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מקצוע הייעוץ החינוכי
ייעוץ חינוכי הוא מקצוע מדעי יישומי בתוך המערך המסייע של בית הספר ,המלווה את
התהליכים ההתפתחותיים של הפרט ושל הארגון ואת יחסי הגומלין ביניהם .היועץ החינוכי
מסייע לתלמיד כפרט ולבית הספר כמערכת להגיע לתפקוד מיטבי ולמיצוי מרבי של
יכולתם .היועץ החינוכי הוא סוכן בריאות נפש פנים בית ספרי ,בעל מבט מערכתי הפועל
לקידום הרווחה הכללית ( )wellnessשל התלמידים ,של הצוות ,של ההורים ,של הארגון
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
בצרכים השונים והמשתנים .הייעוץ החינוכי קיים בארץ למעלה מ 50-שנה והוא מתאפיין
בהתפתחות מתמדת ובשינויים ותמורות מואצים.

ידיעון הפקולטה לחינוך תשפ״ב 251 | 2022-2021

לימודי התואר השני בייעוץ חינוכי
התוכנית ללימודי תואר שני בייעוץ חינוכי במכללה האקדמית בית ברל היא בעלת ותק
של מעל  40שנים ומוניטין רב בהכשרת יועצים חינוכיים .לצד הניסיון המצטבר ,התוכנית
מתחדשת ,מתעדכנת ,מציבה לעצמה יעדים חברתיים-ערכיים וממשיכה להוביל את
ההכשרה לייעוץ החינוכי.
התוכנית ללימודי ייעוץ חינוכי מאפשרת נוסף ללימודי התואר השני ללמוד במקביל גם
בתוכנית ללימודי תעודת הוראה המותאמים במיוחד לסטודנטים לייעוץ חינוכי.

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.
•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.
•התוכנית מקנה כישורים ,מיומנויות וכלים ייעוציים לעבודה עם מגוון תלמידים ,צוותים
חינוכיים ,משפחה ,קהילה ועם המערכת החינוכית כארגון.
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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  85לפחות
•ניסיון חינוכי או/ו טיפולי בעבודה עם ילדים (החל מהגיל הרך ועד בוגרים צעירים)
•ועדת קבלה
•פטור מאנגלית וציון  80בסטטיסטיקה (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  80ומעלה.
•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.

היקף ומבנה הלימודים לתואר השני בייעוץ חינוכי
הלימודים מתקיימים במשך שנתיים בהיקף של  23ש"ש ,ו 330-שעות התנסות מודרכת:
שנה א :יום ד (יום מלא) ,ויום א החל מהשעה  + 14:15התנסות של  5שעות בבוקר נוסף
(רצוי ראשון בבוקר).
שנה ב :יום ד (יום מלא) ,ויום א החל מהשעה  + 14:15התנסות של  6שעות בבוקר נוסף
(רצוי ראשון בבוקר).

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.
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התוכנית לתואר שני בייעוץ חינוכי :נושאי הלימוד וסדר הלימודים
שם הקורס

שנה א

אוריינות מחקרית איכותית למתקדמים

1

תיאוריות בייעוץ – המשגת מקרים

1

סטטיסטיקה

1

ערכים ועקרונות בייעוץ חינוכי

2

היבטים תיאורטיים בהנחיית קבוצות

1

הריאיון המסייע והתערבויות ייעוציות פרטניות

2

דחייה חברתית והטיפול בה בייעוץ החינוכי

1

קורס הדרכה בסיסית א

2

התנסות מודרכת בייעוץ שנה א

שנה ב

 5שעות

סה"כ שעות שנה א 11 :ש"ש  5 +שעות עבודה מעשית
סדנת כתיבה – סמינריון מחקרי מסכם

2

עבודה קבוצתית בייעוץ חינוכי

2

קורס בחירה :מנהיגות וניהול צוותים בייעוץ החינוכי\ אידיאולוגיות
בחינוך

1

קורס בחירה :ייעוץ למשפחה\ התמכרויות ומניעתן\ שפה בעידן
הגלובליזציה

1

הכנה אינטגרטיבית לתפקוד מקצועי בשדה – קורס מתקדם

2

סדנת הדרכה המלווה את ההתנסות בשדה

2

איתור ילדים בסיכון והטיפול בהם בייעוץ החינוכי

1

אחרים ואחרות במערכת החינוך בישראל

1

תהליכי חונכות בייעוץ החינוכי (במסגרת פרויקט ProMentors
 +Erasmusשל האיחוד האירופאי)

1

התנסות מודרכת בייעוץ שנה ב
סה"כ שעות שנה ב 12 :ש"ש  6 +שעות התנסות מודרכת
סה"כ שעות בתוכנית :שעות עיוניות –  ,23שעות התנסות מודרכת – 11
הערה :פירוט לימודי השלמה בעמוד הבא.
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 6שעות

שנה א

נושא

שנה ב

לימודי השלמה* (ההיקף ייקבע על פי הרקע האקדמי של כל סטודנט :לימוד הקורס
בתואר ראשון או שני בשמונה השנים האחרונות וציון  80ומעלה).
ילדים עם לקויות התפתחותיות ,קוגניטיביות וחושיות

1

פסיכולוגיה התפתחותית

1

סטטיסטיקה (קורס היברידי בקיץ)

1

פסיכופתולוגיה

1

סה"כ שעות השלמה 4 :ש"ש

* לימודי ההשלמה משולבים בימי הלימודים וחלקם נלמדים בלמידה מרחוק.
הערה :קורסי השלמה מחייבים תשלום נוסף.
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