

תוכניות הלימודים השונות ומגוונות בפקולטה לייעוץ, טיפול, ולתמיכה חינוכית.

הנכס המרכזי של המכללה הוא במומחיות בתחום הכשרת מורים והכשרת אנשי מקצוע 
נוער  ייעוץ חינוכי, קידום  במעטפת הסובבת את הפדגוגיה בתחומים של לקויות למידה, 

בסיכון ובמצוקה והמחלקה הייחודיות של טיפול באמצעות אומנויות.

הפקולטה מהווה מסגרת אקדמית מרכזית, חדשנית וייחודית בארץ, ללימודים מתקדמים 
חינוכיות  במסגרות  העובדים.ות  של  ואישי  מקצועי  בפיתוח  והמענה  הצורך  את  המאירה 
והמיומנויות  היכולות  את  ומפתחים  מקדמים  השונות  בתוכניות  הלימודים  שונות. 
להתבוננות פסיכו חינוכית הוליסטית, ומובילה ומעצבת סביבה מטיבה  עבור כל הנמצאים 

במרחבים אלה לעבודה בראייה רב מערכתית. 
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והתאמת  בהערכה  פעולה,  בשיתוף  שרואה  מערכתית  ראייה  על  מבוססים  הלימודים 
ושמירה  ידע מגוונים. זאת  תוך הקפדה  בין אנשי המקצוע מתחומי   תוכניות התערבות, 

על הזהות המקצועית הייחודית והנפרדת של כל אחד מתחומי הידע בפקולטה.  

לאחר.ת,  רגישה  להתבוננות  ומיומנויות  יכולת  הקניית  לקדם  הן  המרכזיות  המטרות 
ביקורתית  חשיבה  בעיות,  בפתרון  פרקטיקות  בינתחומית,  למידה  בינאישית,  תקשורת 

ויצירתיות, יזמות, ניהול צוותים ועבודה משותפת.

נפשי  טיפול  של  היסוד  הנחת  אומנויות,  באמצעות  לטיפול  המחלקה  קיימת  בפקולטה 
באמצעות אומנויות השונות היא שמתפתח מרחב פוטנציאלי שבתוכו מתקיימים תהליכים 
נפשיים, ריגשיים וקוגנטיביים באיזורי נפש ובמקומות שחסרות המילים ובכך ניתן להאיר 
פינות חשוכות ופחות נגישות. כך השפה הפסיכותרפויטית באמצעות אמנות מרחיבה את 
ושונים שמבטאים  וסימפטומים מגוונים  יכולת המטופלים המתמודדים עם מצבי מצוקה 
זאת להיות בתוך תהליכי פסיכותרפיה. ההנחה ששפת הטיפול באמצעות אמנות מאפשרת 
לפרט  להשתמש בכוחות היצירה שלו על מנת לחקור את עצמו, לפתח מודעות, תובנה 
וחיבורים בין חלקים שונים בתוך עצמו ותוך כך לבסס דיאלוג בין עולמו הפנימי לסביבתו 

החיצונית  ולצמוח במרחבים אלה. 

הפקולטה ככלל על כל ענפיה מובילה ביסוס ערכים הומניסטיים ודמוקרטיים, לכבוד הדדי, 
ותקנה לבוגריה כלים שיעודדו חינוך לעבודה מקצועית, מתוך אכפתיות  וסובלנות  שוויון 
ושותפות  הכרות  וגם  ויצירתיות  חדשנות  ליזמות,  פתיחות  מומחיותם.  בתחום  ואחריות 
עם  קבוצות מגוונות בחברה הישראלית. אלה יהוו אבני דרך  ובסיס לתוכניות הלימודים 

השונות ושיתוף הפעולה בין הלומדים בתוכניות  כמודלינג לעבודה בשדה המקצועי. 

הכשרת הסטודנטים מכוונת לקדם מודעות והבנה להיבטים קוגנטיביים, להיבטים רגשיים 
ולהקניית כלים מגוונים לטיוב תקשורת בין אישית, לניהול עבודת צוות רב מקצועי, לפיתוח 

ובניית חוסן, ולבניית תוכניות התערבות במטרה ליצור עבודת מניעה ברמות שונות.

בהמשך, היעדים המרכזיים של הפקולטה  יהיו פיתוח מסגרות קליניות מתאימות  לצרכי 
נשלב  יישומיות,   שאינן  ובתכניות  הסטודנטים.יות.  של  ומקצועית  אישית  התפתחות 

התנסויות יישומיות במהלך הלימודים 

באמצעות  לטיפול  המחלקה  ושל  החינוכי  הייעוץ  של  בתוכנית  הקיים  למודל  בדומה 
אומנויות. יעדי ההכשרה של כלל התוכניות בפקולטה יושגו באמצעות שילוב של סדנאות, 
ואישית  ועוד. מתווה זה מאפשר חווית לימודים  מקצועית  ייחודיים, פרקטיקום  סמינרים 
שמשלבת הקניית ידע, התבוננות אישית, ניסיון ממשי ופרקטי ומקדמת מיומנויות וביטחון 

מקצועי של הסטודנטים.יות. 

לסיכום, כל אלה ועוד יהוו מרחב משמעותי לפיתוח ולהתמקמות מיקצועית משמעותית,  
אחראית ואיכותית לפקולטה וכל השותפים. ות לפעילותיה.



תוכן עניינים
ד לוח שנת הלימודים תשפ"ג, 2023-2022
ו מסגרות הלימודים במכללה

ח מוסדות המכללה 
ט שירותי מידע לסטודנטים – תשפ"ג

יא דקאן הסטודנטים 
יד ספריות המכללה
טז המרכז לקידום ההוראה
יז חילופי סטודנטים

יח רשות המחקר 
יט אירועים, תערוכות וימי עיון

27 ייעוץ חינוכי 

30 לקויות למידה: הערכה והתערבות
32 קידום נוער בסיכון ובמצוקה

36 MA.A.T המחלקה לטיפול באמצעות אמנויות- אמנות חזותית

54 המרכז לאבחון והדרכה

| ד 
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 לוח שנת הלימודים תשפ”ג
2023-2022

יום תאריך עבריתאריך
פעילותבשבוע

פתיחת  שנת הלימודים   אכ"ח תשרי23 באוקטובר 2022

יום בחירות- שבתוןגז' חשוון1 בנובמבר 2022

יום סדנאות למידהבד' כסלו28 בנובמבר 2022 

חופשת חנוכה  אא' טבת25 בדצמבר 2022

היום האחרון ללימודים- אז' שבט29 בינואר 2023
סמסטר א

פתיחת תקופת בחינות- בח' שבט30 בינואר 2023
סמסטר א

אלסראא ואלמעראג’ )חופשה הכ"ה שבט16 בפברואר 2023
לבני הדת המוסלמית( )משוער(

פתיחת סמסטר ב אי”ב אדר5 במרץ 2023

תענית אסתר- הלימודים בי"ג אדר6 במרץ 2023 
יסתיימו בשעה 18:00

חופשת פוריםגי"ד אדר7 במרץ 2023

שבוע עבודה מעשית בפקולטה א-וי"ט-כ"א אדר12-17 במרץ 2023
לחינוך

תחילת חודש רמדאן )משוער(דכ"ט אדר22 במרץ 2023

חופשת פסחא-וי"א-כ"ג ניסן14-2 באפריל 2023

ל' ניסן-ב' 21-23 באפריל 2023
עיד אל פיטר )חופשה לבני ו-אאייר

הדת המוסלמית(

חופשת עיד אל פיטר- כלל אב' אייר23 באפריל 2023
מכללתית

ערב יום הזיכרון - הלימודים בג' אייר24 באפריל 2023
יסתיימו בשעה 16:00

יום הזיכרון והעצמאותג-דד'-ה' אייר25-26 באפריל 2023

חופשת שבועותה-וה'-ו' סיון25-26 במאי 2023
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יום תאריך עבריתאריך
פעילותבשבוע

היום האחרון ללימודים- וד' תמוז23 ביוני 2023
סמסטר ב

פתיחת תקופת בחינות- או' תמוז25 ביוני 2023
סמסטר ב

חג הקורבן )משוער(ד-אט'-י"ג תמוז28 ביוני- 2 ביולי 2023

היום הראשון ללימודים סמסטר אי"ב אב30 ביולי 2023
קיץ

היום האחרון ללימודים סמסטר הכ"ח אלול14 בספטמבר 2023
קיץ

הכשרה  במתן  הדוגל  גבוהה  להשכלה  עצמאי  מוסד  היא  ברל  בית  האקדמית  המכללה 
במעורבות  האמנות;  ובתחום  והחברה,  החינוך  במערכות  לתפקידים  להוראה,  איכותית 
גבוהה בתהליכי פיתוח מקצועי של בעלי תפקידים במערכות החינוך והחברה ושל אמנים 
ויוצרים; בטיפוח ייחודיות כמוסד רב-תרבותי שפונה לאוכלוסיות לומדים מגוונות; בתרומה 
פרויקטים,  מחקר,  באמצעות  והתרבות  החברה  החינוך,  במערכות  בשדה  ולעשייה  לשיח 

יזמות ויצירה אמנותית.
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מסגרות הלימודים במכללה
במכללה ארבע פקולטות:

הפקולטה לחינוך 
לחינוך  שקשור  מה  בכל  והידע  המומחיות  את  אחת  גג  קורת  תחת  מאגדת  הפקולטה 
ולהכשרת מורים ועובדי חינוך. בפקולטה מוצעים ללומדים לימודי חינוך חדשניים ופועלות 
בה יחידות רוחב המספקות תמיכה ומשאבים לתהליכי ההכשרה להוראה כמו גם לתהליכי 
הכניסה למקצוע. במסגרת הפקולטה לומדים זה לצד זה ותוך שיתופיות סטודנטים יהודים 

וערבים החותרים יחד לחינוך איכותי ומתקדם. 

בהוראה  )בוגר  להוראה  הכשרה  בשילוב  ראשון  לתואר  לימודים  תכניות  מגוון  בפקולטה 
.B.Ed(. אלה כוללות את מסלולי ההכשרה בגילאים השונים: הגיל הרך, בית הספר היסודי, 
פורמאלי  בלתי  בחינוך  באנגלית,  מיוחד,  בחינוך  הכשרה  ומסלולי  יסודי,  העל-  הספר  בית 

ובקידום נוער. 

לטפח  ההשכלה,  עולם  עם  המפגש  את  להעמיק  משתדלים  אנו  הלימודים  במסגרת 
והוראה.  לחינוך  התשוקה  ואת  המציאות  בחינת  יכולת  את  ולחזק  מופשטת,  חשיבה  יכולת 
הלימודים מזמנים לסטודנטים התנסות נרחבת ומעמיקה בשדה החינוך במסגרת בתי ספר 

להתפתחות מקצועית ובמוסדות חינוך פורמליים ובלתי פורמליים. 

בהוראה  מוסמך  שני  לתואר  ותכניות  להוראה  הכשרה  תכניות  מוצעות  לאקדמאים 
מתמטיקה,  בהוראת  היסודי,  במסלול  מקצועות,  במגוון  העל-יסודי  במסלול    :)M.Teach(
בהוראת המדעים ו-תואר שני מוסמך M.Teach בחינוך מיוחד )תוכניתי עם תזה וללא תזה*. 
)תוכנית  והערכה  לימודים  בתכנון   )M.Ed.( שני  לתואר  לימודים  תכניות  מוצעות  כן,  כמו 
)STEM(* הוראה  בינתחומי  חינוך מדעי  חינוך;  וארגון מערכות  ניהול  וללא תזה(;  עם תזה 

ולמידה: שפות; חינוך ומורשת ערבית. 

המכון האקדמי הערבי לחינוך 

להכשרת  בארץ  הוותיקים  המוסדות  אחד  הוא  לחינוך,  הפקולטה  במסגרת  הפועל  המכון 
 1971 מורים ואחד המוכרים ביותר בקרב האוכלוסייה הערבית בישראל. המכון נוסד בשנת 

ומאז שנת 1981 הוא פועל בתוך המכללה האקדמית בית ברל. 

המכון משלב את הייחוד החברתי והתרבותי של האוכלוסייה הערבית הן בחזון והן בעשייה, 
יהודים וערבים מצד שני.  וחיים משותפים של  תוך התייחסות לצרכיה הייחודים מצד אחד 
ושאיפה להישגים, חשיבה  המכון מדגיש את החינוך לערכים של מעורבות חברתית, שוויון 

פתוחה וביקורתית לצד השמירה על הזהות והשפה הערבית. 

"בוגר  ראשון  תואר  לקראת  וחוגים  מסלולים  של  מגוון  לסטודנטים  מציע  המכון 
בחינוך  בארץ  ערביים  ספר  בבתי  הנלמדים  שונים  הוראה  במקצועות   )B.Ed.( בהוראה" 
מיוחד.  ובחינוך  אנגלית  העל-יסודי,  בביה"ס  היסודי,  בביה"ס  הרך,  בגיל   המיוחד, 
לאקדמאים מוצעות תכניות הכשרה להוראה ותכניות לתואר שני ).M.Ed( בהוראה ולמידה: 

שפות; חינוך ומורשת ערבית. 

התכניות  במרכז  כיום  הם  ההישגים  ושל  הלימודית  החוויה  של  האיכות  והדגשת  מצוינות 
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לפיתוח ולקידום המכון.

*הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה.

הפקולטה לאמנויות - המדרשה
במדרשה-הפקולטה לאמנויות מלמדים טובי האמנים ואנשי הקולנוע בארץ שמקיימים 

שיח פורה וערני עם עולם האמנות העכשווית. תכניות הלימודים בפקולטה פועלות לאפשר 

לסטודנט לפתח יכולת חשיבה וביקורת עצמאית ולבסס לעצמו את דרכו האמנותית 
הייחודית.

הפקולטה כוללת את המחלקה לאמנות, המחלקה לקולנוע והמחלקה לטיפול באמנות.

המחלקה לאמנות היא המוסד היחיד בארץ המשלב לימודי אמנות גבוהים עם הכשרת    •
 
 
 

 
 

  
  

  
  

אמנים-מורים לקראת תואר ראשון, בוגר בהוראה באמנויות ).B.Ed.F.A(, וכן את 
התכנית הדו-חוגית לבתי הספר העל-יסודיים בהוראת אמנות עיונית ומקצוע נוסף 

מאחד החוגים בפקולטה לחינוךלפי בחירת הסטודנט. המחלקה לאמנות כוללת גם את
תכנית התואר השני ).M.Ed( בחינוך לאמנות,  ואת תכנית לימודי ההמשך לאמנים 

צעירים בעלי תואר ראשון ולימודי תעודה באמנות. 

   •
 

המחלקה לקולנוע כוללת תכנית ללימודי תואר ראשון בקולנוע והוראת הקולנוע 
).B.Ed.F.A( וכן לימודי תעודה בקולנוע. 

הפקולטה לחברה וקהילה
ארגוני  ניהול  חוק,  ואכיפת  לקרימינולוגיה  המגמות  את  כוללת  וקהילה   לחברה  הפקולטה 

חברתי וביטחון והגנת העורף.

הלימודים לתעודת התמחות הנלמדים בפקולטה לחברה וקהילה מוכרים כחלק מהדרישות 
).B.A( במדעי הרוח והחברה. כחלק מלימודיהם  של האוניברסיטה הפתוחה לתואר ראשון 

לקראת תואר ראשון במדעי החברה והרוח של האוניברסיטה הפתוחה. 

עם סגל הפקולטה לחברה וקהילה נמנים מרצים מומחים בתחומם במדעי החברה והרוח, 
בעלי  מרצים  בפקולטה  מלמדים  לצדם  שלהם.  הדיסציפלינרי  האקדמי  בשדה  המוכרים 
ניסיון רחב ומקיף בעבודת השדה כמפקדים )בדימוס( בצבא ובמשטרה, ומנהלים בכירים 

בארגונים שונים במגזר הציבורי והעסקי. 

הפקולטה לייעוץ, לטיפול ולתמיכה חינוכית
הפקולטה לייעוץ, לטיפול ולתמיכה חינוכית מחנכת לגישה חדשנית המעניקה כלים עכשוויים 
במתן ייעוץ, הדרכה וטיפול במצבים רגשיים שונים. הפקולטה בנויה מחמש תוכניות תואר 
למידה-הערכה  ולקויות  חינוכי  ייעוץ  ובמצוקה,  בסיכון  נוער  בקידום   :)M.Ed.( תואר  שני. 
חזותית  אמנות  אמנויות-  באמצעות  טיפול   :)MA.A.T( תוכניות  ושתי  חינוכית.  והתערבות 

וטיפול באמצעות אמנויות- אמנות חזותית למטפלים מנוסים.
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מוסדות המכללה 
מבנה אירגוני של המכללה

אלוף )במיל'( אליעזר שקדי     יו"ר חבר נאמנים: 

מר זאב בילסקי      יו"ר הוועד המנהל: 

פרופ' יולי תמיר  נשיאת המכללה:    

מר צביקה לוין    מנכ"ל המכללה:  

פרופ' עלי ותד  סגן הנשיאה לעניינים אקדמיים 
 ויו"ר המועצה האקדמית העליונה: 

  
  

פרופ' יולי תמיר    יו"ר ועדת המינויים המוסדית: 

פרופ' אביבה קליגר   סגנית יו"ר ועדת המינויים המוסדית: 

ד"ר אילנה פאול-בנימין דקאנית הפקולטה לחינוך:    

מר גיא בן נר    דקאן הפקולטה לאמנויות- המדרשה: 

ד"ר יפעת תמרקין-ליידר    דקאנית הפקולטה לחברה וקהילה: 

ד"ר חנה חימי  דקאנית הפקולטה לייעוץ, לטיפול 
ולתמיכה חינוכית: 

  

ד"ר ורוד ג'יוסי  ראשת המכון האקדמי הער בי לחינוך:

גב עינת שקולניק     מזכירה אקדמית:

גב אורית לרר-כנפו     דקאן הסטודנ טים:

רשות המחקר

המרכז לקידום ההוראה

קשרי חוץ ופיתוח משאבים 

דקנאט הסטודנטים 

שיווק

משאבי אנוש

חבר נאמנים

סגן נשיאה 
לעניינים אקדמיים

מנכ"ל המכללה

ועד מנהל

פקולטה
לחינוך

יחידות
פקולטטיות

תפעול

מערכות מידע

ספרייה

כספים

מרכז "קשת"

מועצה אקדמית עליונה

נשיאת המכללה

פקולטה
לחברה ולקהילה

היחידה להכשרת 
מורים ומחנכים

פקולטה ליעוץ, לטיפול 
ולתמיכה חינוכית

פקולטה לאמנויות 
המדרשה 

המכון האקדמי
הערבי לחינוך

ועדות המועצה
האקדמית העליונה

יחידת פורשים כנף

מזכירות אקדמית

קשרים בינ"ל אקדמיים

היחידה להערכת 
איכות מוסדית 
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שירותי תקשוב לסטודנטים – תשפ”ג

המערכות המתוקשבות של המכללה
אפליקציה סלולארית ייעודית לסטודנטים -  	

זמינה להורדה מ-”Apple Store", "Google Play”. האפליקציה 
מספקת מידע, אפשרות לתשלום, וכן שירותים שונים.

https://www.beitberl.ac.il :אתר המכללה - בכתובת  	
 באתר מידע רחב על תכניות הלימודים במסגרות השונות,

הקורסים וגישה לפורטל.

פורטל המכללה -  	
מיועד לסטודנטים ולסגל המכללה ומהווה שער כניסה:

• למערכות המידע )מידע אישי, moodle ועוד(.  

 
 

 

 

• למידע הקשור למכללה )הודעות, חדשות, לימודים, נהלים ותקנונים, מבצעים,  
   שעות פעילות, מאגרי מידע מתוקשבים ועוד(.

• לקהילות הידע וסביבות העבודה הייעודיות.

• הכניסה לפורטל המכללה מתבצעת באמצעות קישור הנמצא בדף הבית של   
   אתר המכללה.

 לתשומת לבכם! נדרשת הרשאת כניסה לפורטל )שם משתמש + סיסמה(
וממנו ליתר המערכות.

אתם לא זוכרים את הסיסמה לפורטל? 
באמצעות שם משתמש ומספר ת.ז. ניתן לבצע איפוס סיסמה באופן עצמאי.

מידע על כל אפשרויות 
המחשוב והתקשוב 
לסטודנטים במכללה.



מידע אישי לסטודנט - באמצעות המערכת יכול     
הסטודנט לצפות בנתונים אישיים ולבצע פעולות במגוון     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

מרכיבים הכוללים: מערכת שעות ורשימת שיעורים,  
הורדת  סילבוסים, קבלת ציונים בשיעורים, הגשת  

בקשות לוועדת חריגים, תשלום ובדיקת  מצב תשלומי  
שכר הלימוד, ניתוב ישיר למידע על השיעור, הודעות על  

היעדרות מורים  והודעות כלליות כפי שמפורסמות על ידי  
 מזכירויות הפקולטות. 

בנוסף המערכת מאפשרת לסטודנט להשתתף בסקר  
 הערכת ההוראה, לצפות במבחנים סרוקים ולהגיש ערעור על תוצאות המבחן,

להגיש עבודות, לקבל אישורים חתומים דיגיטלית  וקבלות על תשלום שכר הלימוד.   
 ניתן לפנות לסגל האקדמי ולסגל המנהלי בנושאים שונים באמצעות מערכת 

מידע אישי.

ניתן להיכנס לחלק מהמידע גם באמצעות האפליקציה הסלולארית.   
 

 
.QR-למידע נוסף ולהורדת האפליקציה יש לסרוק את קוד ה

moodle - מערכת הקורסים המתוקשבים של המכללה. במערכת מופעלים אתרים     
מלווי קורסים וכן קורסים בלמידה מרחוק מלאה. המערכת כוללת כלים להגשת מטלות    

)תרגילים, משימות ועבודות( וכלים לשיתוף ידע )פורומים, צ’אטים(.  

 Microsoft סביבת עבודה ארגונית המבוססת על שרותי הענן של חברת - Office 365 	•
ומאפשרת שימוש בתיבת דואר ארגונית )Outlook(, בנפח של 25GB, שמירת     
מסמכים ב”ענן” )OneDrive( בנפח של עד 1TB! שיתוף קבצים בקבוצות עבודה,     

חיבור וירטואלי בין אנשי הארגון המאפשר לשוחח בצ’אט או בווידאו.   

Office 2016 Pro בעד  הטבה כספית לסטודנטים פעילים: אפשרות להתקנת חבילת 
חמישה מחשבים!

הדרכה ותמיכה תפעולית
 לקבלת הדרכה לשימוש במערכות המתוקשבות, יש לפנות לדוא"ל:

 tikshuv@beitberl.ac.il 

בשפה העברית: ימים א'-ד', 08:00 – 14:30 בטלפון 09-7476219

בשפות הערבית והעברית: בימים ב', ה' בשעות 16:30-08:00 וביום ג' בשעות 14:15-10:00 
בטלפון 09-7476467

קבלת הרשאות כניסה לפורטל וטיפול בתקלות טכניות
לקבלת ההרשאה ולפתרון תקלות טכניות בכניסה לפורטל יש לפנות ל:

מוקד התמיכה הטכנית

support@beitberl.ac.il :טל’: 09-7473111 | דוא”ל
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דקאן הסטודנטים 
דקאנית:  אורית לרר כנפו

עוזרת הדקאן: פרידה אגמי
מיקום המשרד: דקל 426

שעות קבלה: ימים א-ה 12:30-09:30; 16:00-14:00
טלפון: 09-7476387

frida@beitberl.ac.il :דואר אלקטרוני

דקאנית הסטודנטים מרכזת את הפעילות המכוונת לרווחת הסטודנטים. כל סטודנט רשאי 
לפנות בכתב ו/או בעל פה בבקשת עזרה ועצה לפתרון בעיות אישיות, המתעוררות בתקופת 
ובין שהן נוגעות למעגלי חייו האחרים  לימודיו במכללה בין שהן קשורות ישירות ללימודים, 

בתקופת לימודיו. 

צוות הדקנאט מטפל בסיוע כלכלי )מלגות והלוואות(, קבילות סטודנטים, ולת"ם, התאמות 
בדרכי היבחנות, מועדי בחינות מיוחדים, ועוד. כמו כן אחראית הדקאנית על שירותי הייעוץ 
הפסיכולוגי, על מרכז התמיכה לסטודנטים לקויי למידה, על המעורבות החברתית ופעילויות 

חברה ותרבות. 

סיוע כלכלי
לרשות הסטודנטים במכללה עומדות כמה אפשרויות לסיוע כלכלי במימון לימודיהם:

הלוואות מותנות מטעם משרד החינוך:
הלוואות אלה ניתנות לסטודנטים מן המניין במסלולים המכשירים להוראה; 

ויסודי  על-יסודי  האקדמיים  במסלולים  לסטודנטים  בעיקר  מיועדות  ההלוואות 
המחשב,  מדעי  עברית,  לשון  מדעים,  מתמטיקה,  –אנגלית,  מועדפים  במקצועות 
חקלאות, לימודי סביבה ומדעי הטבע, גיאוגרפיה ותנ"ך )תנאי הקבלה להלוואה זו 

מפורטים בטבלת המלגות באתר 
ההלוואות הופכות למענק בתנאי שהסטודנט יעבוד בהוראה במשרד החינוך בהיקף 
שייקבע על ידי משרד החינוך, עד חמש שנים מסיום לימודיו. יש למלא את הטופס 

הנמצא בדף הדקנאט שבאתר המכללה, ולהגישו עד 1.12.2022.
מלגות מפעל הפיס

תכנית מלגות משותפת למשרד החינוך ומפעל הפיס  מיועדת לסטודנטים הזכאים 
למשרד  מקוונת  בקשה  להגיש  ורשאים  המועדפות,   בהתמחויות  מותנית  להלוואה 
החינוך בתמורה למעורבות חברתית – מידע מפורט בטבלת המלגות באתר המכללה.
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מלגות סיוע
ועדת  סיוע.  למלגת  בקשות  להגיש  רשאים  כלכליים  בקשיים  הנתקלים  סטודנטים 
קריטריונים  פי  על  הזכאות  את  קובעת  הסטודנטים,  דקאנית  בראשות  המלגות, 

קבועים ועל פי התניות הנקבעות על ידי הקרנות התורמות. 
יש למלא בקשה למלגת סיוע  באתר המכללה, ולהגישה לא יאוחר מ-15.12.2022 

בצירוף המסמכים הנדרשים.
מידע על מלגות נוספות ראה בקישור:

http://www.beitberl.ac.il/students/sherutim/dikanat/milgot/
pages/default.aspx

מלגות הצטיינות
עם  שיתפרסמו  לכללים  בהתאם  שנה,  מדי  יוענקו  בלימודים  הצטיינות  בגין  מלגות 
פתיחת שנת הלימודים. המלגות מוענקות לסטודנטים על פי ממוצע הציונים בשנת 

הלימודים החולפת. פרטים באתר הדקנאט.

מעונות
בקמפוס קיימים כ-180 חדרי מעונות לסטודנטים המופעלים ע"י חברת "אורן הסלע". 
תנאי המגורים: שניים בחדר או בחדרים לבודדים. במרבית המעונות יש מטבחונים, 

שירותים ומזגנים בחלק קטן של המעונות המטבחונים משותפים למספר חדרים.
וימלאו טופס בקשה  ימצאו פרטים באתר הדקנאט,  המעוניינים להתגורר במעונות 

למעונות, אותו יש להוריד מאתר הדקנאט. 
http://portal/TheCollege/Pages/meonut.aspx

ייעוץ פסיכולוגי לסטודנטים
הנמצאים  לסטודנטים  לסייע  שמטרתם  פסיכולוגי  ייעוץ  שירותי  קיימים  במכללה 
במצבי מצוקה וקשיים בתחומים תוך-אישיים או בין-אישיים, או בקשיים המתעוררים 
בעקבות ההוויה הסטודנטיאלית בהתמודדות עם לחצים כגון חרדת בחינות, הכנה 

לחיי עבודה ועוד. 
השירות ניתן על ידי אנשי מקצוע מנוסים מתחום בריאות הנפש. הטיפול הנו פרטני 

ו/או קבוצתי וכרוך בתשלום מסובסד.
כל סטודנט יכול לפנות ביוזמתו לתיאום פגישה, באמצעות מזכירות הדקאן. השירות 
נמסר  או  מועבר  אינו  הטיפול  תכני  או  הפנייה  עצם  לגבי  מידע  וכל  וחסוי  סודי  הוא 

לגורם כלשהו במכללה, אלא בהסכמתו ו/או בידיעתו של הנועץ.

http://www.beitberl.ac.il/students/sherutim/dikanat/milgot/pages/default.aspx
http://www.beitberl.ac.il/students/sherutim/dikanat/milgot/pages/default.aspx
http://portal/TheCollege/Pages/meonut.aspx
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עם  וסטודנטים  למידה  לקות  עם  לסטודנטים  התמיכה  מרכז 
מוגבלויות 

א. התאמות בתנאי הלימוד ובדרכי היבחנות
סטודנטים המאובחנים כלקויי למידה  או המתמודדים עם סוגיות רפואיות הפוגעות 
בתפקודם האקדמי זכאים להתאמות בתנאי הלימודים ובדרכי ההיבחנות, בהתאם 
החלטת  פי  ועל  היותר(  לכל  שנים   5 האבחון  )תוקף  שבידם  האבחונים  להמלצות 
יעבירו  התאמות   המבקשים  סטודנטים  זה.  בעניין  הפועלת  המקצועית  הוועדה 
האישי  המידע  דרך  מקוון  באופן  רלוונטיים  רפואיים  ומסמכים  עדכניים  אבחונים 

לוועדת ההתאמות.
תאריך אחרון להגשת בקשות חדשות: 30.11.2022.

סטודנטים ממשיכים אינם חייבים להגיש בקשה מחודשת.
ב. מרכז תמיכה 

המספק  ומוגבלות,  למידה  לקויות  עם  לסטודנטים  תמיכה  מרכז  פועל  במכללה 
למרכז  הפנייה  ועוד.  טכנולוגי  סיוע  סדנאות  חונכים,  וקבוצתית,  אישית  הדרכה 
רפואיות  דעת  חוות  ו/או  אבחונים  על  ומתבססת  ועדה  ידי  על  נקבעת  התמיכה 

)במקרה של מוגבלות(. מידע בקישור 
https://www.beitberl.ac.il/centers/tmiha/pages/default.aspx

פרויקט חונכות – פר"ח- לשם
קשר  יצירת  ידי  על  בלימודיהם  קשיים  המגלים  סטודנטים  לקדם  הפרויקט  מטרת 
אישי ביניהם לבין החונך. לחונך מוענקת מלגת חונכות בשיעור הקרוב ל-40% משכר 
הלימוד, תמורת 4 שעות חונכות שבועיות. מלגת חונכות זו אינה קשורה למלגות סיוע 

רגילות, ואינה פוגעת בזכותו של הסטודנט לקבל הלוואות או מלגות נוספות.
הרשמה החל מחודש ספטמבר באתר פר"ח

http://www.perach.org.il

סיוע לסטודנטים עולים
סטודנטים  ידי  על  המוגשת  הדקנאט  בחסות  אקדמית  לתמיכה  זכאים  עולים  סטודנטים 

חונכים מקרב תלמידי המכללה.

מעורבות סטודנטים בתרומה לקהילה
דקאן הסטודנטים מקדם את קשרי המכללה והקהילה. במסגרת הפרויקט למעורבות 
מתקיימות בקמפוס ומחוצה לו פעילויות התנדבותיות המחזקות קשר זה ומערבות את 
הסטודנטים ועובדי המכללה בפעילות למען החברה. בתמורה לפעילות התנדבותית 
60 שעות לפחות,  ותרומה לחברה בהתנדבות בעמותות וארגונים שונים בהיקף של 
2 ש"ש  ובהשתתפות בקורס מלווה מקוון יקבל הסטודנט קרדיט אקדמי בהיקף של 

https://www.beitberl.ac.il/centers/tmiha/pages/default.aspx
http://www.perach.org.il


)לסטודנט לתואר B.Ed בלבד(, פעם אחת במהלך התואר.
בדף  הדקאן,  בדף  המכללה  באתר  מתעדכנים  אלו  פעילויות  אודות  על  פרטים 

המעורבות החברתית, ובמודעות ברחבי הקמפוס. 
http://www.beitberl.ac.il/students/sherutim/dikanat/kehila/

pages/default.aspx

ועדה לתיאום מילואים – ולת"ם
דקנאט הסטודנטים מטפל בבקשותיהם של סטודנטים לדחיית שירות מילואים פעיל 
מסיבות לימודיות. את הבקשות יש להגיש במזכירות הדקנאט מיד עם קבלת הצו, 
שעות/לוח  מערכת  ולצרף  בו,  שנקבע  ההתייצבות  מועד  לפני  יום  מ-40  יאוחר  ולא 

בחינות. 
 

http://www.beitberl.ac.il/students/sherutim/dikanat/kehila/pages/default.aspx
http://www.beitberl.ac.il/students/sherutim/dikanat/kehila/pages/default.aspx
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ספריות המכללה
מערכת הספריות משרתת את ציבור הסטודנטים, חברי הסגל ועובדי המכללה. היא 
כוללת את הספרייה המרכזית, הספרייה הערבית, ספריית המדרשה של הפקולטה 
ילדים  לספרות  ימימה  מרכז  וספריית  לימודים  לתכנון  המרכז  ספריית  לאמנויות, 

ונוער.

האוסף מכיל: 
כ-230,000 ספרים בשפות שונות ובכל תחומי הדעת,   •

כ-70,000 כתבי עת אלקטרוניים ובדפוס,  •
מאגרי מידע מקוונים בעברית ובאנגלית.   •

בספריות כ-100 מחשבים עם גישה לאינטרנט ולתוכנות שונות, אפשרות     •
הדפסה, ורשת אלחוטית לשימוש במחשבים ניידים.    

ניתן לאתר פריטים בספרייה באמצעות "זום", בכתובת:   

http://www.beitberl.ac.il/zoom  

שירותי הספרייה המרכזית
השאלה – סטודנטים לתואר .B.Ed רשאים לשאול עד 5 ספרים, סטודנטים     •
לתואר .M.Ed רשאים לשאול עד 10 ספרים. הארכת מועד החזרת הספרים היא     
אוטומטית ומועד ההחזרה נדחה כל עוד לא הוזמנו על ידי קורא אחר. במקרה     
שספר יוזמן, הסטודנט המחזיק בו יקבל הודעה לתיבת הדוא"ל שלו, ויהיה עליו     

להחזירו במועד הנקוב בהודעה. יש להקפיד על החזרה של ספרים במועד!   

שירותי השאלה בין-ספרייתית – סטודנטים רשאים להזמין ספרים שאינם     •
באוסף המכללה בהשאלה בין-ספרייתית מספריות אחרות בארץ, עמן קיים     
הסכם השאלה. השאלה בין-ספרייתית ממכללות אחרות אינה כרוכה בתשלום,     
בעוד השאלה מאוניברסיטאות כרוכה בתשלום. גובה התשלום הוא ע"פ     

מחירון הספרייה האוניברסיטאית.  

הדרכה – חלה חובה על תלמידי שנה א' לסיים בהצלחה את ההדרכה להכרת     •
הספרייה באמצעות לומדה הנמצאת במערכת Moodle. ציון "עובר" הוא תנאי     

מעבר לשנה ב'. בנוסף, מתקיימות בספריה הדרכות לקבוצות ולבודדים, לשימוש    
מושכל במאגרי המידע ותכנות הספרייה השונות.  

שירות יעץ מרחוק – סטודנטים מוזמנים לקבל עזרה במציאת חומרים כאשר הם    •
מחוץ למכללה. פרטים על יעץ מרחוק באתר הספרייה.  

http://www.beitberl.ac.il/zoom


הספרייה המרכזית
מנהלת הספרייה: ענת בנסון

מקום: בניין הספרייה המרכזית
שעות פעילות: א-ה 18:45-08:00

טלפון: 09-7476436
cenlib@beitberl.ac.il :כתובת דואר אלקטרוני

בטכנולוגיה  והדפסה  צילום  מכונות  קיימות  המכללה  ברחבי  וההדפסה  הצילום  מכונות 
מכשיר  מכל  המבוקשים  החומרים  שליחת  באמצעות  מתאפשרת  ההדפסה  מתקדמת. 
)מחשב, טלפון נייד( ובכל זמן. הקבצים ימתינו בענן וניתן להפיקם מכל מדפסת בקמפוס 

עם הזדהות.

חברה,  החינוך,  בתחומי  הערבית  בשפה  כותרים  כ-60,000  כוללת   – הערבית  הספרייה 
מדעי הרוח והמדעים, גם בספרייה זו מתקיימים שירותי יעץ, הדרכה והשאלה.

שונים  דעת  בתחומי  ולמידה  הוראה  חומרי  כוללת   – לימודים  לתכנון  המרכז  ספריית 
בעברית וערבית, המיועדים לכל שכבות הגיל במסגרות החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי. 

גם בספרייה זו מתקיימים שירותי יעץ, הדרכה והשאלה.

שטחי  בכל  וסרטים  עת  כתבי  ספרים,  כוללת   – לאמנות  במדרשה  לאמנות  הספרייה 
האמנות.

גם בספרייה זו מתקיימים שירותי יעץ, הדרכה והשאלה.

ספריית מרכז ימימה לספרות ילדים ונוער – כוללת אוסף ספרי ילדים ונוער לצורכי עיון 
ומחקר. גם בספרייה זו מתקיימים שירותי יעץ, הדרכה והשאלה.

בעלי תפקידים בספריות

רוזנטל- יהודית   |  09-7476281 טל.  הספרייה,  מנהלת  בנסון,  ענת   – המרכזית  הספרייה 
09-7476209 | אירית גפני-פינצובסקי, ראש מח' שירותי קוראים  לוי, ספרנית ראשית, טל. 

09-7476439

הספרייה הערבית – סאמיה ג'בארה, אחראית על הספרייה, טל. 09-7476361.

ספריית המרכז לתכנון לימודים – דינה קבלינסקי, ראש המרכז, טל. 09-7476294. 

 ספריית המדרשה - הפקולטה לאמנויות – מיכל כהנא, מנהלת הספרייה, טל. 09-7478720.
עינת ברעם-אשל, ראש המרכז,  ונוער – ד״ר  ילדים  ימימה לחקר ספרות  ספריית מרכז 

טל. 09-7476401 |  טל. 09-7476401 
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המרכז להוראה ולמידה
ראש המרכז: ד”ר אורית גילור

המרכז להוראה ולמידה אחראי על ארבעה תחומים מרכזיים: )1( קידום ההוראה במכללה; 
תמיכה   )4( דיגיטלית;  הוראה-למידה  קידום   )3( ההוראה;  סגל  של  ההוראה  הערכת   )2(

וטיפוח למידה אקדמית.

המטרה המרכזית של המרכז להוראה ולמידה היא לאפשר למידה יעילה ומשמעותית. לשם 
מקצועי  לפיתוח  פועלים  ובו  ההוראה  לסגל  מופנה  האחד  מישורים:  בשני  פועלים  אנו  כך 
של סגל ההוראה במכללה בתחומים כמו גיוון דרכי הוראה, גיוון והתאמה של דרכי הערכה, 
שילוב כלים דיגיטליים בתהליכי ההוראה והלמידה ועוד. המישור השני מופנה לסטודנטים 
מערכות  הכוללת  יעילה  למידה  כישורי  ופיתוח  אקדמית  בלמידה  לתמיכה  פועלים  ובו 

 .)slliks tfoS( טכנולוגיות ומיומנויות רכות

המרכז מקיים סדנאות והשתלמויות לרכישת מיומנויות ושיפורן ומאפשר מסגרות ללמידה 
בו  מקום  זהו  המכללה.  באי  של  מקצועית  להתפתחות  בית  מהווה  המרכז  מעמיתים. 
הוראתו.  דרכי  ושל  דיסציפלינרי  ידע  של  שיתופיות  פדגוגי,  ידע  של  שיתופיות  מתאפשרת 
היעד הוא קידום למידה משמעותית על בסיס גיוון, שונות, ייחודיות, יצירתיות והבנת צרכי 
הלומד. המרכז מאפשר תרגול שיטות הוראה ולמידה שונות, שוקד על בחינה והתאמה של 
הוראה/ תהליכי  של  במחקר  התעדכנות  ומעודד  ההוראה,  ולתחום  למרצה  הוראה  שיטות 
השיפור  יעד  ניצב  האחרונות  השנים  של  העשייה  במוקד  השונים.  הדעת  בתחומי  למידה 
של ההוראה מרחוק. במסגרת הרצון לשלב הוראה-למידה דיגיטלית, המרכז בוחן סביבות 
למידה חדשות וחדשניות ופועל להטמעתן בקרב הסגל. מושם דגש על מתודות של למידה 
וירטואליים  בעולמות  למידה  ניידת,  למידה  כמו  טכנולוגיים  ביישומים  שימוש  תוך  פעילה 

ועוד.

אוזן  להיות  במטרה  הסטודנטים  אגודת  ועם  הסטודנטים  עם  פעולה  בשיתוף  פועל  המרכז 
קשבת לצרכים בתחומי קידום ההוראה והלמידה במכללה, בכלל זה סקר הערכת ההוראה.

שיתוף פעולה מתקיים גם עם מרכז החדשנות והיזמות במכללה במטרה להטמיע טכנולוגיה 
חינוכית חדשה וכ'מגרש התנסות' של יוזמות חדשניות בחינוך. 



חילופי סטודנטים 
ראש המשרד לקשרים בינלאומיים אקדמיים: ענת בנסון

תכנית  הלומדים  לסטודנטים  ומאפשרת  בחו"ל,  מוסדות  עם  קשרים  מעודדת  המכללה 
מאפשרת  זו  תכנית  סטודנטים.  לחילופי  ארסמוס+  בתכנית  להשתתף  מלאה,  לימודים 
להכיר  אופקים,  להרחיב  אירופאי,  במוסד  ללימודים  אחד  סמסטר  להקדיש  לסטודנטים 

תרבויות אחרות ולהיחשף לשיטות לימוד בארצות אחרות.

א'  מתקדמים  אנגלית  רמת  עם  ושני  ראשון  לתואר  לסטודנטים  פתוחה  החילופין  תכנית 
ומעלה, החל מהשנה השנייה ללימודיהם. התכנית מעניקה מלגת מחייה וכרטיס טיסה הלוך 

ושוב ליעד. ניתן לצאת בסמסטר א' או ב', ומשך השהייה הוא סמסטר אחד בלבד.  

ולא  למכללה,  לימוד  שכר  לשלם  ימשיך  הסטודנטים  לחילופי  בתכנית  המשתתף  סטודנט 
חומרים,  עבור  הוצאות  מלבד  החילופין,  במסגרת  יתקבל  שאליו  למוסד  לימוד  שכר  ישלם 

ציוד, מעבדה, וכו' כנדרש על-ידי המוסד שבו מתקיימים לימודיו. 

אשר  סטודנט  במכללה.  ללימודים  לחזור  הסטודנט  מתחייב  החילופין  תקופת  בתום  מיד 
יפסיק את לימודיו בתום תקופת החילופין, ויבקש בעתיד לשוב ללימודים במכללה, לא יוכרו 
של  הלימודים  לתקנון  כפופה  תהיה  וחזרתו  החילופין,  בתקופת  נצברו  אשר  הזכות  נקודות 

המכללה.

לקראת פתיחת ההרשמה לתכנית תצא הודעה לסטודנטים.

09- פרטים נוספים באתר היחידה לקשרים בינלאומיים אקדמיים ובמזכירות היחידה: טל. 
.7476457
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רשות המחקר 
ראש רשות המחקר: ד”ר שי בידרמן

רכזת רשות המחקר: פזית אנטין
מיקום היחידה: אורן 105

שעות קבלה: א-ה 16:00-10:00, בתיאום מראש
טלפון: 7473157 - 09

Rashut.mechkar@beitberl.ac.il :דואר אלקטרוני

יעוד
רשות המחקר הוקמה במכללה על מנת לקדם את העשייה המחקרית, לפתח את המחקר 
נתפס  המחקר  ודיסציפלינרי.  חינוכי  תחום  בכל  מחקרית  תרבות  ולעודד  צורותיו  כל  על 
כעיסוק חשוב והכרחי להתפתחות המקצועית של סגל המכללה, להעלאת הרמה הלימודית 

ולחיזוק ההכשרה במכללה. 

מטרות
עידוד מרצי המכללה ליזום ולבצע מחקרים ייחודיים ומחדשים בתחומי התמחותם     

ועניינם.   

יצירת תשתית מחקרית באמצעות יעוץ, הכוונה וסיוע לקידום המחקר ולפיתוח מיומנויות    
חקר.   

עידוד מחקר משותף עם מוסדות וחוקרים בארץ ובחו”ל.   
מתן מעטפת מקצועית ומוסדית למכונים ומרכזי המחקר הפועלים במכללה.  

חיפוש, ריכוז והפצה של מידע על קרנות מחקר, כנסים וימי עיון.  
ארגון סדנאות הכשרה והכנה להגשת הצעות לקרנות תחרותיות.   



אירועים, תערוכות וימי עיון 
עיון  וימי  כנסים  טקסים,  תרבותיים,  אירועים  במכללה  מתקיימים  הלימודים  שנת  במהלך 
רבים. השתתפות באירועים אלה מאפשרת הרחבת אופקים במגוון רחב של תחומים שבהם 
וקהילה,  לחברה  ובפקולטה  לאמנויות  במדרשה-הפקולטה  לחינוך,  בפקולטה  עוסקים 

הפקולטה לייעוץ, טיפול ולתמיכה חינוכית. 

רוב ימי העיון הם כנסים מדעיים שבהם מופיעים אנשים בעלי שם העוסקים בתחומי מחקר 
במסלולים  הסטודנטים  עם  בשותפות  מתקיים  מהכנסים  חלק  ומהעולם.  מהארץ  שונים 
עבודותיהם  של  תוצרים  לציבור  להציג  הזדמנות  לסטודנטים  ניתנת  ובהם  השונים, 

ומחקריהם.

כמו כן נערכים במכללה טקסים ואירועי תרבות מגוונים בתחומי הקולנוע, המוזיקה, אמנות 
פלסטית ופעילויות שונות.

וכן  לאמנויות,  המדרשה-הפקולטה  של  בקמפוס  קבוע  באופן  מתקיימות  שונות  תערוכות 
בגלריית המדרשה ברחוב הירקון 19 בתל אביב. 

 ,www.beitberl.ac.il האירועים מתפרסמים באופן קבוע באתר האינטרנט של המכללה
וכן בפורטל.



|  24

הפקולטה 
לייעוץ, לטיפול 

ולתמיכה חינוכית 
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ייעוץ חינוכי
תוכנית לתואר שני ).M.Ed( עם אפשרות לשילוב לימודי תעודת הוראה מותאמים

מיקום: דקל 430
ראש התוכנית: ד”ר אינה בן אורי

Ina.benuri@beitberl.ac.il | 09-7476498 
קבלת קהל: בתאום מראש

קרן אור חיון ראש מינהל סטודנטים: 
kerenh@beitberl.ac.il | 09-7473177

סגל התוכנית
סגל התוכנית:  ד”ר  אריאלה  בארי  בן  ישי,  ד”ר  שירה  בוכריס  בזק, ד”ר אינה בן אורי, 

ד”ר שחר גינדי, ד”ר לורי גרינברגר, ד”ר טלי היוש, ד”ר רועית דהן, ד”ר רונית חיימוב, ד”ר 
יפעת כרמל, ד”ר דליה מרקוביץ, ד”ר הדס סלע, ד”ר סמיר קעדאן, ד”ר עמיחי רגבי

מקצוע הייעוץ החינוכי
את  המלווה  הספר,  בית  של  המסייע  המערך  בתוך  יישומי  מדעי  מקצוע  הוא  חינוכי  ייעוץ 
התהליכים ההתפתחותיים של הפרט ושל הארגון ואת יחסי הגומלין ביניהם. היועץ החינוכי 
של  מרבי  ולמיצוי  מיטבי  לתפקוד  להגיע  כמערכת  הספר  ולבית  כפרט  לתלמיד  מסייע 
יכולתם. היועץ החינוכי הוא סוכן בריאות נפש פנים בית ספרי, בעל מבט מערכתי הפועל 
הארגון  של  ההורים,  של  הצוות,  של  התלמידים,  של   )wellness( הכללית  הרווחה  לקידום 
החינוכי ושל הקהילה. היועץ מהווה גורם מקשר בעל ראייה מערכתית בתוך בית הספר ובין 
בית הספר והקהילה, ומכוונותו המקצועית נוגעת לכלל אוכלוסיית התלמידים מתוך הכרה 
והוא מתאפיין  קיים בארץ למעלה מ-50 שנה  הייעוץ החינוכי  והמשתנים.  בצרכים השונים 

בהתפתחות מתמדת ובשינויים ותמורות מואצים.

לימודי התואר השני בייעוץ חינוכי
ותק  בעלת  היא  ברל  בית  האקדמית  במכללה  חינוכי  בייעוץ  שני  תואר  ללימודי  התוכנית 
יועצים חינוכיים. לצד הניסיון המצטבר, התוכנית  ומוניטין רב בהכשרת  40 שנים  של מעל 

מתחדשת, מתעדכנת, מציבה  לעצמה  יעדים חברתיים-ערכיים וממשיכה להוביל את
ההכשרה לייעוץ החינוכי.

נוסף ללימודי התואר השני ללמוד במקביל גם התוכנית ללימודי ייעוץ חינוכי מאפשרת 
ללימודי תעודת הוראה המותאמים במיוחד לסטודנטים לייעוץ חינוכי. בתוכנית 

מטרות התוכנית
פיתוח והכשרה של יועצים חינוכיים, מקצועיים, יוזמים ומובילים במערכת החינוך  ●

ובארגונים נוספים.  
●    הכשרת יועצים בעלי תפיסות מקצועיות מובחנות לגבי עבודתם כמי שאמונים על

  הרווחה הכללית )הנפשית, החברתית והלימודית( בארגון.
●    הכשרת יועצים המשלבים בין הגישה הטיפולית לגישה הארגונית-מערכתית.

mailto:Ina.benuri@beitberl.ac.il
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●    הכשרת יועצים בעלי ערכים מקצועיים מגובשים, בעלי אחריות חברתית ובעלי תפיסה
מקצועית הרואה בהקשר על מעגליו השונים )כיתה, משפחה, קהילה, תרבות ועוד( מדד  

משמעותי בשיקולי הדעת המקצועיים.  
●    הכשרת יועצים המזהים יעדים וצרכים עתידיים והמלווים תהליכי גדילה והתפתחות של

הפרט ושל הארגון.  

תוכנית הלימודים
●   התוכנית מתפתחת ומתעדכנת באופן תמידי כשהמטרה היא הכשרת יועצים המודעים

לעצמם, לעמדותיהם ולערכים המקצועיים, ובעלי מחויבות ותשוקה מקצועית.  
●   לתוכנית צוות מקצועי ומיומן המאמין בטיפוח ובליווי של תהליך התפתחות הזהות

המקצועית של כל סטודנט ושל קבוצת הלומדים.  
●   התוכנית שמה דגש רב על ההתנסות המעשית המודרכת לאורך כל זמן ההכשרה ועל

ההכנה לעבודה מקצועית בשדה.  
●   לתוכנית מודל הדרכה ייחודי המלווה ומדגיש את ההתנסות המעשית של הסטודנט

לאורך כל זמן ההכשרה.  
צוותים ●   התוכנית מקנה כישורים, מיומנויות וכלים ייעוציים לעבודה עם מגוון תלמידים, 

חינוכיים, משפחה, קהילה ועם המערכת החינוכית כארגון  
 

למי מיועדת התוכנית?
●    למורים ולאנשי חינוך בעלי תואר ראשון ושני בתחומים שונים.

●    למורים בעלי תואר ראשון או שני בחינוך מיוחד ולבוגרי תואר ראשון בייעוץ חינוכי.
●    לבוגרי תואר ראשון במקצועות מסייעים כגון פסיכולוגיה, עבודה סוציאלית, מדעי

ההתנהגות, סוציולוגיה, קרימינולוגיה, קידום נוער, סיעוד וקלינאות תקשורת.  

תנאי קבלה
●   תואר ראשון בציון ממוצע של 85 לפחות

●    ניסיון חינוכי או/ו טיפולי בעבודה עם ילדים )החל מהגיל הרך ועד בוגרים צעירים(
●   ועדת קבלה

●   פטור מאנגלית וציון 80 בסטטיסטיקה )לחילופין השלמת קורס מקוון לפני תחילת
הלימודים(  

אקרדיטציה על לימודים קודמים
●    אקרדיטציה על חלק מן הקורסים תינתן על פי לימודים רלוונטיים לתואר שני שנלמדו

ב-6 השנים האחרונות במוסד אקדמי מוכר בציון 80 ומעלה.  
●    לימודי השלמה יידרשו על פי רקע הלימודים הקודם והישגיו של המועמד )פירוט

בהמשך.(  
●     אקרדיטציה על לימודים קודמים תינתן עבור מקצועות שהם לימודי השלמה בלבד.

●    ליוצאים לשנת שבתון מומלץ לקחת חצי שנת שבתון במשך שנתיים.
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היקף ומבנה הלימודים לתואר השני בייעוץ חינוכי
הלימודים מתקיימים במשך שנתיים בהיקף של 24 ש”ש, ו-330 שעות התנסות מודרכת: 

שנה א יום ד )יום מלא( ויום א החל מהשעה 14:15 + התנסות של 5 שעות בבוקר 
נוסף)רצוי רא שון בבוקר.(

 שנה ב יום ד )יום מלא( ויום א החל מהשעה 14:15 + התנסות של 6 שעות בבוקר נוסף
)רצוי ראשון בבוקר.

3 פעמים בכל סמסטר יתקיימו הלימודים ביום ד באופן מקוון.

לימודי תעודת הוראה
ניתן לשלב עם לימודי התואר השני בייעוץ חינוכי גם לימודי תעודת הוראה לבית ספר יסודי 
או תעודת הוראה לבית ספר על-יסודי. לימודי תעודת ההוראה לוקחים בחשבון את הנלמד 
במסגרת התואר השני בייעוץ חינוכי. תוכנית הלימודים תיבנה באופן מותאם לכל סטודנט 

על פי נתוניו הייחודיים.

התוכנית לתואר שני בייעוץ חינוכי: נושאי הלימוד וסדר הלימודים

שנה בשנה אשם הקורס

1אוריינות מחקרית איכותית למתקדמים

1תיאוריות בייעוץ – המשגת מקרים

1סטטיסטיקה

2ערכים ועקרונות בייעוץ חינוכי

1היבטים תיאורטיים בהנחיית קבוצות

2הריאיון המסייע והתערבויות ייעוציות פרטניות

1דחייה חברתית והטיפול בה בייעוץ החינוכי

2קורס הדרכה בסיסית א

5 שעותהתנסות מודרכת בייעוץ שנה א

סה"כ שעות שנה א: 11 ש"ש + 5 שעות עבודה מעשית

2סדנת כתיבה – סמינריון מחקרי מסכם

2עבודה קבוצתית בייעוץ חינוכי

2 קורסי בחירה: מנהיגות וניהול צוותים בייעוץ החינוכי\ 
אידיאולוגיות בחינוך\ חונכות בייעוץ החינוכי )במסגרת פרוייקט 

ProMentors Erasmus+ של האיחוד האירופאי\ שפה בעידן 
הגלובליזציה

2
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שנה בשנה אשם הקורס

1ייעוץ למשפחה

2הכנה אינטגרטיבית לתפקוד מקצועי בשדה – קורס מתקדם

2סדנת הדרכה המלווה את ההתנסות בשדה

1איתור ילדים בסיכון והטיפול בהם בייעוץ החינוכי

1אחרים ואחרות במערכת החינוך בישראל

6 שעותהתנסות מודרכת בייעוץ שנה ב

סה"כ שעות שנה ב: 13 ש"ש + 6 שעות התנסות מודרכת

 סה"כ שעות בתוכנית: שעות עיוניות – 24 שעות
התנסות מודרכת –  11
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לקויות למידה: הערכה והתערבות 
חינוכית

)M.Ed.( תוכנית לתואר שני

ראש התוכנית: ד”ר פנינה שביט
שעת קבלה: יום ד 11:30-10:00

מיקום: דקל 432
  pnina.shvit@beitberl.ac.il |  09-7476434

מינהל סטודנטים: קרן אור חיון 
מיקום: דקל 430

kerenh@beitberl.ac.il | 09-7473177

סגל התוכנית
פרופ' דן גבע, ד”ר שרית גדעוני כהן, ד”ר אורית גילור, ד”ר טלי היוש,ד”ר  שרה  זדויאנסקי,  
ד”ר בר זוהר-שי,  ד”ר  ח’לוב  קעואר, ד”ר  עינת  טסלר-קליידר, ד”ר דפנה יאמס-שחר, ד”ר 
עדי לוי-ורד, ד”ר רינת מיכאל, ד”ר שי מנשה, ד”ר סוזי רוסק, ד"ר סאפיה חסונה עראפת, 

ד"ר אילנה פאול-בנימין, ד”ר דנה צורי-ברוט, ד”ר פנינה שביט, פרופ’ מיכל שני

ובעולם לקיומן ולשכיחותן העולה של לקויות למידה בקרב לומדים  עלייה במודעות בארץ 
בטווח גילאים נרחב באוכלוסייה, מציפה את חשיבות ההכשרה ותורמת לפיתוח ידע אקדמי

מתקדם של אנשי חינוך מומחים בתחום.
תוכני הקורסים מבנים ידע ומיומנויות מחקר והערכה שיסייעו לפתח תפיסה והבנה של

התפקוד האקדמי, החברתי והרגשי של התלמיד בהקשר לסביבתו התרבותית והמשפחתית.
התלמיד  של  הכישורים  את  ולמפות  להעריך  ויכולות  עשיר  אקדמי  ידע  בעלי  הם  הבוגרים 

בקריאה וכתיבה ובחשבון. ביכולתם להשפיע על קידומם הלימודי, החברתי והאישי של
להכשרה  הודות  הספר.  בבית  ההוראה  צוות  את  ולהנחות  למידה  לקויות  עם  תלמדים 
מת"לי.ת  לתעודת  זכאים  הם  בתוכנית  והבוגרות  הבוגרים  של  והמקצועית  האקדמית 
הספר  בית  צוות  של  הנחייה  על  ממונה  המת"לי.ת  למידה(.  תפקודי  ומקדמת  )מעריכה 

להתאמת ההוראה לצורכי התלמידים. 

מסלולי הלימוד: 
המעוניינים  בתוכנית  המתקבלים  לכלל  מיועד  מסלול  תזה:  ללא  שני  לתואר  מסלול   .1

בקבלת תואר שני ).M.Ed( בלקויות למידה הערכה והתערבות חינוכית ללא תזה.
2. מסלול מחקרי עם תזה )עבודת מחקר*(: ראש המסלול פרופ' מיכל שני. המסלול מיועד 
לסטודנטים מצטיינים המעוניינים לחקור באופן נרחב ומעמיק בסוגיות הבוחנות את התחום 

של לקויות למידה ולהתפתח בכיוונים אקדמיים. 
הקבלה לתוכנית היא בתום השנה הראשונה לתואר השני לאחר עמידה בדרישות הקבלה 

הייחודיות למסלול זה.
* הענקת התואר מותנת באישור המועצה להשכלה גבוהה

mailto:pnina.shvit@beitberl.ac.il
mailto:pnina.shvit@beitberl.ac.il
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מטרות התוכנית בלקויות למידה: הערכה והתערבות חינוכית
●    הרחבה והעמקה של הידע התיאורטי והמעשי של הסטודנטים בנושאים של לקות למידה,

של הערכת תלמידים עם קשיים שונים בלמידה ושל התאמת ההוראה לתלמידים.  
●    פיתוח מומחיות של מורים בהתערבות חינוכית מערכתית ופרטנית לתלמידים עם לקויות

למידה וקשיי למידה במערכת החינוך הרגילה.  
●    חיזוק ההתמחות בתחומי מחקר בנושאים הקשורים ללקות הלמידה.

תנאי קבלה
התוכנית מיועדת לבעלי תואר ראשון, שהם גם בעלי תעודת הוראה, בתחומים הבאים:

חינוך מיוחד, חינוך והוראה, פסיכולוגיה, ייעוץ חינוכי ומקצועות פרא-רפואיים.
תואר ראשון בציון ממוצע של 80 לפחות )לבעלי תואר ראשון שאינו בחינוך מיוחד נדרשת  .1

השלמת לימודים של 4 ש”ש לפחות בנושאים של חינוך מיוחד )מתוכנית הלימודים  
לתואר הראשון.(  

עמידה בדרישות ועדת קבלה.   .2

הכרה בלימודים קודמים
במוסדות  שני  לתואר  שנלמדו  לקורסים  בהתאם  אקרדיטציה  לקבלת  אפשרות  קיימת 
להשכלה גבוהה. הכוונה לקורסים שהסילבוס שלהם מצביע על התאמה לדרישות התוכנית

)הזיכוי אינו פוטר את הסטודנט מתשלום שכר לימוד מלא.(

מבנה הלימודים
היקף הלימודים הכללי בתוכנית: 21 ש”ש.

התוכנית מורכבת ממקבצי לימוד:
לימודי מתודולוגיה מחקרית שמטרתם לספק תשתית מתודולוגית מתאימה ללימוד• 

ולחקר שיטתיים ברמת תואר שני.  
כתיבה ובחשבון. ההעמקה היא בשני צירים תוכניים: הערכה )איתור וזיהוי( והתערבות• 

חינוכית מערכתית, וכן הערכה וטיפול פרטניים.  
שבה  החינוכית  המסגרת  בתוך  שיתבצעו  יישומיות  מטלות  יינתנו  ההתמחות  מלימודי  בחלק 
הסטודנטים מלמדים או במסגרות חינוכיות אחרות, כפי שייקבעו על ידי מרצי הקורס. בוגרי 
התוכנית יקבלו תעודת תואר שני ).M.Ed( בחינוך – לקויות למידה הערכה והתערבות חינוכית, 

וכן תעודה מקצועית של מת”ל )מעריכת תפקודי למידה( מטעם האגף להכשרת מורים.

ימי הלימוד בתוכנית
הלימודים מתקיימים במשך שנתיים ביום ד 8:30 - 18:00

קורסי הכנה והשלמה )יינתנו בהתאם לצורך(.
●   קורסי השלמה בסטטיסטיקה ובשיטות מחקר לבעלי ציון נמוך מ-80 בתואר ראשון או

לסטודנטים שלא למדו סטטיסטיקה.  
●   קורסי השלמה בחינוך מיוחד למי שאינו בוגר חינוך מיוחד בתואר ראשון.

נוסף. תשלום  מחייבים  השלמה  קורסי  הערה: 
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שנה ב שנה א נושאי הלימוד

מתודולוגיה מחקרית

1 אוריינות מחקרית למתקדמים: מחקר איכותי

1 אוריינות מחקרית – מחקר כמותי

לימודי תשתית בהתמחות

1 למידה ולקויות למידה בהקשר תרבותי, חינוכי ומשפחתי

1 מבוגרים עם לקויות למידה

שיעורי התמחות: הערכה והתערבות חינוכית – 6 ש”ש

1 סביבה לימודית לשילוב והכלה

1 התאמת ההוראה של תחומי תוכן לתלמידים עם לקויות 
למידה

1 היבטים רגשיים-חברתיים אצל ילדים עם ליקויי למידה

1 התערבות חינוכית בקרב ילדים לקויי למידה והפרעות קשב

1 אידאולוגיות בחינוך והשלכותיהן על לקויי למידה )בחירה(

1 אתיקה ותרבות דיגיטאלית בהתערבות
בקרב תלמידים עם לקויות למידה )בחירה(

שיעורי התמחות: הערכה וטיפול פרטניים

1 מבוא לאבחון לקויות למידה: היבטים תאורטיים ויישומיים

1 מתמטיקה: התפתחות תקינה ולקויה

1 מיפוי והתערבות במערך כיתתי ופרטני בתחום המתמטיקה

1 קריאה וכתיבה: התפתחות תקינה ולקויה

1 התערבות במערך כיתתי ופרטני בתחום האוריינות

1 מוח ולמידה

1 קשב ותפקודים ניהוליים: התפתחות תקינה ולקויה

נושאי הלימוד וסדר הלימודים
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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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המחלקה לטיפול באמצעות אמנויות
ראשת המחלקה: ד”ר אופירה הוניג

חדרי לימוד: בסטודיואים לטיפול באמנות בפקולטה לאמנויות
מנהלות קשרי מדע: ד”ר נטע רם ולסוב וד”ר אופירה הוניג

ראשת שנה ג: שלומית רינת 
מנהלת הכשרה מעשית ורכזת פרקטיקום: נטע נאור קמחי 

ראשת מעבדת המחקר ‘חומרי אמנות וחומרי נפש’: ד”ר אופירה הוניג 
מיקום המחלקה: בסטודיואים לטיפול באמנות בפקולטה לאמנויות

שעות קבלה: ימי שני ורביעי בין 10:00 ל-13:00 בתאום מראש.

המאפשרים  דינמיים  קליניים  באמצעים  מוכשרים  הסטודנטים  באמנות  לטיפול  במחלקה 
הבנה עמוקה של תהליכי פסיכותרפיה בטיפול באמנות חזותית. 

מכללת בית ברל,  והמחלקה לטיפול באמנות מספקים לתלמידים בתכניות השונות לטיפול 
באמנות אפשרות להתפתחות מקצועית, לימודית ואישית באמצעות למידה בחללי סדנאות 
סיורי  כנסים,  ומגוונים,  רבים  עיון  ימי  באמצעות  באמנות.  לטיפול  ובסטודיואים  האמנות 
מחלקתיים  וסמינרים  ומהרצאות  הדרכה  על  הדרכה  מערך  יָה',  'אֹוְצרוְּתַרּפְ בגישת  גלריות 

הפתוחים ללא עלות לקהל הרחב. 
במחלקה מתקיימת מ-2015 –'המעבדה לחקר חומרי אמנות וחומרי נפש' בה צוות המחלקה 

בשיתוף עם סטודנטים ובוגרים מעמיק חקר בתחומי העבודה הנפשית וחומרים שונים.

קבוצתית  ל-'פסיכותרפיה  והתכנית  אמנויות'  באמצעות  לטיפול  השני  ה-'תואר  תכניות 
בבית-ברל,  באמנות  לטיפול  במחלקה  קבוצות',  והנחיית  אמנות  באמצעות  אנאליטית 
הינם הראשונות בישראל המוכרות ע"י אירגון  ECArTE )האיגוד הארופי לתכניות המוכרות 
להכשרת מטפלים באמנות( ותעודות התואר של התואר השני בטיפול באמנות ופסיכותרפיה 

קבוצתית אנאליטית באמצעות אמנויות-  מוכרות באיגוד הארופי.
עם  בנפאל,   ISRAID מפעל  עם  התנדבות  בתהליכי  מעורבת  באמנות  לטיפול  המחלקה 
עמותת PHOTO IS:REAL, עם מחלקת השיקום במשרד הביטחון ובפרויקטים חברתיים עם 

שגרירות ארה"ב בישראל.
התכנית ללימודי תואר שני בטיפול באמנות משלבת בתהליכי הסטאז‹ עבודה קהילתית 

ותמיכתית בשכבות חלשות ומקדמת שוויון וקבלת האחר באמצעים ובכלים של תחום 
הפסיכותרפיה באמנות.

לימודי מאסטר:  .1

א תואר שני .MA. A.T בטיפול באמצעות אמנויות- אמנות חזותית  	.
)ע"מ 38( 

א תואר שני .MA. A.T בטיפול באמצעות אמנויות- אמנות חזותית 	.
 למטפלים מנוסים )ע"מ38(



ידיעון הפקולטה לייעוץ , לטיפול ולתמיכה חינוכית  תשפ״ג 2023-2022 | 37

רבדים- ביה"ס ללימודי המשך והעמקה מקצועית   .2
לבעלי תואר שני קליני ולימודי הכשרה מתקדמים 

למטפלים )בשיתוף קשת(
תכנית פסיכותרפיה קבוצתית פסיכואנאליטית והנחיית קבוצות  •

מסלול I באמצעות אמנות )ע"מ...   •
מסלול II באמצעות תאטרון פלייבק  •

מסלול III הנחיית קבוצות בחברה מרובת זהויות  •
קורס CBTARTS )ע"מ (  •

קורס הדרכה על הדרכה באמצעות אמנות בסטודיו לפיסול וטיפול באמנות)ע"מ..(  •
קורס הנחיית קבוצות חברתיות באמצעות יצירה עם הקהילה  •

קורס הנחיית קבוצות חברתיות בגישת צילום דוקומנטרי )ע"מ...(  •
טיפול באמנות עם אוכלוסיית כבדי שמיעה וחרשים  •

אוצרותרפיה© )עמוד..(  • 

מרכז המחקר בתרפיה באמנות: "המעבדה לחקר חומרי אמנות   .3
וחומרי נפש"

באמצעות  עבודה  בטיפול,  ובכי  טראומה  אמנות   חומרי  חומרים,  של  פסיכודיאגנוסטיקה 
באמנות,  לטיפול  סטודיו  העיקרי,  המטפל  הדרכת  באמצעות  דמנציה  בעלי  עם  אמנות 
במתבגרים  באמנות  לטיפול  מעבדה   ,ADHD-ו באמנות  טיפול  טרנספורמטיבית,  הוראה 

ובטראומה באמצעות מציאות מדומה )Virtual Reality, VR( ועוד.
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MA.A.T 1א. תואר שני בטיפול באמצעות אמנויות- אמנות חזותית

ראשת התכנית: ד"ר אופירה הוניג 
מנהלת הכשרה מעשית ורכזת פרקטיקום: נטע נאור-קמחי 

רוזן,  רועי  פרופ'  רם-ולסוב,   נטע  ד"ר  נאור-קמחי,  נטע  הוניג,  אופירה  ד"ר  הוראה:  סגל 
רונית  פלדמן,  איה  רינת,  שלומית  אברמובסקי,  גל  ד"ר  קטן,  מיכה  ד"ר  הדר,  לינור  פרופ' 
ד"ר  עמיעד-מילשטיין,  טלי  בידרמן,  שי  ד"ר  קטן,  מיכה  ד"ר  גינדי,   שחר  ד"ר  ביתן-שלו, 
עידית טבת, ד"ר יעל שרון, ד"ר ליאת שמרי-זאב, ד"ר שמרית תלרז-כהן, רוני בן ישי, בשמת 

מלכה, ד"ר יעל שרון,  שרון פפאי, ד"ר אריאלה בארי בן ישי.
מדריכי סמינר קליני: שלומית רינת, אסנת שמואלי-טולדנו, בשמת מלכה,  רונית ביתן-שלו, 

ניצנית בראון, ד"ר עידית טבת
עוזרי הוראה ואסיסטנטים תשפ"ג: חנה וגנר שמידט, נועה תפוח

מזכירת התכנית:   קרן בן חיון 
kerenh@beitberl.ac.il | 09-7473177

לימודי התואר השני בטיפול באמצעות אמנות
עם  בתיאוריות،  רחב  ידע  בעלי  מטפלים  מכשירים  חזותית  באמנות  בטיפול  השני  בתואר 
שנות  שלוש  כל  לאורך  צמודה  דינמית  הדרכה  ועם  מגוונת  מעשית  בהכשרה  התנסות 

ההכשרה.
סטודיו  בחללי  אמנות  באמצעות  דינמית  התנסות  מבוססת  טרנספורמטיבית  ההוראה 
אמנות  באמצעות  הטיפול  מקצוע  את  לומדים  הסטודנטים  שלמעשה  כך  מותאמים, 

באמצעות שפת הטיפול באמנות עצמה.

 אמנות היצירה בתחום הפסיכותרפיה מאפשרת לתהליכים   נפשיים ורגשיים  להתרחש מבלי 
בכוחות  לאדם   להשתמש  מאפשרת  האמנות  כי  הנחה  מתוך  זאת  למילים.  אותם  לפרק 
היצירה שלו על מנת לחקור את עצמו ולצמוח. בתהליך התרפיה באמצעות אמנות חזותית, 
 החקירה נעשית דרך   חומרים שונים שבכל אחד ואחד מהם טמון פוטנציאל  המאפשר ליוצר-

'המטופל', לגעת בפינות שונות   בנפשו, ולהאיר גם פינות חשוכות  ופחות נגישות. נוכחותו של 
מטפל בתהליך זה של המטופל יוצרת את   המרחב הייחודי של טיפול  באמנות חזותית: מערכת 

יחסים טריאנגולרית:  מטופל   - חומרים ויצירה -   מטפל  . 
תחושותיו  מחשבותיו,    היוצר  מחדש  אצל  מתארגנים  היצירה  זמן  במהלך  כי  מאמינים  אנו 
המטפלים  הסטודנטים את  מכשירים  אנו  זו  לצמיחה.  ברוח  כוחות  לו  ומספקים  ופחדיו, 
באמנות לעתיד: להתבונן בתהליכים הנפשיים של המטופלים, בתהליכי היצירה ודרכי המגע 

שלהם עם החומרים ובתהליכים של הסטודנט/המטפל עצמו מול כל מטופל בכל תהליך. 

   

הטיפול  בסטודיו  העולים  התכנים  את  להכיל  ולהתהוות.  להתרחש  לדברים  לאפשר 
ולהבין  והתוצרים  האמנות  חומרי-  עם  ההתנהלות   ודרכי  הרגשיים  החומרים  את  באמנות, 

את החומרים, את היצירה ואת היוצר.
לחולל  היכולים  ביקורתית,  חשיבה  ובעלי  סקרנים  יצירתיים,  מטפלים  לגדל  מעוניינים  אנו 

תהליכי טיפול מגוונים, עמוקים ומשמעותיים.  
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מטרות התכנית 
• להקנות כלים קליניים ייחודיים למקצוע הפסיכותרפיה באמצעות אומנות.	
• להכשיר   פסיכותרפיסטים באמצעות אומנות בעלי ידע נרחב בתחומי פסיכותרפיה، פסיכופתולוגיה، 	

חומרי אמנות ואומנות، תהליכי יצירה، תוצרי אמנות، אמנות עכשווית ותולדות האמנות، כמו גם 
בתחומי אבחון ייחודיים למקצוע، ופיתוח הבנה בכלי מחקר ייחודיים לתחום.

• להקנות לסטודנטים ידע אינטגרטיבי לתחומי ידע אלו، ולהפנמת השפה החדשה – שפת 	
הפסיכותרפיה באמצעות אומנות חזותית.

• פיתוח ידע، זהות מקצועית והתנסות מעשית בקרב הסטודנטים ותמיכה בצמיחתם כמטפלים 	
באמצעות אמנות.

• לפתח בקרב הסטודנטים את יכולתם להתבונן באופן ביקורתי על תפיסות، מגמות ותהליכי טיפול כדי 	
להצמיח מטפלים באמצעות  אומנות עצמאים, יצירתיים ומומחים בתחומם. 

• להקנות מיומנות טיפולית מעשית )פרקטיקום/הכשרה מעשית בשדה( בטיפול באמצעות אומנות: 	
במשך שתי שנות לימוד התואר השני، . 	
ובשנת ההכשרה המעשית המתקדמת הכוללת . 	

	 סדנאות הדרכה	
	  קורסים אינטנסיביים،	
	 קורס הדרכה באמצעות אמנות המלווה בהדרכה במקומות ההתנסות ובמסגרת התכנית 	

עצמה. 
	 התנסות בתהליכי אוצרות עצמית 	
	 סטודיו פתוח לטיפול באמנות	
	 השתתפות בתערוכת הדרכה פנימית באמצעות אמנות +הופעה בקטלוג התערוכה	

מטרות פרופסיונליות של התכנית
• להקנות לבוגרים ידע והשכלה בתחומי הפסיכותרפיה، האמנות והפסיכותרפיה באמנות، שתהווה כר 	

פורה להמשך צמיחת ה-"אני המקצועי" שלהם.
• לקדם את התפתחות התרומה הייחודית של הטיפול באמצעות האומנות למקצועות הטיפול בנפש 	

בארץ.
• למצב את מעמדם האקדמי והפרופסיונלי של מטפלים באמצעות אומנות ולאפשר להם להשתלב 	

במערכות שונות ובמסגרות טיפוליות מגוונות ושונות בארץ ובעולם. 
•  לפתח אצל בוגרי התכנית סקרנות מחקרית ואתיקה מקצועית.	

מאפייני תכנית הלימודים וייחודיותה

• התוכנית כוללת הכשרה מעשית בתחומים מגוונים המלווה בהדרכה מקצועית ממטפלים ותיקים 	
ובכירים. 

• בקורסים רבים ההוראה טרנספורמטיבית: הוראה באמצעות התנסות דינמית באמנות המכשירה 	
את הסטודנט.ית להיות מטפל.ת באמנות באמצעות הכלים שאותם היא.הוא רוכש.ת.  זוהי אופנות 

הוראה ייחודית המאפשרת לסטודנטים לבחון את התכנים שעמם הם מתמודדים، את זהותם 
המקצועית המתפתחת ואת זהותם כפסיכותרפיסטים-אמנים, הן במסגרת הקורסים בתכנית, הן 

בהדרכה בסטודיו- המובילה לתערוכות בגלריה בסוף שנה ב ובסיום ההכשרה המעשית המתקדמת 
בשנה ג   ובקורסים האינטנסיביים.

• 	 Studio Art( התכנית מעניקה לסטודנטים שנת התנסות בטיפול באמצעות סטודיו לטיפול באמנות
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Therapy( המתקיים בסטודיו לפיסול , בליווי מרצה שהיא קלינאית בכירה ועוזרת הוראה המומחית 
בחומרים.

•  בתכנית קורס סטודיו פתוח בתפיסת ”Art as Therapy” המכיל בתוכו גם קורס אינטנסיבי של 	
"דיאגנוסטיקה של חומרים", הדרכה באמצעות אמנות ותערוכה של תוצרי הסטודיו הפתוח.

• הלימודים כוללים כ-4 סיורים לימודיים בגלריות, בתערוכות ייחודיות ובמרחבים תרבותיים מגוונים, 	
בליווי מרצה לטיפול באמנות 

• תכנית הלימודים כוללת כארבעה ימי עיון וכנסים בשנה בתחומי טיפול שונים ובהשתתפות מיטב 	
המטפלים באמנות בארץ.

• המחלקה לטיפול באמצעות אמנות אחראית על שלושה מההתכנסויות המקצועיות המשמעותיות 	
בתחום- 

	 טיפול קבוצתי וקבוצה גדולה	
	 "הד הנפש" טיפול באמנות בחברה הערבית	
	 מעבדת המחקר "חומרי אמנות וחומרי הנפש" שתוצאותיה מתגלמים מדי 	

שנה ליום העיון השנתי של המחלקה האוצר-  חומרים, חומרי נפש, אמנות 
ופסיכותרפיה באמנות חזותית.

התכנית מאפשרת לסטודנטים רכישת כלי מחקר חדשניים וייחודיים במחקר חזותי.

תכנית הלימודים
 Art therapy is a hybrid discipline
 based primarily on the fields of art and
 psychology, drawing characteristics from
 each parent to evolve a unique new entity
(Vick, 2012, p. 6).

שפתה הייחודית של ההוראה בתכנית מאפשרת לנו כמחלקה לטיפול באמנות להיות 
מעורבים גם בקידום מעורבות חברתית ועבודה קהילתית. 

תכנית הלימודים כוללת התייחסות לשיטות מחקר، לדיאגנוסטיקה של האמנות ולמגוון 
התיאוריות והגישות בתחום הטיפול באמנות ובתחום הפסיכותרפיה، עבודה מעשית עם 

מטופלים )התמחות במקומות טיפוליים( והדרכה דינמית )שיעורי פרקטיקום(. כל אלו 
הם אבני יסוד בתכנית הכשרה קלינית ברמת תואר שני. התכנית מבוססת על ההכרה 

 גישת הפסיכותרפיה בחשיבות האינטגרציה בין שתי הגישות המרכזיות בטיפול באמנות:
.Art as Therapy   באמנות וגישת

התואר השני כולל לימודים מעמיקים של התהליכים הפסיכודינמיים של האדם ושל 
תהליכי התפתחותו، ומתוך כך גם לימוד האפשרויות היצירתיות הגלומות בכל שלב. כמו 

כן, הלימודים כוללים תהליכי יצירה, תיאוריה של האמנות, הבנת חומרים והיכרות עם מגוון 
ִרחב ככל האפשר של חומרים ושל דרכי העבודה אתם. תהליכי ההכשרה בתכנית יקשרו 

בין כל ענפי הידע הללו.
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תנאי קבלה
 תואר ראשון או תואר שני מתחומי מדעי ההתנהגות، פסיכולוגיה، עבודה סוציאלית، חינוך מיוחד, א.

קרימינולוגיה, קלינאות תקשורת ממוסדות אקדמיים מוכרים, בציון ממוצע של 85 לפחות. )גליונות 

הציונים ייבדקו ולפי הצורך ת.יתבקש המועמד.ת  בהשלמות בתחום הפסיכולוגיה(.

 לימודי אמנות – 500 שעות )300 שעות לימודים פורמליים ועד 200 שעות לימודי אמנות ב.

בלתי פורמליים- התעודות יבדקו ולפי הצורך ת.יתבקש המועמד.ת להשלמות בתחום 
האמנות(.

 עמידה בראיון קבלה קבוצתי וראיון אישי הכולל דיון דינמי אינטרוספקטיבי בתיק העבודות ג.

של המועמד 
)ראיון הקבלה אינו ממוקד בבחינת היכולת טכנית(.

שתי המלצות.ד. 
 במידת הצורך להלן לימודי ההשלמה הנדרשים:ה. 

מועמדים חסרי רקע אקדמי קודם בתחומי הטיפול או שחסרים להם קורסים מקורסי ההשלמה 
או למגיעים מתחום האמנות יידרשו ללימודי השלמה, שיילמדו במוסד אקדמי מוכר לפני 

הכניסה לתכנית. 
בהתאם לחוזר מנכ«ל משרד הבריאות ולמתווה המל«ג, לימודי ההשלמה כוללים:

	 קורסי השלמה בנושאים טיפוליים לבעלי תואר ראשון שאינם מתחום 	
הטיפול או שחסרים להם אחד או יותר מהקורסים הבאים:1∗

מבוא לפסיכולוגיה           )2 נ"ז(   
פסיכולוגיה התפתחותית  )4 נ"ז(   
פסיכופתולוגיה                )4 נ"ז(   
תיאוריות אישיות             )2 נ"ז(   
שיטות מחקר                  )2 נ"ז(   
פסיכופיזיולוגיה               )2 נ"ז(   
סטטיסטיקה                   )2 נ"ז(   
סה"כ 18 נ"ז 

ציון מינימום למעבר בקורסי השלמה אלו עומד על ציון 80 בכל קורס.

	  לימודי השלמה באמנות לבעלי תואר ראשון שאינם מתחום האמנות	
מועמדים חסרי רקע קודם בתחום האמנות יידרשו לצבור 300 שעות לימוד 

פורמליות בתחום האמנות )דהיינו، שעות לימודים ממוסד אקדמי מוכר על ידי 
המל"ג או ממוסד מקצועי או אמנותי המוכר על ידי משרד החינוך או על ידי משרד 

התרבות והספורט(. 

היקף ומבנה הלימודים לתואר השני בטיפול באמנות חזותית
היא תכנית דו-שנתית אקדמית ושנה שלישית לא אקדמית. היקף התכנית  הינו   התכנית

ש”ש חובה לשקלול + 14 ש”ש חובה לא לשקלול הכוללים: קורסים התנסותיים דינמיים   21
      

   

מציעה  קשת  מרכז  עם  בשיתוף  ברל  בית  האקדמית  במכללה  אמנות,  באמצעות  לטיפול  המחלקה   1
)בהתאם לנרשמים( מכינה הכוללת את קורסי ההשלמה התיאורטיים והמעשיים הללו במסגרת התכניות 

הקיימות והמוכרות במכללה.
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מעשית     המלומדים באופנות הוראה טרנספורמטיבית, שעורי   פרקטיקום, שעות הכשרה

על פי מתווה המל”ג, וקורס סדנתי ART AS THERAPY בסדנת הפיסול. + 5 ש"ש סטודיו 
פתוח ופסיכודיאגנוסטיקה של החומרים המלווה בתערוכה ובקטלוג מודפס.

בהתאם לרציונל התכנית ולמטרותיה، התכנית משלבת לימודים מתחומי פסיכופתולוגיה، 
פסיכותרפיה، טיפול באמנות, היבטים תיאורטיים, העמקה בסימפטומים שונים, בתחומי 
אמנות נוספים, היכרות עם אוכלוסיות ועם תרבויות שונות, הבנת המדיה האמנותית על 
פניה השונים, היכרות עם הפרקטיקה, העמקה והרחבה של היכולת לחשיבה ביקורתית 

אינטגרטיבית, היכרות עם התבוננות חוקרת על הפרקטיקה, ולבסוף שילוב של תיאוריה, 
פרקטיקה ומחקר.

תחומים אלו נלמדים במדורג כלימודי תשתית הַמבנים ידע תיאורטי ומתודולוגי בסיסי 
ולימודים מתקדמים המרחיבים ידע זה. במבנה התכנית הושם דגש על השילוב בין 

התחומים ועל יצירת ההקשרים ביניהם. 

ימי לימוד
יום שני - הינו יום לימודים מלא במכללה . 

ימי הכשרה מעשית מחוץ למכללה )בהתאם לשעות הנדרשות בכל שנה ולמקום  ההכשרה(.
בשנה א קורס מרוכז שלושה ימים בחול המועד סוכות + יומיים מרוכזים בסוף יוני

בשנה ב קורס מרוכז שלושה ימים בתחילת יולי
בשנה ג יום מרוכז בחנוכה, קורס מרוכז שלושה ימים בתחילת חופשת סמסטר

ימי העיון והכנסים של התכנית קבועים מראש- בחנוכה, ביום שישי האחרון במרץ
ביום שני ביוני בשבוע קבלת תעודות המאסטר

ישנם 4 סיורים מודרכים 
סדנת הפיסול השנתית בכלים כבדים, תתקיים על פי המועדים שיוקצו לתכנית.  

הכשרה מעשית   
ההכשרה המעשית בשדה )פרקטיקום/סטאז’( הינה חלק חשוב ואינטגרלי מתכנית 

    הלימודים בסך כולל של 1560 שעות. 
תכנית המאסטר בטיפול באמנות חזותית מספקת לסטודנטים בתהליך ההתמחות, מערך 

ותמיכה גם באופן פרטני וגם בקבוצות קטנות. ההכשרה המעשית מתבצעת  הדרכה
מגוונות: במערכות בריאות הנפש על כל גווניה, במערכת   במקומות שונים ועם אוכלוסיות

 החינוך, בפנימיות, עם אוכלוסייה גריאטרית , בבתי כלא, במוסדות רווחה ועוד.   

   
   

בשנה א' מתקיים סמינר קליני במקומות הכשרה מגוונים המלווה ע"י מדריכ/ה שהיא/הוא 
מרצה בכיר/ה בתחום.

התכנית יכולים להשתלב בצוות  רב- בתום ההכשרה המעשית )של שלוש שנים( בוגרי
מקצועי של אנשי מקצוע בתחומי בריאות הנפש והחינוך כמטפלים באמצעות  אמנות 

חזותית. 

   

ההתנסות הקלינית המודרכת בשדה - סטאז' )הכשרה מעשית( – 
מערך הכשרה שנועד להפגיש את הסטודנטים עם מגוון אוכלוסיות וסימפטומים כשהם 

מלוּוים על ידי מדריכים מוסמכים:
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שנה א – סמינר קליני )220 שעות(
הסטודנטים מתחלקים לקבוצות )עד 5 סטודנטים( ובהנחייה והדרכה של מטפל.ת 

באמנות בכיר.ה, בעל.ת תעודת מדריך -מטעם המחלקה לטיפול באמצעות אומנויות 
במכללה. הסטודנטים משתלבים  במסגרות טיפוליות  שונות במוסדות כדוגמת 

המועדונית בבית החולים שלוותה, המחלקה לטיפול יום מבוגרים בבית חולים אבארבאנל, 
מרכז טיפולי לנפגעות תקיפה מינית, מחלקה סגורה, עבודה עם ילדים של מבקשי מקלט 

ובבתי ספר ועוד. 
במהלך השנה הסטודנטים מתנסים גם בליווי רגשי פרטני עם שני מלווים לאורך השנה. 

הסטודנטים לומדים באמצעות מודלינג של המדריכה/מדריך המפעיל.ה את קבוצת 
הטיפול באמצעות אומנויות שהם עוזרים להפעיל، מהליווי הרגשי הפרטני, מההדרכה, 

ומעיצוב פרויקט ההתערבות החברתי. מנחות הסמינריונים מדריכות בכירות בתחום 
הטיפול באמצעות אומנויות - עדית טבת / שלומית רינת / בשמת מלכה / ניצנית בראון / 

אסנת טולדנו-שמואלי / רונית ביתן-שלו

שנה ב – עבודת שדה – הכשרה מעשית )440 שעות(
בשנה זו בהכשרה המעשית הסטודנטים מתנסים בעבודה טיפולית פרטנית וקבוצתית 

ומלווים על ידי מדריך מוסמך ממקום ההכשרה אליו שובצו. על פי הנהלים, גם בשנה זו 
מקומות ההתמחות נתמכים מבחינה מקצועית וכלכלית על ידי המכללה האקדמית בית 

ברל, בהתאם לסטודנטים המתמחים ולהדרכות המסופקות. 

שנה ג – עבודת שדה: הכשרה מעשית מתקדמת)960 שעות(
שנת ההתמחות האחרונה، פתוחה להתמחויות מגוונות. ועדת שיבוץ מחלקתית תקיים 

שיחות עם הסטודנטים במעבר משנה ב לשנה ג, ותמליץ על מקומות התמחות לפי הצורך 
ולפי המלצת מרצי הפרקטיקום ומדריכי השטח. כל הסטודנטים יקבלו הדרכה פרטנית 

וקבוצתית שבועית במקומות ההתמחות. 
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התכנית לתואר שני בטיפול באמצעות אמנויות- אמנות חזותית. 
נושאי הלימוד וסדר הלימודים

שנה בשנה אשם הקורס

1שיטות מחקר איכותני עכשווים ואוריינות אקדמית
1שיטות מחקר מבוסס אמנות למתקדמים*2

2 תולדות הפסיכותראפיה מפרויד ועד ימינו ושיטות טיפול עכשוויות 

1 סוגיות בפסיכופתולוגיה למתקדמים

2 תהליכי יצירה באמנות ובטיפול באמנות
2 מבוא ומושגי יסוד בטיפול באמנות2*

2 כלי הערכה במחקר מבוסס אמנות

בשנה אהכשרה מעשית  וקורסים מלווים

5 שעות –סמינר קליני- עבודה מעשית בשדה
יום בשבוע 

בליווי 
הדרכה 
צמודה

3הדרכה בטיפול באמנות לשנה א )שעור+סדנה(3*
1שילוב אמנויות– קורס אינטנסיבי התנסותי דינמי *3

פנומנולוגיה והמבע הקולנועי 
1או גרנטולוגיה- טיפול באמנות עם הגיל השלישי במאה  ה-21*3

טיפול בסטודיו לטיפול באמנות ופסיכודיאגנוסטיקה של 
החומרים*2

2

1טראומה, אבדן ותקווה בטיפול באמנות*4
1דיוקנאות וזהויות – טיפול באמנות בהיבטים רב-תרבותיים2*

2טיפול קבוצתי אנאליטי באמצעות אמנות2*

סמינריון מחקר פעולה- תיאוריות וגישות בטיפול באמנות
 )יונג ילומד ביומיים אינטנסיב(2*

2

2  קורס התנסותי -עבודה סדנאית
* קורס מתמיר )טרנספורמטיבי(: קורס המתבסס על אופנות הוראה דינמית באמצעות     3

התנסות באמנות   
4  קורס מתמיר )טרנספורמטיבי(: קורס המתבסס על אופנות הוראה דינמית באמצעות התנסות  

באמנות   
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סמינריון מחקר פעולה במתודולוגית Case Study -’חקר תופעה’
קריצת תאוריה מהשדה כאמצעי לניתוח תהליך בטיפול באמנות 

2

1טיפול במתבגרים

בשנה בהכשרה מעשית וקורסים מלווים 

10 עבודה מעשית בשדה
שעות- 
יומיים 

בשבוע 
בליווי 

הדרכה 
צמודה

3הדרכה קבוצתית בטיפול באמנות לשנה ב )שיעור + סדנה(3*

1המעבר מסטודנט למטפל באמנות– קורס אינטנסיבי התנסותי *

סדנת הנחיית קבוצות3* טיפול קבוצתי  ממוקד נושא באמצעות 
גשטלט ואמנות לקבוצות מבוגרים - קורס אינטנסיבי התנסותי *

1

פסיכותרפיה ממוקדת קצרת טווח בטיפול באמנות ומיינדפולנס  
)נוכחות טיפולית(

1

סה”כ שעות שנה ב: 17 ש”ש + 10 שעות הכשרה מעשית בשבוע )פירוט בהמשך(

שנה ג-  שנת הכשרה מעשית מתקדמת 8 ש”ש +960 הכשרה מעשית
הדרכה קבוצתית מתקדמת בטיפול באמנות 3* 

)שעור+סדנה(
2

הדרכת הורים באמצעות אמנות3*
הקורס לא ינתן בכל שנה

2

 Open art therapy studio:*3 אוצרותרפיה, 

תערוכת גמר, סדנת צילום בטיפול באמנות 
כסדנת המשך לפסיכודיאגנוסטיקה של 

חומרים

4

תנאי מעבר ודרישות לקבלת התואר ולסיום הלימודים 
המעבר משנה א לשנה ב מותנה בעמידה בציון 80 לפחות בכל קורס ומילוי שעות •

החובה בהתנסות המעשית.
בסיום השנתיים האקדמיות, עם הגשת שתי עבודות סמינריוניות, השלמת ההגשות   •

האקדמיים עם ציון 80 לפחות בכל קורס והשלמת כל חובות העבודה   והחובות
שני  המעשית של שנים א ו-ב  )660 שעות(, יהיו הבוגרים זכאים לקבלת תואר

    
    

)MA. A.T( בטיפול באמצעות אמנויות - אמנות חזותית
המעבר משנה ב לשנת ההכשרה המעשית המתקדמת תלוי בהערכות מרצי    •
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הפרקטיקום ומדריכי ההכשרה המעשית בשטח ובסיום חובות תואר שני מלבד   
השלמת סמינריונים בציון 80 לפחות בכל קורס.

 
 

למסיימים את כל חובות הפרקטיקום בשנה השלישית, תינתן גם תעודת מטפל/ת     •
באמצעות אמנות- אמנות חזותית )תעודת תואר שני + תעודת הכשרה מעשית 

מתקדמת-על פי מתווה המל”ג .(
   

 

תכנית הלימודים לתואר שני בטיפול באמצעות אומנות חזותית, מובנית וקבועה מראש; היא 
מתקיימת במערכת מובנית  במשך שנתיים + שנה שלישית שהיא שנת ההכשרה המעשית 

המתקדמת.
כאמור נוסף על שעות הלימודים، התכנית כוללת 220 שעות הכשרה מעשית בשנה א, 440 

שעות הכשרה מעשית בשנה ב, ו-960 שעות הכשרה מעשית מתקדמת בשנה ג.
5-8 סטודנטים בהתאם לשנה( ובשנה  שעות אלו מלוּוות בשיעורי פרקטיקום )בקבוצות של 

הראשונה גם על ידי סמינר קליני )בקבוצות של עד 5 סטודנטים(.
ֹ

בסיום חובותיהם )ראו פירוט בהמשך( יקבלו הסטודנטים תעודת תואר שני ותעודת הכשרה 
 MA.AT.)מעשית מתקדמת באמצעות אומנות חזותית )על פי מתווה המל"ג

שנת הכשרה מעשית מתקדמת
למתקבלים לשנה השלישית – שנת ההכשרה המעשית המתקדמת – הלימודים הם בהיקף 

של 8 ש"ש 
תעודה המוכרת גם כהשתלמות וכוללת:

הדרכה קבוצתית מתקדמת בטיפול באמנות )בקבוצות קטנות של 5 סטודנטים(,
Open art therapy studio הכולל:

• אוצרותרפיה	
• תערוכת גמר	
• סדנת צילום בטיפול באמנות כסדנת המשך לפסיכודיאגנוסטיקה של חומרים משנה ב	
• תערוכת סיום המלווה בקטלוג מודפס.	

הבוגרים  תערוכת  נערכת  השני,  התואר  תעודות  הענקת  לטקס  בנוסף  השלישית,  בשנה 
של  הפנימי  עולמו  בחקירת  המתעמק  התכנית  וסגל  הסטודנטים  של  עיון  ערב  ובשילוב 
המטפל באמצעות אומנויות. לערב זה יוזמנו גורמי הדרכה מקצועיים ממקומות ההתנסות 
הקלינית, ובכללם פסיכיאטרים, פסיכולוגים ומטפלים באמנות. לכל ערב כזה נקבע נושא 
הרלוונטי לתהליכי הסטודיו. במהלך יום העיון יציגו סטודנטים  את עבודת המחקר שלהם או 
מקרה טיפולי באמצעות הצגת מקרה והתיאוריות הרלוונטיות לו. פאנל אנשי המקצוע יתדיין 

בנושא, תוך התייחסות לשאלות ולסוגיות שעלו בו. בסוף היום יוענקו תעודות הצטיינות.
זה  והטיפול בהם, התדיינות מסוג  וההפריה ההדדית שבחשיפת המקרים  מלבד ההעשרה 
מזמנת לסטודנטים התנסות בתהליכים המקובלים במסגרות מקצועיות שבהם עובד צוות 

טיפולי. 
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1ב. תואר שני ייעודי למטפלים בפועל בטיפול באמצעות אמנויות- 
MA.A.T אמנות חזותית

ראש התכנית ד"ר גל אברמובסקי 
מנהלי מחקר: ד"ר נטע רם-ולסוב וד"ר שחר גינדי

סגל הוראה: ד"ר נטע רם ולסוב, ד"ר שמרית תלרז-כהן, ד"ר שחר גינדי, ד"ר אופירה הוניג, 
טלי עמיעד-מילשטיין, ד"ר עידית טבת, ד"ר גל אברמובסקי, ד"ר אריאלה בארי בן-ישי, ד"ר 

יעל שרון, פרופ' לינור הדר

מדברי וועדת המל"ג  בעת אישור התכנית:

"התכנית שהוגשה ע"י המחלקה לטיפול באמצעות אומנויות, שבמכללה 
האקדמית בית ברל הינה תכנית משובחת...הוועדה מביעה את הערכתה 
צברו  אשר  מנוסים  מטפלים  ציבור  עבור  מותאמת  התכנית  היות  על 
בתחומים  לחדש  המיקצועי,  הידע  את  להעשיר  ומצליחה  וניסיון....  ידע 
מיומנויות  ולהקנות  הפסיכותרפיה  בתחום  וחשובים  מגוונים  מקצועיים 
התעודה  לימודי  בתכניות  נלמדו  לא  ברובן  אשר  טיפוליות  להתערבויות 

בעבר"

של  וההמשגות  הידע  של  ההעשרה  בזכות  גם  לשבח....  ראויה   ...."
וימי  סדנאות  במסגרת  האמנות  עולם  של  לעושר  הנחשפים  הסטודנטים 
העיון הייחודיים מחוץ לתכנית הלימודים הקבועה, של המחלקה והפקולטה 

שבמכללה האקדמית בית ברל".

מרצים מן החוץ: שלומית רינת, איה פלדמן 
עוזרי הוראה ואסיסטנטים חנהוגנר-שמידט 

מזכירת התכנית:  קרן בן חיון
kerenh@beitberl.ac.il | 09-7473177

קישור לדף הפייסבוק של המחלקה לטיפול באמנות <<

ימי לימוד
ימי רביעי 8:30- 17:15/19:15

+ שני קורסים באמצעות למידה מרחוק )מקוונים(

בעלי  באמנות  למטפלים  המיועדת  וממוקדת,  ייעודית  שני  תואר  לימודי  תכנית  היא  התכנית 
תעודת מטפל באמנות חזותית העובדים במקצוע, בוגרי תכניות התעודה המוכרות להכשרת 

מטפלים באמנות בישראל, אך אינם בעלי תואר שני )M.A. A.T( בטיפול באמנויות. 
ומאפשרים  פסיכודינמיים  תהליכים  ללימודי  גם  מעמיקים  גבוהה,  אקדמית  ברמה  הלימודים, 
חקירה של האפשרויות היצירתיות הגלומות בכל שלב התפתחותי ובחומרי האמנות השונים. אופנות 
התנסות  באמצעות  תאורטית  בהוראה  המתמחה   ,)Honig,2014(הטרנספורמטיבית ההוראה 
והקנייה  ומאפשרת תהליכי הכשרה  דינמית, הנה מומחיות של הצוות במחלקה לטיפול באמנות 
 Jarvis,( תאורטית באמצעות אופנות הוראה חדשנית ומחוללת שינויים. אופנות הוראה מתמירה

2006( זו, מבטיחה שההוראה התאורטית גם היא ברובה תלומד באמצעות שפת הטיפול באמנות.

https://www.facebook.com/%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C-%D7%91%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%91%D7%A8%D7%9C-Art-Therapy-Beit-Berl-114077552740412/?modal=admin_todo_tour
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מטרות התכנית מבחינה אקדמית והכשרתית
• לאפשר למטפלים באמנויות בעלי ניסיון ובעלי תעודה בטיפול באמנות חזותית ממוסד 	

מוכר, להשלים את התואר  השני בטיפול באמצעות אמנות- אמנות חזותית תוך כדי 
ידיעותיהם  והרחבת  ומחקריים  אקדמיים  תיאורטיים,  בתחומים  ידיעותיהם  העמקת 

בתחומי טיפול שונים. 
• החוק 	 כינון  שלאחר  העבודה  בשוק  להשתלב  ומנוסים  וותיקים  למטפלים  לאפשר 

להסדרת מקצוע הטיפול באמנות.
• לפתוח בפני מטפלים מנוסים את האפשרות להמשך התפתחותם האקדמית ללימודי 	

תואר שלישי.
• מתקדמות 	 בתאוריות  חדשים,  בתחומים  ידיעותיהם  והרחבת  העמקה  לאפשר 

ובהעמקה בחיבורים עם שפת הטיפול באמנות חזותית ובפסיכותרפיה בכלל.

מטרות פרופסיונליות של התכנית
בהמשך לדרישה לתואר שני לצורך קבלת רישוי כמטפל באמצעות אמנויות המופיעה בהצעת 
החוק הנמצאת על שולחן הממשלה,  הודיע משרד הבריאות כי בכוונתו לדרוש השלמת תואר 
שני בתחום גם ממטפלים בפועל, בוגרי לימודי תעודה, כתנאי למתן רישיון עיסוק )על פי החוק 

שיעבור*5(. 
אמנות  באמצעות  מנוסים  למטפלים  שני  תואר  ללימודי  המל"ג  למתווה  מותאמת  התכנית 
אמנות  אמנות-  באמצעות  "מטפלים  במקצוע:  העובדים  מוכרות,  תעודה  בתכניות  שלמדו 
ציבוריות,  בפנימיות  לסוגן,  הבריאות  במערכות  החינוך,  במערכת  שונות:  במסגרות  חזותית", 
במרכזים טיפוליים ועוד. חשיבותם המקצועית של מטפלים אלו להתנהלות רגשית תקינה של 
ילדים, נוער, משפחות ומבוגרים - אינה מוטלת בספק בקרב מנהלי החינוך, קהילות המטפלים 

ובמוסדות בריאות הנפש. 

מאפייני תכנית הלימודים וייחודיותה
מקצועי  ומענה  ביותר  הגבוהה  ברמה  ומעודכן  עכשווי  אקדמי  ידע  לבוגריה  מעניקה  התכנית 
ההבנה  והרחבת  פעילה  קריירה  כדי  תוך  תואר  הרוכשים  מנוסים  למטפלים  ומכוון  מותאם 

הפסיכותרפויטית שלהם בשפת הטיפול באמנות.
התכנית מבוססת על מומחיות צוות ההוראה – במחקר, בהוראה אקדמית מתקדמת, בשילוב 

תהליכי למידה מותאמים, בעבודה טיפולית דינמית רבת שנים וביכולות הדרכה משמעותיות. 
חזון הצוות והעומדים בראש התכנית להחזיר עטרה לכח של החומרים, לחשיבות הידע בחומרים 
וחשיבות חדרי הטיפול באמנות. חזון זה בא לידי ביטוי  לאורך שנות קיומה של המחלקה לטיפול 
מאחוריהם  העומדות  לתאוריות  לחומרים,  המוקדשים  המחלקה  של  העיון  בימי  באמנות- 

ולתהליכי הטיפול המתאפשרים באמצעותם. 
מיקומה של המחלקה לטיפול באמנות בחללי סטודיו לטיפול באמנות מאפשר קיומם של קורסים 
להעמיק  לבסס,  שמטרתם  טרנספורמטיבית   הוראה  באפנות  המלומדים  ייחודיים  תאורטיים 
ולהרחיב את הידע של המטפלים המנוסים ב- "Art as Therapy" בחומרים ובתאוריות עכשוויות 
 , CBTArts בטיפול באמצעות אמנות חזותית בתחומים כמו  וויסות רגשי והדרכת הורים מבוסס

סמינריון מחקר פעולה בטראומה, כלי מחקר באמצעות אמנות, קבוצות, גשטאלט ועוד.

5  ראה מסמך: “תיקון מתווה לתכניות ייעודיות 5.3.2013/ 21.5.2013”
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תנאי קבלה
התכנית מיועדת למטפלים העומדים בתנאים לקבלה ללימודי תואר שני:

 תואר ראשון א. 
מטפלים באמצעות אומנויות בפועל:ב. 

• או בעלי תעודה בטיפול באמנויות מתכניות מוכרות ע”י המל”ג) בעת מתן התעודה-	
פרוט במתווה (משנת 2004 ואינם בעלי תואר שני שסיימו הכשרתם לפני 2018  או בעלי 

תעודה בטיפול באמנויות עד לשנת 2004 אשר אין ברשותם רישיון ממשרד הבריאות 
• או בעלי תעודה בטיפול באאמצעות אומנויות עד לשנת 2004 אשר להם	
• רישיון ממשרד הבריאות, יכולים להתקבל לתכנית אם ירצו בכך.	
• למדו את קורסי ההשלמה הבאים בציון מינימום 80 בכל אחד: 	

•מבוא לפסיכולוגיה 2 נ”ז 	

•פסיכולוגיה התפתחותית 4 נ”ז  	

•פסיכופתולוגיה 4 נ”ז  	

•תיאוריות אישיות 2 נ”ז 	

•שיטות מחקר 2 נ”ז  	

•פסיכופיזיולוגיה 2 נ”ז 	

•סטטיסטיקה 2 נ”ז  	

היקף ומבנה הלימודים בתואר שני ייעודי למטפלים בפועל בטיפול 
MA.A.T באמצעות אמנויות- אמנות חזותית

התכנית חד שנתית  אקדמית. היקף התכנית 13 ש"ש חובה לשקלול 
יום הלימודים: ימי רביעי 8:30-17:30

קורס מרוכז שלושה ימים באמצעות למידה מרחוק בסמסטר א )תאריכים ישלחו לנרשמות(
ימים ביולי, קורס מקוון אסינכרוני )בקצב אישי(. קורס מרוכז שלושה  קורס מרוכז של שלושה 

ימים בקמפוס בסיום סמסטר ב
בהערכה  מתקדמות  שיטות  אמנות,  מבוססים  מחקר  ובכלי  במחקר  קורסים  כוללת  התכנית 
בטיפול באמנות: יישומים קליניים ומחקריים, שיטות מחקר איכותני מבוסס אמנות, פיתוח שפת 

החקר של תהליכים דינמיים וכתיבת מאמרים.
שימוש  באמצעות  והמחקרית,  הקלינית  הדיאגנוסטית،  היכולת  שכלול  על  דגש  יושם  בתכנית 

בהערכה מבוססת אמנות.
• פיתוח מיומנות תכנון ראיון קליני/אינטייק באמצעות שימוש בהערכה מבוססת   	

אמנות.   
• פיתוח מיומנות בחירת כלי הערכה מבוססי אמנות לאוכלוסיות שונות.	
• התאמת מורכבות ההנחיה ונושא ההערכה למאפייני האוכלוסיה כגון גיל, יכולת   	

קוגניטיבית, יכולת תקשורתית, קשיים רגשיים, חשיפה לטראומה וכיוב.  
• פיתוח מיומנות תכנון מערך מחקר, איכותני או כמותני, באמצעות כלי מחקר מבוססי  	

אמנות  

יוקנו מושגי יסוד, ידע עיוני ויישומי לביצוע חקירה וכתיבה מדעית על בסיס שילוב חומרי אמנות.
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נקודות זכותשם הקורס

סמסטר א

1גישות מתקדמות בפסיכותרפיה א: פסיכותרפיה התייחסותית

2סמינריון מחקר פעולה- טראומה, אובדן ותקווה בטיפול באמנות חזותית

1טיפול קבוצתי והנחיית קבוצות בחברה מרובת- זהויות

1אוריינות מחקרית -שיטות מחקר כמותני

 )ASD( טיפול בילדים, מתבגרים ומבוגרים על הספקטרום האוטיסטי
)קורס המוכר גם כהשתלמות ייחודית למקצועות בריאות הנפש במשרד 

הבריאות(

1

סמסטר ב

גישות מתקדמות בפסיכותרפיה ב:
גישות לטיפול קצר מועד וביטוין בטיפול באמנות חזותית

1

גישות מתקדמות בפסיכותרפיה ג: פסיכותרפיה אינטגרטיבית עכשוויות 
למתקדמים וביטויה בטיפול באמנות חזותית

1

1מחקר איכותני ומבוסס אמנות

1כלי הערכה במחקר מבוסס אמנות

אינטנסיבים

 Cbt Arts – מבוא
 18 בינואר/ 25 בינואר/ 1 בפברואר 2023  בזום

1

 Cbt Arts – וויסות רגשי והדרכת הורים מבוסס
2-3/5 ביולי 2023

1

טיפול קבוצתי אנאליטי ממוקד נושא לקבוצות מבוגרים, באמצעות אמנות 
וגשטאלט

1



ידיעון הפקולטה לייעוץ , לטיפול ולתמיכה חינוכית   תשפ״ג 2023-2022 | 51

התכנית לתואר שני למטפלים בפועל, בטיפול באמצעות אמנויות- 
אמנות חזותית MA.A.T. - נושאי הלימוד וסדר הלימודים

המחלקה לטיפול באמנות פועלת בחללי עבודה ולמידה המיועדים להכשרת מטפלים 
באמצעות אומנויות ומעוצבים ומאובזרים כסטודיואים לטיפול באמנות.

תנאי מעבר ודרישות לקבלת התואר ולסיום הלימודים 
בסיום החובות האקדמיות, עם הגשת שתי עבודות סמינריוניות, השלמת ההגשות   

האקדמיים בציון 80 לפחות בכל קורס, יהיו הבוגרים זכאים לקבלת   והחובות
שני  תואר

 •
      

)MA. A.T( בטיפול באמצעות אמנויות - אמנות חזותית למטפלים מנוסים     

ערעור על ציונים
ערעורים יוגשו תוך שבוע מקבלת הציון  •

הערעור יוגש למרצה בלבד   •

על הערעור להכיל התייחסות להערות המרצה על תוכן העבודה   •

הציון שיתקבל לאחר העיעור הוא הציון הקובע  •

תכנית הלימודים לתואר שני בטיפול באמצעות אומנות חזותית למטפלים מנוסים, מובנית וקבועה 
מראש; היא מתקיימת במערכת מובנית במשך שנה.

בסיום חובותיהם יקבלו הסטודנטים תעודת תואר שני בטיפול באמצעות אומנות חזותית. 

MA.A.T למטפלים מנוסים  
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ביה"ס ללימודי המשך- ְרָבִדים בשיתוף עם מרכז התפתחות 
מקצועית- קשת

ראש בית הספר ד"ר גל אברמובסקי

מסעו הלימודי של הפסיכותרפיסט.ית הינו חלק בלתי נפרד מהתפתחותו המקצועית והאישית. 
בית הספר ללימודי המשך של המחלקה לטיפול באמנות מציע מגוון רחב של אפשרויות למידה 

מתחדשות)מדי שנה מוצעים קורסים שונים(.
בית הספר ללימודי המשך נוסד עבור הקהילה המקצועית טיפולית ומטרתו לאפשר למטפלים 

באמנויות, פסיכולוגים קליניים, אנאליטיקאים, מטפלים קבוצתיים ועוד- מגוון אפשרויות 
להתקדמות מקצועית, התמקצעות והרחבת אופקים תאורטיים עכשוויים. 

לימודי ההמשך למטפלים באמצעות אמנויות במסגרת ביה”ס ללימודי המשך-ְרַבִדים, מיצבו 
עצמם מתמחות בהקניית ידע עמוק בשימוש בחומרים ובהבנה תאורטית דינמית של תרפיה 

באמנות.
ביה”ס רבדים מהווה נדבך חשוב בהתפתחות מקצועית מתקדמת עבור קהילת המטפלים. 

בית הספר דוגל באופנות הוראה טרנספורמטיבית התנסותית דינמית המאפשרת חיבור 
אקדמי, קליני ויישומי בליווי מיטב המרצים מן האקדמיה ומן השדה הקליני.

* התעודות מוכרות ע"י האיגודים המקצועיים וע"י אופק חדש.

התכנית לפסיכותרפיה קבוצתית אנאליטית והנחיית קבוצות בחברה מרובת זהויות . 1
לימודי תעודה דו שנתי + שנת הדרכה 

)*נמשכת ההרשמה לשלושת המסלולים המתקדמים בפסיכותרפיה קבוצתית אנאליטית לשנה"ל 
תשפ"ג 2022/2023(

מרכזת התכנית ד"ר אופירה הוניג

באמצעות אמנות חזותית = מרכזת בשמת מלכה  I מסלול
באמצעות תאטרון פלייבק = מרכז ד"ר רונן קובלסקי  II מסלול

מסלול III       הנחיית קבוצות בחברה מרובת זהויות = מרכזת ד"ר אריאלה     
בארי בן ישי   

 ממטפל  למדריך- קורסי הדרכה על הדרכה בסטודיו לפיסול וטיפול באמנות. 2

ממטפל למדריך- קורסי הדרכה למטפלים בתהליך צמיחתם כמדריכים

קורס הנחיית קבוצות חברתיות באמצעות יצירה עם הקהילה . 3

4 . CBT ART -וויסות רגשי - ילדים והורים בגישת ה

קורס הנחיית קבוצות חברתיות באמצעות צילום דוקומנטרי©. 5

ָיה©. 6 אֹוְצרוְּתַרּפְ

מעבדת מחקר “חומרי אמנות וחומרי נפש”. 7

מכינות ללימודי תואר שני בטיפול באמצעות אמנות. 8
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*את הקריטריונים לקבלה ומידע מפורט אודות הלימודים ניתן לראות 
בדפי המסלולים באתר.

פרטים על הלימודים ניתן לקבל באתר התכנית  ובמזכירות התכנית:
לפרטים והרשמה  <<  
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המרכז לאבחון ולהדרכה
ראשת המרכז: ד"ר שרית גדעוני כהן

צוות המרכז: ד"ר שרית גדעוני-כהן, ליאב בוצקו, אושרה שגיא, רויטל בתרון,  שירי הירש, עדי 
ספיבק, שני ויסמן  דוש, אביה לב נגר, ציפי ליבוביץ, רעות גנקין, עדי שופר,  ד"ר בלומה סגל, 

רמה עאזם, הדיל עווד, דפנה טל ואמאל עלעל.

מזכירת המרכז: שרון דרור ברדה
מיקום המרכז: דקל 433

שעות הפעילות: א, ב, ד, ה 8:30-15:00 
טלפון: 09-7476394 פקס: 09-7476394

  ivhun@beitberl.ac.il:דואר אלקטרוני
 www.beitberl.ac.il/ivchun :אתר אינטרנט

ולימודי. המרכז מציע שירותי אבחון לאיתור לקויות  יישומי  המרכז לאבחון והדרכה הוא מרכז 
למידה תוך דגש על התייחסות כוללת לאישיות המאובחן ולקשיים הנובעים מלקות הלמידה/ 

הפרעת קשב או שהם המוקד העיקרי שבעטיו קיימים קשיים בלמידה. 

המרכז מקיים שתי תכניות הכשרה שנתיות 
• לימודי אבחון דידקטי לבוגרי התכנית לתואר שני )M.Ed( בלקויות למידה 	
• תכנית התמחות לבוגרי תכנית ההכשרה באבחון דידקטי	

תפיסת העולם של המרכז
ממצבי  לצאת  לסייע  שניתן  אמונה  מתוך  במצוקה  המצוי  לאדם  בסיוע  עוסק  האבחון  מרכז 
ההתפתחות,  לאורך  מתאימה.  הכוונה  ידי  על  וחיוביות  חדשות  דרכים  ולאתר  וקושי  תקיעות 
לידי ביטוי  אינדיבידואלים עשויים להיתקל בקשיים שבעטיים הם מתקשים להביא את עצמם 
בדרך  לסייע  מנת  על  הבעיה  או  הקושי  ובהגדרת  באיתור  בצורך  דוגל  האבחון  מרכז  מלא. 
המתאימה. כאשר מאובחנים הקושי, הלקות או ההפרעה ניתן להציע תכנית התערבות מותאמת 

לצרכים האינדיבידואליים של האדם. 

שירותי המרכז
• המרכז עוסק בהכשרה יישומית של בוגרי התואר השני בלקויות למידה/חינוך מיוחד בלימודי 	

אבחון דידקטי.
• המרכז עוסק באבחון ילדים, נוער וסטודנטים ומועמדים ללימודים גבוהים באמצעות ערכת 	

לבחינות  הארצי  המרכז  ידי  על  המוכרת  מת"ל  ממוחשבת  אבחון  וערכת  דידקטי   אבחון 
והערכה ועל ידי המוסדות להשכלה גבוהה.

נערכות  שבו  האבחון  שלב  התפתחותי,  מידע  נמסר  שבו  ראשוני  שלב  כולל  האבחון  תהליך 

mailto:ivhun@beitberl.ac.il
http://www.beitberl.ac.il/ivchun
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פגישות עם המאובחן, והשלב הסופי של מסירות דוח האבחון הכולל המלצות יישומיות ובמידת 
הצורך התאמות לדרכי היבחנות. 

הפונים
מרכז האבחון מקיים  אבחונים מגוונים בעברית ובערבית המותאמים לגילאי גן חובה, גילאי בית 

ספר ולמבוגרים. אנו עורכים אבחונים מעמיקים במתמטיקה ובאנגלית כשפה שנייה, 
במרכז מתקיימים אבחוני מת"ל לסטודנטים ולקראת המבחן הפסיכומטרי. 

מרכז האבחון מקבל פניות עצמאיות ממועמדים ללימודים וסטודנטים של המכללה ומסטודנטים 
הלומדים במוסדות להשכלה גבוהים אחרים.

סגל המרכז
ידי  על  מנוהל  המרכז  רחב.  מקצועי  ניסיון  ובעל  מיומן  רב-מקצועי  צוות  מונה  המרכז  סגל 

פסיכולוגית קלינית בכירה, מומחית בלקויות למידה ובקשיים רגשיים מורכבים. 
צוות המרכז מורכב מפסיכולוגית מתמחה ומאבחנים דידקטיים מומחים בתחום לקויות הלמידה 

שהם בוגרי קורס לאבחון דידקטי ובעלי תואר שני מאוניברסיטאות בארץ.

לימודי אבחון דידקטי 
שנת  לאורך  רביעי  בימי  חד-יומית  לימודים  תכנית  במתכונת  יתקיימו  בתשפ"ג  הלימודים 
באנגלית,  כלים  וכן  בעברית  הדידקטי  האבחון  כלי  יילמדו   .13:45-8:30 השעות  בין  הלימודים 

מתמטיקה, קשב ואבחון מת"ל. 
אבחון  כלי  יעבירו  הסטודנטים  השונים.  באבחונים  והתנסות  קלינית  הכשרה  תיערך  במקביל, 
דו"חות  ולכתוב  הכלים  את  לנתח  מונחות  הדרכה  בסדנאות  וילמדו  מרוכז  באופן  ספר  בבתי 

אבחון אינטגרטיביים כולל תכנית התערבות. 
בסיום התכנית, לאחר עמידה בדרישות התכנית והשתתפות פעילה בתכנית ההכשרה, תוענק 

תעודה המעידה על הכשרה באבחון דידקטי. 
לימודי התמחות באבחון דידקטי בחטיבות הביניים

דידקטי  אבחון  קורס  לבוגרי  התמחות  תכנית  ברצף  השלישית  השנה  זו  תתקיים  בתשפ"ג  
התמחות  סיום  תעודת  תוענק  התכנית  בסיום  דידקטיים.  אבחונים  בעשרה  התמחות  שתכלול 
ובה התנסות באבחונים בחטיבות  באבחון דידקטי. התכנית עוסקת באבחון בחטיבת הביניים 
הארץ  ברחבי  הנפתחים  האבחון  במרכזי  לעבודה  המאבחנות  את  להכשיר  מנת  על  הביניים 

בערבית ובעברית במסגרת התכנית "מלקויות ללמידה". 
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אני רוצה לעשות משהו, 
להיות ניצוץ קטן

)ברל כצנלסון(
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