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 ג "תשפ -נהלי הרשמה למדרשה ללימודים מתקדמים בפסיכולוגיה חינוכית
 

 ,רב למנהלים ולפסיכולוגים במחוז ירושלים שלום
 

 .15.8.2022ותסתיים בתאריך  2022באמצע חודש יולי תחל   גההרשמה לשנת תשפ"  מועדי הרשמה:

על בסיס מקום  , 1.9.22יוכלו להירשם עד  מכן פסיכולוגים הנקלטים לעבודה בתחנות שפ"ח לאחר 

 פנוי.

על בסיס מקום פנוי ולפי   2.8.20215: יכולים להירשם אחרי גמלאים ומדריכים חיצוניים בשפ"חים

 שיקולי דעת של הפסיכולוג המחוזי ורכז השלוחה של המדרשה.

 

₪ דמי הרשמה וטיפול בעת ההרשמה + תשלום יתרת עלות   150מתבצע בשני תשלומים: התשלום: 

 ועד כחודש טרם פתיחת הקורס/ים.   ההנחיות,הקורס בהמשך על פי 

 

₪ דמי   150: עד שבועיים לפני מועד פתיחת הקורס, ניתן לקבל החזר תשלום בקיזוז ביטול הרשמה

  חויב בעלות מלאה של הקורס.לאחר מועד זה, ביטול הרשמה לקורס יהרשמה. 

דמי ההרשמה אינם מוחזרים בכל מקרה, אלא במקרה והקורס המבוקש לא    -לתשומת לבכם

 ייפתח, או במקרה והקבוצה כבר מלאה בעת שנרשמת. 

 

תתקיים גם    גההרשמה לקורסי המדרשה לשנת תשפ"  נהלי הרשמה ותשלום ) אנא קראו בעיון( :

של   ומאובטח  מקוון  אשראי,  בכרטיס  תשלום  טופס  שבהמשכו  רישום  טופס  באמצעות  השנה, 

 האוניברסיטה העברית בירושלים.

, למלא את כל פרטיכם בעמוד הראשון,  המופיע בעמוד הבא  לצורך הרשמה עליכם להיכנס לקישור

די בכרטיס אשראי על סך  לבחור בקורס/ קורסים המבוקשים על ידיכם להרשמה ולבצע תשלום מי

 ₪, דמי הרשמה וטיפול, לכל אחד מהקורסים המבוקשים. 150של 

אליכם   תישלח  התשלום,  ביצוע  התשלום  עם  על  קבלה  המקוונת  התשלומים  לכתובת  ממערכת 

 המייל אותה ציינתם בטופס. אנא הקפידו לשמור את הקבלה כאסמכתא . 

ים ולקראת מועד פתיחת  /ורס/ים המבוקשבהמשך, לאחר בדיקת מצב ההרשמות ואת קבלתכם לק

 , נשלח לכם קישור לביצוע התשלום על ההפרשים. הקורס/ים

לבכם טופס  -לתשומת  וטיפול  מילוי  רישום  דמי  ותשלום  המידי    הרשמה  והתשלום  שבקישור 

כמו כן, מילוי טופס  . ולא יהיה טופס הרשמה נוסף  ג, לאחריו, מהווים את ההרשמה לשנת תשפ"

מהווה   אינו  לאחריו,  והטיפול  ההרשמה  דמי  של  אשראי  בכרטיס  תשלום  ביצוע  ללא  הפרטים 

ההרשמה   דמי  של  מידי  תשלום  וביצוע  הטופס  מילוי  ללא  בקבוצה  מקום  יישמר  ולא  הרשמה 

 בנוסף, עליכם לצרף את טופס אישור מנהל השפ"ח, כפי שיפורט בהמשך.בהמשכו. 

יש להירשם ולשלם לכל קורס ם טכניים ופורמט ה"קבלות" האוניברסיטאיות, מטעמי -שימו לב

 .ה אחר זהבנפרד , בז 

 נדגיש, שמספר הלומדים בקבוצות השונות מוגבל. 
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קבלתם   אי  או  קבלתם  על  לנרשמים  נודיע  הראשוני,  והתשלום  ההרשמה  תקופת  סיום  לאחר 

 תתאפשר הרשמה נוספת על בסיס מקום פנוי. לקורסים המבוקשים. כל עוד הקורסים לא יתמלאו 

לאוניברסיטה  ישירות  לא יתאפשר  תשלום באמצעות השירותים הפסיכולוגים.  על הנרשמים לשלם  

העברית ולבצע את ההתחשבנות בעצמם מול השפ"ח בו הנם עובדים, במידה ומתאפשרת עבורם  

 השתתפות בתשלום.

שהקורס/ים אליו/ אליהם אתם נרשמים    לוודא  ועליו  ,על מנהל השפ"ח שלכם לאשר את הרשמתכם

במסגרת טופס ההרשמה, יהיה עליכם לאשר כי מנהל  מתאים לשלב הוותק וההתמקצעות שלכם.  

 השפ"ח אכן אישר את הקורסים אותם בחרתם. 

 הרשמה לקורס ליקויי למידה ב' מותנית בסיום כל החובות לקורס ליקויי למידה א'.

בהם תאריכי המפגשים חופפים, גם לא    מרוכזיםבימים  ורסים  לא ניתן להירשם לק  -שימו לב

 בתאריך אחד. אנא בדקו את התאריכים בטרם תרשמו.

  רוב הקורסים השנה מוצעים במתכונת היברידית, בה חלק מהמפגשים הם פרונטליים וחלק בזום.

ובמקרה  ם  בהתאם לצורך/ או העברת מפגשים להוראה בזו  על פי אילוצי הקורונה, ייתכנו שינויים

 הנרשמים לקורס. כזה נעדכן את כל

מתקלות בשלבי ההרשמה והתשלום, יש לבצע את הרישום    עעל מנת להימנ   –לתשומת לבכם  *  
 . ונציין שוב, כל קורס ברישום נפרד והתשלום המקוון באמצעות מחשב ולא באמצעות טלפון נייד

 
 מסמכים הנדרשים:  ל יםלהלן, הקישור

  
 גמדרשה תשפ"  -טופס הרשמה ותשלום דמי רישום וטיפול  (1
 טופס ריק לאישור מנהל/ת השפ"ח על הקורסים הנבחרים  (2

 : , לפי החלטת הועד המנהל של המדרשה, הוא לשנת תשפ"גשכר הלימוד 

 ₪.  865  -("אש 56הקורסים לטרום מתמחים )  -שכר לימוד בקורסי הפרקטיקום המורחב

 ₪  615 –( ש"א 44שכר הלימוד לקורסי לקויי למידה ב' )

 ₪   765  –  ש"א( 40)  פסיכולוגיה דחופה שכר לימוד לקורס 

 ₪  765 –(ש"א 40) הבחירה שכר לימוד לקורסי

תוח  ילסר, במזכירות המחלקה להשתלמויות ולפ-לכל בירור או שאלה בנושא מנהלי ניתן לפנות לחנה בכור

בטל'   בירושלים,  העברית  באוניברסיטה  לחינוך,  הספר  בית  של  במייל    02-5882036מקצועי  או   ,

janettebl@savion.huji.ac.il . 

במייל   ירושלים,  במחוז  פיתוח מקצועי  תחום  רכזת  בראון,  לעמליה  לפנות  ניתן  מקצועי  נושא  בכל 

amalia775@gmail.com  . 

 : לתשומת לבכם

תשפפעילות  .  1 בשנת  הקורונה,    ג"המדרשה  מגפת  לאילוצי  בדרכי  תותאם  אפשריים  בשינויים 

כן, יתכנו מעברי כיתות במהלך ימי הלימודים, על  כמו    .ההוראה וכן בשינוי תאריכים על פי הצורך

 פי הצורך. 

 .פעילות המדרשה ממומנת הן מתשלומי הלומדים והן מתקציבים ממשרד החינוך ומותנית בקבלתם . 2 

 .  25/10/22ג', ת הלימודים תחל ביום שנ

 הנם:  גתאריכי הקורסים השנתיים של המדרשה לשנת תשפ"

25/10/22  ,15/11/22  ,29/11/22,  13/12/22  ,27/12/22  ,10/1/23  ,24/1/23  ,7/2/23  ,21/2/23  ,

28/2/23 ,21/3/23 ,18/4/23 ,2/5/23 ,16/5/23 ,30/5/23 ,13/6/23 ,27/6/23.  

 4/7/22רזרבי, למקרה של ביטול בלבד : תאריך 

https://education.huji.ac.il/formhishpsychologyeducation2019#tranzilla35
https://education.huji.ac.il/sites/default/files/education/files/shapach_manager_confirmation_1.pdf
mailto:janettebl@savion.huji.ac.il
mailto:amalia775@gmail.com
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 מוצעים במחוז ירושלים הקורסים הבאים: ג"נה"ל תשפשב

 לחינוך ת הספר באוניברסיטה העברית, הר הצופים, בי

 

 קורסי חובה: 

  56מפגשים,  17, 12:15-15:00  ג'  מי, יקרסנטי-הר גיל ועדיה בן גד , דורית עבודת הפסיכולוג במערכת .1

 יתקיימו באופן פרונטלי, ושאר המפגשים בזום.(  27/6)( והאחרון  15/11המפגש הראשון )  ₪.  865שעות,  

שעות,    56,  פרונטליים  מפגשים  17,  12:15-15:00   ימי ג' ,  מישל ליסס טופזפסיכולוגיה התפתחותית,   .2

865 .₪  

   (,יישומית ותעסוקתית רפואית מגמות  לבוגרי ) שעות 56סימון , -, אתי דניאלדיאגנוסטיקה-פסיכו .3

  מיביהשאר ו, ) מפגשים פרונטליים(  9:00-15:00שעות ב 29/12 -ו 17/11 בתאריכים  ם ימים מרוכזי 2      

, 7/2,  24/1,  10/1,  27/12,  13/12,  29/11,  15/11בתאריכים    ,15:15-18:00  מפגשים בין השעות   13,  'ג

21/2 ,28/2 ,21/3 ,18/4 ,2/5 ,16/5 ,865 .₪  

.  9:00-15:00בין השעות  ,  פרונטליים  ימים מרוכזים   6ב  שעות    44  – , הילה חיון  לקויי למידה שנה ב'   .  4

 ₪. 615  ,29/12, 20/10, 6/10, 2/10, 22/9, 19/9  בתאריכים  

 

 

 קורסי בחירה:  

   אוקטובר /קורסים מרוכזים שמתחילים בספטמבר 

ממוקדעבו .1 בגישה  הורים  עם  טיפולית  ורגשדה  חוויה  מרוכזים    6  , הלפרין  מיכל  , AEDP ת  ימים 

פרונטלי(  20/10  בתאריכים  ,2020  אוקטובר  –   בספטמבר   31/10,  )זום(  27/10,  )זום(  24/10,  )מפגש 

 ₪.  765שעות  40, 15.00-09.00בין השעות    )ייתכן ויתקיים באופן פרונטלי( 7/11, )זום( 3/11, )זום(

– 8:30ימים מרוכזים מ   6ב   ,ד"ר אלומה רייס – חשיבה גישורית בעבודת הפסיכולוג החינוכי גישור ו .2

 ₪.  765 שעות, 40 .כל הקורס יתקיים בזום ,29/9, 22/9, 20/9, 15/9, 8/9, 6/9בתאריכים , 04:31

  בתאריכים .:0015עד  9:00מ ימים מרוכזים   6ד"ר חלי ברק, ב –  תהליכים קבוצתיים והנחיית קבוצות .3

  –מפגש סיום    31/1,  (בזום)  17/1,  (בזום)   13/12,  (בזום)  29/11,  (פרונטלי)  15/11)פרונטלי(,    25/10

 ₪. 765 ,שעות 40 ייתכן ופרונטלי.

, 6/11, 23/10, 2/10, 18/9 :בתאריכים , ימים מרוכזים 6ב  –, ד"ר יעקב יבלוןממוקד טיפול דינאמי .4

 .₪ 765שעות,  40,  15.00-09.00ין השעות  ב הקורס כולו פרונטלי.. 27/11, 20/11

  6, בעבר של ד"ר יבלוןי טיפול דינאמי ממוקד בזום, לבוגרי קורסבנוסף תתקיים קבוצת הדרכה   .5

,  29/1, 15/1, 1/1, 18/12, 4/12(. בתאריכים 12:00-14:15שעות אקדמיות )בין השעות  3מפגשים של 

 .הקבוצה ללא עלות. 12/2

 8/9/22בתאריכים: ימים מרוכזים,   6 ב מויאל, -, גלי מרקוACTטיפול בילדים ונוער בגישת  .6

. )פרונטלי( 20/10/22, )זום( 6/10/22, )זום( 29/9/22, )זום( 22/9/22, )פרונטלי( 12/9/22, )פרונטלי(

 . ₪ 765שעות,  40 ,09:00-15:00בין השעות 

טל גרין    –   הכשרה להדרכה בפסיכולוגיה חינוכית   למומחים בתהליך הסמכה להדרכה בלבד:  .7

, )זום(   08:30-14:30  18/9,  )מפגש פרונטלי(  9:00-15:00  8/9:  בתאריכים  , –  קוקשלאפל ורותי  

  11/12)זום(,     08:30-14:30  1/12)זום(,    13:00-15:30  7/11  ,)פרונטלי(  09:00-15:00  20/10

 ₪. 765שעות,  40 )פרונטלי(. 9:00-15:00 9/2)זום(,  08:30-14:30 16/1)זום(,  13:00-15:30
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 תקיימים בפברואר )בין סוף ינואר לתחילת מרץ( שממרוכזים קורסים 

 

   – התמודדות במצבי משבר: טראומה, פגיעות מיניות, אובדנות ואלימות  –" "פסיכולוגיה דחופה .8

הנמן,       ל  טליה  מרים  קלמנוביץ,  הדר  י שפרה  מילכה  מרוכזים    6  – כטנברג,  עדמפברואימים    ,מרץ  ר 

 קורס פרונטלי.  ₪. 765שעות,  40,  9.00-15.00בשעות  9/3, 2/3, 22/2, 12/2, 6/2, 2/2 בתאריכים: 

 1/2 : תאריכים. ב מרץ -בחודש פברוארימים מרוכזים   6ב   ,עדנה רשף – עבודה טיפולית עם מתבגרים   .9

 40,  09.00-15.00בין השעות   )פרונטלי(. 15/3)זום(,  1/3)זום(,  22/2)זום(,  15/2)זום(,  8/2)פרונטלי(, 

 ₪. 765שעות, 

ומדריכים   .10 למומחים  בלוגותרפיה,    – קורס  עיני,  בפברואר.    6נעמי  מרוכזים   2/2בתאריכים:  ימים 

-09:00בין השעות    )פרונטלי(.  2/3)בזום(,    1/3)פרונטלי(,    16/2)פרונטלי(,    7/2)בזום(,    6/2)פרונטלי(,  

 ₪.  765שעות,  40, 15:00

חינוכית .11 בפסיכולוגיה  ארן  –  מיינדפולנס  יוסי  וד"ר  לביא  ב  -אדר  מרוכזים  6ארנרייך,    ,ימים 

  קורס  ₪.  765שעות,    40  ,09.00-15.00  -בין השעות    ,22/2,  20/2,  15/2,   13/2,  8/2,  6/2:  בתאריכים

 פרונטלי. 

  ,2022 מאי  -ימים מרוכזים בינואר  6 ב , טלי טרגר, בית הספרלגיל תוכנית "התקשרות"  .12

במודיעין(  30/1  :בתאריכים   09/5,  )בזום(  23/4,  )בזום(  28/3,  )בזום(  13/3,  )בזום(  14/2,  )פרונטלי 

שימו לב: הקורס יתקיים במרכז    ₪.  765שעות,    40,  09.00-15.00בין השעות     ,)פרונטלי במודיעין(

 ה במודיעין, ולא באוניברסיטה! "פסג

 

 ביולי  שיתחילו מרוכזים קורסים

 

ימים   7)רכזת הקורס(, ב גורסקי רוני, החינוכית הפסיכולוגיה בשדה   הגאה בקהילה בטיפול סוגיות .13

 23/7)בזום(,  20/7)פרונטלי(,  17/7)בזום(,  13/7)פרונטלי( ,  10/7)פרונטלי(,  3/7 – מרוכזים ביולי 

, והפגישות בזום ייערכו בין  9:45-15:15. הפגישות הפרונטליות ייערכו כשעות )פרונטלי( 24/7)בזום(, 

 ₪.   765שעות,  40.  09:45-14:45

 7/9,  7/5,  7/3,  7/2בתאריכים:  , 2023דש יולי ימים מרוכזים בחו   6ב , שימי גלעד קשב בבקשה! .14

 קורס פרונטלי.  ₪. 765שעות,  40,  09:00-15:00 -בין השעות  ,12/7 ,10/7,

 

 25/10/22שנת הלימודים תחל ביום ג', 

   הנם: גתאריכי הקורסים השנתיים של המדרשה לשנת תשפ"

25/10/22 , 15/11/22 ,13/12/22 ,27/12/22 ,10/1/23 ,24/1/23 ,7/2/23 ,21/2/23  ,

תאריך  .27/6/23, 13/6/23, 30/5/23, 16/5/23, 2/5/23, 18/4/23, 21/3/23, 28/2/23

 4/7/22רזרבי, למקרה של ביטול בלבד : 
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 :קורסי חובה              

גיל  -; עדיה הרירושליםפסיכולוגית חינוכית מומחית מדריכה, שפ"ח    –   גד-דורית בן    : ותהמנח

 . פסיכולוגית חינוכית מומחית מדריכה, סגנית מנהלת שפ"ח ירושלים –קרסנטי 

 
הקנית ידע מעשי ותיאורטי מקיפים המאפשרים לפסיכולוג החינוכי להכיר, להבין  מטרת הקורס:  

המערכתית החשיבה  בפרדיגמת  והעמקה  -ולהתנסות  הרחבה  תאפשר  בקורס  הלמידה  ארגונית. 

יסוד ומודלים תיאורטיים בתחום התנהגות הארגונים ותורת הארגונים, יחד עם התמקדות  במושגי 

הארגונים   משאר  החינוכי  הארגון  את  המייחדים  וסביבתיים  מבניים  ותהליכים  החינוכי  בארגון 

תפיסות,   מושגים,  להציג  מכוון  הקורס  פורמאליים.  והבלתי  הפורמאליים  בהיבטים  בחברה, 

-, הקשורים בתפיסת עבודת הפסיכולוג החינוכי בשדה העבודה המערכתית  תהליכים ודרכי פעולה

ארגונית. השאיפה היא לפתח ולהעשיר בקרב המשתתפים את ההבנה ויכולת הפעולה בקונטקסט  

 המערכתי, תוך זיקה לתיאוריות רלוונטיות. 

הלמידה ללומדיםאופן  יוצגו  מרכזיים  ומודלים  גישות  הר  :  קריאה,  של  שילוב  צאות  באמצעות 

ותרגול   התנסות  באמצעות  הנלמד  יישום  יידרש  הקורס  במהלך  ותרגילים.  דיונים  פרונטאליות, 

הנלמד בשטח.  במסגרת הקורס יידונו גם שאלות עקרוניות הנוגעות לקשר שבין תיאוריה למעשה,  

 . ארגוני-וכן לגיבוש זהות פרופסיונאלית בזיקה לתפיסת תפקיד הפסיכולוג החינוכי בהיבט המערכתי

וינותחו  מחייב  הקורס   יידונו  כן  כמו  בקורס.  הנלמדים  בנושאים  השנה  לאורך  סדירה  התנסות 

מערכתיים ויתקיימו התנסויות מודרכות במסגרת  -במהלך הקורס התערבויות ואירועים ארגוניים

 מפגשי השיעור, במשולב עם פרקי הלימוד הרלוונטיים. 

בראשית דרכם המקצועית. בעיקר אלו שהופנו לקורס על ידי  : לפסיכולוגים מתחילים  הקורס מיועד

 הועדה המקצועית לפסיכולוגיה חינוכית, משרד הבריאות. 

)ניתן להיעדר עד    :דרישות הקורס  ופעילה  במקרים מוצדקים, עם אישורים(,    20%נוכחות מלאה 

 קריאה, כתיבת תרגילים, הגשת עבודה מסכמת. 

 

   היקף הקורס, מועד ומיקום: 

. שני מפגשים  12:15-15:00בין השעות מפגשים  17אחת לשבועיים בימי ג' שעות אקדמיות  56

 . , ושאר המפגשים יתקיימו בזוםהעברית בהר הצופים בבי"ס לחינוךבאוניברסיטה    יתקיימו

תאריכי ההשתלמות של המדרשה לשנת תשפ"ג הנם:  25/10/22, 15/11/22 , 29/11/22, 

12/22/31 ,27/12/22 ,10/1/23 ,24/1/23 ,7/2/23 ,21/2/23 ,28/2/23 ,21/3/23 ,18/4/23 ,2/5/23 ,

16/5/23 ,30/5/23 ,13/6/23 ,27/6/23  

 

 ₪  865: שכר לימוד

 

 

 

 

 

 ארגונית -עבודת הפסיכולוג במערכת החינוכית: היבטים וחשיבה מערכתית .1
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   סילבוס: 

מס'  התוכן הנושא הנלמד 

 יחידות 

 לומדים  -היכרות של מנחה מפגש ראשון 

הקורס   על  הקדמה  תינתן  זה  התכנים  בשיעור  ייסקרו  ומטרותיו: 

 והמטלות 

ארגוני" תוך התייחסות לחוויה  -ומחש מהותו של תהליך "מערכתיתו

כפסיכולוג   אני  כתלמיד/  )אני  החינוכית  המערכת  בתוך    – אישית 

 עמדות, תחושות והתערבות(.  -החיבור בין האישי למקצועי

1 

מערכת וארגון ומה  

מערכתית? התבוננות על המשמעות המערכתית  +מהי חשיבה ועמדה   שביניהם 

מודלים   במערכת.  שמתרחשים  וקבוצתיים  פרטניים  אירועים  של 

השונות בהן   המערכות  בהשפעות הגומלין בין  ארגוניים והתבוננות 

)פסיכולוג הפרט  של  -נמצא  התפקיד  לתפיסת  התייחסות  תוך  ילד(. 

בי גומלין  )יחסי  אקולוגית  הסתכלות  החינוכי.  ילד,  הפסיכולוג  ן 

 הורים, משפחה, צוותי חינוך, מדיניות קהילה, תרבות(. 

גישת   והתפתחותיים של ארגונים.  היסטוריים, תיאורטיים  יסודות 

של   אלמנטים  פתוחות,  מערכות  של  תכונות  הפתוחות,  המערכות 

 מערכת חברתית. 

התרומה של הפסיכואנליזה להבנת תהליכים חברתיים, מערכתיים  

 וארגוניים.

4 

ייחודה של  

המערכת  

החינוכית   

 כארגון 

בעל  ביה"ס  גישת  הארגון,  מטרות  ביה"ס,  של  הפורמלי  המבנה 

הקונפליקט   חזון,  אירגונית,  תרבות  אקלים,  הרופפים,  החיבורים 

הבירוקרטי פרופסיונלי, תפיסת תפקיד המנהל, ותפיסת תפקיד של  

בעלי תפקידים נוספים במערכת החינוכית. )יועצים, מחנכים, מורים,  

ה ועוד(.  שילוב,  מורות  כתהליך  סייעות  הלמידה  על  תבוננות 

מערכתי והיכרות עם    -חברתי  -התפתחותי המתרחש  בהקשר רגשי

מושגי יסוד בפסיכופדגוגיה ובמוטיבציה ללמידה. סביבת בית הספר,  

 תורת הניהול העצמי של בית הספר.  

 מנהיגות והשפעה בארגונים. תהליכים קבוצתיים 

4 

עם   ה כיתהגן כמערכת  הילדיםהיכרות  גן  של  ייחודיים  הגן,  -מאפיינים  כמנהלת  גננת 

לצרכים   התייחסות  ובחוץ,  בפנים  אחרים  תפקידים  בעלי 

ההתפתחותיים )רגשיים קוגניטיביים ופיזיולוגים( השונים בין כיתות  

 הגן השונות והמקום של ההורים. היכרות עם החט"צ,

מהשדה   לפרקטיקות  חשיפה  לבי"ס.  גן  בין  למעבר  התייחסות 

המקצוע,  ו אנשי  עם  בגן  מערכתית  לעבודה  המתאימות  לתוכניות 

 הורים וילדים )כדוגמת התקשרות הורים והתקשרות גן(. 

3 
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תפקיד  

הפסיכולוג  

החינוכי  

 במערכת 

 

תוך   החינוכית  במערכת  הפסיכולוג  של  והמיצוב  ההתמקמות 

של  וזיקתו   יחודו  והפנים.  החוץ  שבין  ובמתח  בגבולות  התבוננות 

החינוכית   במערכת  שונים  תפקידים  לבעלי  החינוכי   הפסיכולוג 

בשונה   )קונסולטציה(  היוועצות  עמדת  מתוך  עבודה  לה.  ומחוצה 

 מהעמדה הטיפולית. 

 האבחנה בין ברית לחוזה )כולל ההיכרות עם סוגי חוזים שונים(.

בכלל   במערכות  העבודה  הגדרת  על  והשפעתה  הברית  חשיבות 

 . ובמערכת החינוכית בפרט

 דיון תיאורטי לצד היבטים פרקטיים. 

התייחסות לעמדה הרגשית של הפסיכולוג בהקשר לתפקידו במערכת  

 החינוכית וביחס לבעלי סמכות . 

שיתופיות  שותפות,  פעולה,  ותפקיד    -שיתוף  המונחים  בין  מה 

 הפסיכולוג החינוכי. 

3 

היבטים אתיים  

בהתערבויות  

 מערכתיות 

 

של   הייחודי  המקום  אל  והתייחסות  האתי,  הקוד  עם  היכרות 

גבולות   מרובים.  שירות  צרכני  של  ממקום  החינוכי  הפסיכולוג 

כל   )*לאורך  ואינטרסים.  לקוחות  ריבוי  הלקוח,  מי  מקצועיים, 

מועלים   בהם  במצבים  האתי  להיבט  להתייחס  יש  הקורס, 

 קונפליקטים הנוגעים לנושא(.  

2 

התערבויות  

 – מערכתיות 

תכנון, ביצוע,  

מדידה והערכה  

של התערבויות  

)חוזה, אבחון,  

 משוב ועוד..( 

שימוש במודלים ודרכי אבחון והתערבות מרכזיים: ראיונות )מובנה,  

חצי מובנה(, שאלונים, תצפיות, כלים למיפוי תהליכי עבודה, ניתוח  

אח"מ   מיצ"ב,  כמותיים)כגון  בנתונים  ושימוש  מערכתיים  אירועים 

במערכת   וצוותים  קבוצות  עם  עבודה  בקונסולטציה,  שימוש  ועוד(. 

 החינוכית ובקהילה. 

ועדות   סטטוטוריות,  הפורמליים)ועדות  התהליכים  על  התבוננות 

עבור   משרתים  מחזיקים/  הם  מה  הבנה  וכיו"ב(,  בינמקצועיות 

 המערכת, וכיצד ניתן למקסם את תרומתם עבור המערכת. 

4 

תהליכי שינוי  

 בארגונים 

 תהליכי שינוי בארגון. 

 התנגדות לשינויים, הקונפליקט המובנה ופתרונו  

 טבעה וביטויה ברמת הארגון והמערכת  –מוטיבציה 

 שינוי עמדות, מחויבות ארגונית, הגנות והתמודדות 

 יחסי כוחות וסמכות בארגונים. 

1 

סוגיות והיבטים  

ייחודיים בהקשר  

למערכת הבית  

יסודי  ספרית בגיל  

 והעל יסודי 

הביניים   חטיבת  היסודית,  החינוך  למערכת  הייחודיים  המאפיינים 

והחטיבה העליונה הן ברמת המערכת החינוכית והן ברמת הצרכים  

 ההתפתחותיים של הפרט והמפגש שלו עם המבוגר. 

משימות התפתחותיות מרכזיות בתחומי הלמידה, ההערכה העצמית  

 ברתי  של הילד מול הישגיו, מיקומו הח

העליונה,   והחטיבה   הביניים  חטיבות  של  הייחודיים  המאפיינים 

 מודלים מותאמים לעבודת הפסיכולוג בגילאים השונים

3 

התערבות  

 במשבר וחירום

 2 התמודדות עם משברים ומצבי סיכון/חרום והשלכותיהם על הארגון. 
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המערכתית  וההתנהלות  התגובות  על  שלהם  וההשלכה    -משברים 

 רצפים )רגשיים, תפקודיים ועוד.( קטיעת 

 עקרונות ההתערבות בתוך הפעילות השוטפת. 

 1 דיון  מסכם וקבלת משוב  סיכום 
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 התפתחות תקינה ופתולוגיה  –. פסיכולוגיה התפתחותית 2
 

 
פסיכולוגית התפתחותית מומחית,  פסיכולוגית חינוכית מומחית מדריכה,    –   טופז-מישל ליסס  מנחה: 

 שפ"ח ירושלים. 

 

:  השירות הפסיכולוגי החינוכי ניתן לתלמידי המערכת החינוכית החל מגיל גן הילדים    מטרות הקורס

ועד לסיום לימודיהם במערכות החינוכיות של החטיבה העליונה. כיוון שכך, כל התערבות פסיכולוגית   

תייחסות שנגזרת מגיל הילד וממיקומו בשלבי ההתפתחות  שנעשית במערכות החינוכיות מחייבת ה

 ההתפתחות הפיזית, הקוגניטיבית, החברתית  והרגשית. -השונים

 הקורס נועד לתת תשתית ראשונית להבנת תהליכים התפתחותיים אלה.  

 

 : לפסיכולוגים מתחילים בראשית דרכם המקצועית. הקורס מיועד 

 

במקרים מוצדקים, עם אישורים(; קריאת פרקים    20%יעדר נוכחות מלאה )ניתן לה  דרישות הקורס: 

 ומאמרים ע"י המשתתפים לקראת הפגישות; הגשת עבודה בכתב. 

 

   היקף הקורס, מועד ומיקום: 

באוניברסיטה   ,12:15-15:00מפגשים בין השעות  17שעות אקדמיות אחת לשבועיים בימי ג'  56

 העברית בהר הצופים בבי"ס לחינוך. 

 

תאריכי ההשתלמות של המדרשה לשנת תשפ"ג הנם: 25/10/22, 15/11/22, 29/11/22, 13/12/22,  

27/12/22 ,10/1/23 ,24/1/23 ,7/2/23 ,21/2/23 ,28/2/23 ,21/3/23 ,18/4/23 ,2/5/23 ,16/5/23 ,

30/5/23 ,13/6/23 ,27/6/23  

 

 ₪  865: לימודשכר 

 
   סילבוס: 

מספר    התוכן הנושא  הנלמד 

 היחידות 

היכרות עם המנחה, היכרות עם הלומדים, חוזה בין המנחה   מפגש  ראשון 

 ללומדים. 

1 

מושגי יסוד  

בפסיכולוגיה  

 התפתחותית 

התפתחות מגיל הינקות ועד לבגרות, רציפות מהתפתחות תקינה  

 ועד לפתולוגיה, התפתחות רציפה אל מול התפתחות בשלבים 

2 

 גיל הינקות  

לידה עד שלוש  

 שנים

 2 עם מה הילד בא לעולם? רקע משפחתי, הריון , לידה 

 2 תהליכי התקשרות  

 1 התפתחות קוגניטיבית  

 1 התפתחות השפה 

 1 התפתחות חברתית 

 1 תפקודים ניהוליים
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 1 חשיבות המשחק בגיל הרך להתפתחות מיטבית  משחק בגיל הרך 

הכניסה לגן  

 הילדים 

 3-6גילאי 

  -מאפייני מערכת הגן, הגישה האקולוגית -המעבר למערכת חינוכית

 התפתחותית.  

 הכרות עם מערכות משיקות  

2 

 1 התפתחות קוגניטיבית  

 1 התפתחות השפה והתפתחות אוריינית 

 1 התפתחות חברתית 

 1 התפתחות רגשית 

 1 מוכנות למעבר לבי"ס

 3 אתגרים בהתפתחות בשלב זה  גיל ביה"ס 

 2 קשיים בתהליכי למידה  

 3 התפתחות פיזיולוגית, קוגניטיבית, רגשית וחברתית  גיל ההתבגרות 

 1  סיכום הקורס 
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 שפ"ח ירושלים.  –  מומחית מדריכה סימון פסיכולוגית חינוכית-אתי דניאל מנחה: 
 

 )לבוגרי מגמות רפואית ותעסוקתית יישומית( – שעות 56 –קורס מורחב 

 
הקורס ונוער  :מטרת  ילדים  של  פסיכולוגית  בהערכה  ומעשי  תיאורטי  ידע  יקנה  במהלך  . הקורס 

נתייחס לפסיכו דיאגנוסטיקה כתהליך רב שלבי הכולל הגדרה מדויקת של השאלות שיש    הקורס 

ידע תיאורטי ומחקרי ובחינת ההשערות האלה  לברר על הנבדק, העלאת השערות עבודה על בסיס  

ע"י בחירה מושכלת של כלים ושיטות לאבחון. כמו כן יתייחס הקורס באופן מקיף לניתוח ופירוש  

של הממצאים באופן מקצועי ואתי, גזירת מסקנות והמלצות ומסירתן באופן בהיר ומובן לגורמים  

 .הרלוונטיים

 

 דרישות הקורס: 

 ות בהעברת המבחנים שיילמדו והבאת מקרים לניתוח בכיתה. השתתפות בהרצאות, התנס •

 במקרים מוצדקים, עם אישורים(;   20%נוכחות מלאה בהרצאות )ניתן להיעדר  •

 הגשת עבודה מסכמת )כתיבת חוות דעת פסיכולוגית על בסיס המבחנים שנלמדו(.  •

 

 שעות אקדמאיות.   56 :היקף הקורס 

מפגשים   13, 'ג  מיובי,  15:00-9:00שעות  ב  29/12  ו  17/11  בתאריכים    םימים מרוכזי  2  :  מיקום ותאריכים

,  28/2,  21/2,  7/2,  24/1,  10/1,  27/12,  13/12,  29/11,  15/11  ,25/10  בתאריכים  ,15:15-18:00  בין השעות  

21/3 ,18/4 ,2/5 ,16/5 ,865 .₪  

 ₪  865: שכר לימוד

 מבנה הקורס ותכנים: 

 יחידות *  תת נושאים נושא
מהי הערכה  
 פסיכולוגית 

 הפניה 
 ברור שאלה אבחונית 

 יצירת קשר 
 יצירת תמונת רקע 

4  

 תורת הריאיון -הריאיון הקליני  אינטייק 
 שאלות פתוחות וסגורות 

 ראיונות מובנים: מורה, הורה ותלמיד 
 

4  

כוחות, הגנות, יחסי אובייקט, קונפליקטים,   התחום הרגשי 
C5  ,דימוי עצמי, מורבידיות, בוחן מציאות, חרדות,

 צמצום. 

6  

. ניתוח   IIהוראות העברה וצינון בנדר ובנדר  מבחן הבנדר 
התפתחותי  -המבחן עם דגש על התחום הנוירו

 והתייחסות לתחום הרגשי 

3  

, השלמת משפטים, בנדר,  TAT ,CAT ,HTP מבחנים השלכתיים 
 תצפית פסיבית/אקטיבית  

9  

אינטליגנציה ויכולת  
 קוגניטיבית 

 סקירה של גישות שונות למדידת משכל: 
 ( PASS( ,קוגניטיבית )CHCפסיכומטרית )

 חברתית )סטרנברג( 
 

 הטיות תרבותיות במבחני משכל
 

6  

 דיאגנוסטיקה לטרום מתמחים -פסיכו. 3
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 יחידת לימוד שווה לשעה אקדמית  •

 
 
 

 ביבליוגרפיה מומלצת  
התערבות  

דיאגנוסטית תמונת  
 על 

 סכמה להתערבות דיאגנוסטית: 
http://meyda.education.gov.il/files/shefi/alon_melakut_lelem

ida/smadar_sapir_yogev%20(1).pdf 
 

 
  –ראיון קליני 

 אינטייק ותצפית 
 מבטים   .  תצפית: 1
 

http://meyda.education.gov.il/files/PreSchool/mabatim16.pdf 
 
 .  ראיונות עם ילדים, הורים וצוות חינוכי: 2
 

Clinical interviews for children and  McConaughy, S. H. (2013).
. Guilford Press.adolescents: Assessment to intervention 

 
 הספר קיים גם בעברית. 

ראיון עם ילד )מסמך של צוות דיאגנוסטיקה שפ"ח    –.  ספר הראיון 3
 ירושלים(. 

אינטליגנציה ויכולות  
 קוגניטיביות 

 : PASS –.  תאורית ה 1
 

 : PASS – מצגת על תאורית ה 
https://beyondiq.blogspot.com/2015/05/pass_17.html 

 במצגת רשימה בבליוגרפית שניתן להמשיך ולהעמיק בה. 
 

ניתוח מקרה דרך שתי גישות    כיצד עובדים עם הקאופמן? 
 : CHC – ו    PASS   שונות: 

 
post.html-https://beyondiq.blogspot.com/2016/05/blog 

 
 חלק שני: 

 
post_16.html-http://beyondiq.blogspot.com/2016/05/blog 

 
  

 
 סטרנברג  -.  התאוריה הטריארכית של אינטליגנציה מצליחה 2
 

post_17.html-tp://beyondiq.blogspot.com/2015/04/bloght 
 
 CHCתאורית  .   3

 א.  מאמר קלאסי של מקגרו: 
McGrew, K. S. (2009). CHC theory and the human cognitive 
abilities project: Standing on the shoulders of the giants of 
psychometric intelligence research.  
http://iapsych.com/articles/mcgrew2009.pdf 

 

 ביקורת על מושג משכל 
 WJIII מבחני משכל  

WIPPSI-III 
WISC-IV   הכרות והבנת עקרונות המבחן. ) יש

 לזכור שבשימוש בחברה הערבית( 
 

 תרגול כול כלי בזוגות 

18 
 
 

 כולל  
 תרגולים 

 3  סיכום וכתיבה 
  3 טיפולית. אבחון כהתערבות  משוב 

http://meyda.education.gov.il/files/shefi/alon_melakut_lelemida/smadar_sapir_yogev%20(1).pdf
http://meyda.education.gov.il/files/shefi/alon_melakut_lelemida/smadar_sapir_yogev%20(1).pdf
http://meyda.education.gov.il/files/PreSchool/mabatim16.pdf
https://beyondiq.blogspot.com/2015/05/pass_17.html
https://beyondiq.blogspot.com/2016/05/blog-post.html
http://beyondiq.blogspot.com/2016/05/blog-post_16.html
http://beyondiq.blogspot.com/2015/04/blog-post_17.html
http://iapsych.com/articles/mcgrew2009.pdf
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 גירסה ב' במאמר קלאסי נוסף:  CHCב.  
Schneider, W. J., & McGrew, K. S. (2013). Individual 
differences in the ability to process information. The handbook 
of educational theories, 767-782.  
http://www.iapsych.com/articles/schneider2013.pdf 

    BEYONDIQג.  בעברית:  סדרת מצגות בבלוג 
ogspot.comhttps://beyondiq.bl / 

המצגות מופיעות בטור הימני תחת הכותרת "משכל ויכולות 
 סדרת מצגות".  למצגות רשימה בבליוגרפית נוספת.  –קוגניטיביות 

 
   –.  הטיות תרבותיות בדיאגנוסטיקה 4
 

 א.  מספר מאמרים נבחרים: 
 

 Shany, M., & Geva, E. (2012). Cognitive, language, and 
literacy development in socio-culturally vulnerable school 
children–the case of Ethiopian Israeli children. In Current 
issues in bilingualism (pp. 77-117). Springer 
Netherlands. http://www.oise.utoronto.ca/gevalab/UserFiles/
File/20142015_Publications/2012_Shany_Geva_in_Leikin_Sch
wartz_Tobin.pdf 
 

(. הישגים לימודיים של 2003לוין, ת’, שוהמי, א’ וספולסקי, ד’ )
למקבלי החלטות דוח מחקר.  תלמידים עולים: ממצאים והמלצות 
משרד החינוך, לשכת המדען הראשי.  

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Scientist/M
tmehkar/Mechkarim/MechkarBalishca.h 

 
La Voy, S. K., Pedersen, W. C., Reitz, J. M., Brauch, A. A., 
Luxenberg, T. M., & Nofsinger, C. C. (2001). Children's 
Drawings A Cross-Cultural Analysis from Japan and the 
United States. School Psychology International, 22(1), 53-63. 

 
לעבודת שירותים פסיכולוגיים    מחווןכטל. שרונה מיטל וטובה ו 

 חינוכיים עם אוכלוסיות עולים
 

BICS and CALP Jim Cummins  
http://iteachilearn.org/cummins/bicscalp.html 
 

ב.  ההשלכות החמורות של אי הבנת ההשפעה של הגירה ושונות  
תרבותית על הביצוע במבחני משכל   

http://beyondiq.blogspot.com/2015/09/blog-post_29.html 
 

     חלק מהחומר על הטיות תרבותיות בדיאגנוסטיקה קשור גם ל:
 

5.  ביקורות על מושג המשכל  )בהיבט של שימוש לא ראוי במבחני  
 משכל(: 

 
א.  חשוב להכיר את עצם קיומו של הספר הקלאסי "עקומת  

.   Herrnstein and Murrayמאת        THE BELL CURVEהפעמון" 
הספר "משך אש" ובעקבותיו צ'ארלס מוריי, שהוא חוקר ישר והגון,  
סובל עד היום מנידוי באוניברסיטאות מסוימות בארה"ב )הרנשטיין  

 לאור(.  מת למזלו זמן קצר לאחר שהספר יצא
 

סוקרת את הספר "עקומת    Robert VerBruggen כתבה זו מאת
 הפעמון". 

     
http://www.realclearbooks.com/articles/2014/10/06/the_bell_

curve_turns_20_87.html 
 

http://www.iapsych.com/articles/schneider2013.pdf
https://beyondiq.blogspot.com/
http://www.oise.utoronto.ca/gevalab/UserFiles/File/20142015_Publications/2012_Shany_Geva_in_Leikin_Schwartz_Tobin.pdf
http://www.oise.utoronto.ca/gevalab/UserFiles/File/20142015_Publications/2012_Shany_Geva_in_Leikin_Schwartz_Tobin.pdf
http://www.oise.utoronto.ca/gevalab/UserFiles/File/20142015_Publications/2012_Shany_Geva_in_Leikin_Schwartz_Tobin.pdf
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Scientist/Mehkar/Mechkarim/MechkarBalishca.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Scientist/Mehkar/Mechkarim/MechkarBalishca.htm
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/78720D08-C45F-4E5F-B217-0B27C918D812/174296/resource_1723695683.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/78720D08-C45F-4E5F-B217-0B27C918D812/174296/resource_1723695683.pdf
http://iteachilearn.org/cummins/bicscalp.html
http://beyondiq.blogspot.com/2015/09/blog-post_29.html
http://www.realclearbooks.com/articles/2014/10/06/the_bell_curve_turns_20_87.html
http://www.realclearbooks.com/articles/2014/10/06/the_bell_curve_turns_20_87.html
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סאם האריס, אינטלקטואל מפורסם בארה"ב, בראיות עם צ'ארלס  
https://samharris.org/podcasts/forbidden-: 2017מוריי בשנת 
knowledge / 

 כיוונים נוספים: 
 ב.

 Ritchie, S. (2015). Intelligence: All that matters. Hodder & 
Stoughton.  

 
 STEPHEN JAYג.  אחד המבקרים הגדולים של המשכל היה  

GOULD  "שכתב את הספר "אין מידה לאדםTHE 
MISMEASURE OF MAN   וביקורת קלאסית נוספת נמתחה על ידי

WALTER LIPPMANN . 
 
 

התחום הרגשי  
בהקשר של מבחנים  

 השלכתיים 

Bellak, L., & Abrams, D. M. (1997). The Thematic 
apperception test, the children's apperception test, and the 
senior apperception technique in clinical use. Allyn & Bacon. 

 הספר אמור להיות פתוח לקריאה ברשת.  
Westen, D., Klepser, J., Ruffins, S. A., Silverman, M., Lifton, 
N., & Boekamp, J. (1991). Object relations in childhood and 
adolescence: The development of working 
representations. Journal of Consulting and Clinical 
Psychology, 59(3), 400. 
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.515.
2516&rep=rep1&type=pdf 
 
Westen, D. (1991). Clinical assessment of object relations using 
the TAT. Journal of personality assessment, 56(1), 56-74. 
 

Scors Manual for Tat 1-3-03 

https://www.scribd.com/doc/146082570/Scors-Manual-for-
Tat-1-3-03 

לתשומת לב:  זו לא הגירסה המעודכנת של סולם סקורס אך זו  
 הגירסה שהמחבר ממליץ ללמד למתחילים.

 
Cramer, P. (2007). Longitudinal study of defense mechanisms: 
Late childhood to late adolescence. Journal of 
personality, 75(1), 1-24. 
 
Cramer, P. (1991). The Defense Mechanism Manual. In The 
Development of Defense Mechanisms (pp. 215-234). Springer 
New York. 
https://web.williams.edu/Psychology/Faculty/Cramer/Defens
e%20Mechanisms.pdf 
 
Silverstein, M. L. (1999). Self psychology and diagnostic 
assessment: Identifying selfobject functions through 
psychological testing. Routledge. 

  
סיכום וכתיבה לפי  

 2014פורמט 
פורמט אחיד לאבחון משולב )רב תחומי( של ליקויי למידה והנחיות   

  –לכתיבת חוות הדעת.  נערך ע"י הועדה המקצועית לליקויי למידה 
 2009נובמבר  25   שפ"י –פסיכולוגיה אגף  -רכזי ליקויי למידה 

 

https://samharris.org/podcasts/forbidden-knowledge/
https://samharris.org/podcasts/forbidden-knowledge/
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.515.2516&rep=rep1&type=pdf
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.515.2516&rep=rep1&type=pdf
https://www.scribd.com/doc/146082570/Scors-Manual-for-Tat-1-3-03
https://www.scribd.com/doc/146082570/Scors-Manual-for-Tat-1-3-03
https://web.williams.edu/Psychology/Faculty/Cramer/Defense%20Mechanisms.pdf
https://web.williams.edu/Psychology/Faculty/Cramer/Defense%20Mechanisms.pdf
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הגישה של סטפן פין למתן משוב לילד )גם להורים וגם לצוות החינוכי(   משוב והמלצות 
 באמצעות משל. 

Tharinger, D. J., Finn, S. E., Wilkinson, A., DeHay, T., 
Parton, 

 V. T., Bailey, K. E., & Tran, A. (2008). Providing 
psychological assessment feedback to children through 
individualized fables. Professional Psychology: Research 
and Practice, 39(6), 610.    
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.970.
6946&rep=rep1&type=pdf 

 
 

אתיקה מומלץ לקרוא  ב "סוגיות תחום ה חומרים עדכניים נוספים בתחום הדיאגנוסטיקה וב
 מהלכה למעשה "  -חינוכיתבפסיכולוגיה 

 
 

  פסיכולוגית חינוכית מומחית מדריכה, שפ"ח מודיעין. – הילה חיון  : המנח

 רכזת התוכנית "מלקויות ללמידה". 
 

 העמקת הידע בתחום לקויות למידה והפרעת קשב.  מטרת הקורס: 

 שעות אקדמיות.  44 היקף הקורס:

 

ואופן   ונדון    העברתו: תכני הקורס  בתחום לקויות למידה והפרעת קשב,  נעמיק את הידע  זה  בקורס 

ההתבוננות   את  נרחיב  האבחון.  כלי  לארגז  כלים  נוסיף  בקורס.  המשתתפים  ע"י  שיוצגו  במקרים 

הדעת   חוות  בכתיבת  נתעמק  מבדלת.  ולאבחנה  נלווית  לתחלואה  התייחסות  תוך  האינטגרטיבית, 

 ולל התאמות בדרכי למידה ובדרכי היבחנות.  ובגזירת המלצות להתערבות, כ 

לפסיכולוגים שהשלימו את קורס ליקויי למידה א' ועובדים במסגרת בית ספר יסודי/    :הקורס מיועד

 חטיבת ביניים/ תיכון. 

 

רק במקרים מוצדקים(. כתיבת חוות דעת    20%נוכחות מלאה ופעילה )ניתן להיעדר    :דרישות הקורס

ן משולב, הכוללת אבחנה והמלצות רלוונטיות, כולל התאמות בדרכי למידה  פסיכולוגית על סמך אבחו 

 ובדרכי הבחנות. 

 שעות  44: היקף הקורס 
 

,  2/10/22,  22/9/22,  19/9/22  , בתאריכים    9:00-15:00בין השעות  ימים מרוכזים     6ב  ,  : הקורס יתקייםמועד

6/10/22 ,20/10/22 ,29/12/22 

 העברית בהר הצופים בבי"ס לחינוך. באוניברסיטה  מקום:

 ₪  615: שכר לימוד

 

 

 

 

 

 ליקויי למידה שנה ב' . 4

http://therapeuticassessment.net/PDFs/Fablearticle.pdf
http://therapeuticassessment.net/PDFs/Fablearticle.pdf
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 סילבוס: 

 
 בליוגרפיה לקורס ליקויי למידה ב'יב

 
Armon-Lotem, S., de Jong, J., & Meir, N. (Eds.). (2015). Assessing multilingual 

children: Disentangling bilingualism from language impairment. Multilingual 
matters. 

Diamond, A. (2013). Executive functions. Annual review of psychology, 64, 135-168. 

 הערות  * יחידות  תת נושאים נושא
 ,  CHC ,CPMאבחנה על פי פלניגן, חזרה 

 PSWמודלים של 
צמצום פערים ויצירת   3

שפה אחידה ללומדים  
 במקומות שונים 

 תחומי הישג 
 תאוריה 

התפתחות הקריאה, אפיונים, הבנה, עם  -קריאה 
 סוגי דיסלקסיה  ובלי ניקוד, קולית, דמומה. 

 
ארגון הכתב, כתיב, הבעה בכתב לעומת  -כתיבה

  הבעה בע"פ, חופשית, הכתבה, העתקה.
 דיסגרפיה 

 
יכולת טכנית, הבנה חשבונית,  -חשבון 

 דיסקלקוליה 
 

 אנגלית / שפה זרה 

יש להתייחס להבדלים   8
 בהגדרות 

 
לשים דגש על ההשפעה  

של היכולות  
הקוגניטיביות על תחומי  

 ההישג )חזרה( 

תחומי הישג  
 מבחנים 

 לי -ת, אסתר טוב-א
 מבחנים באנגלית 
 מבחנים בחשבון 

5  

 -קשב
 רקע תאורטי 

 , היסטוריה DSMהגדרות:, 
 סימפטומטולוגיה 

 תפקודים ניהוליים

2  

-נוירו-קשב
 התפתחותי 

  2 הרצאה מוקלטת  

 – קשב 
 מבחנים 

 שאלונים 
 מבחנים ממוחשבים
 מבחני קשב בשימוש 

,  CONNERSשאלונים:  8
ACHENBACH  ,

BRIEF 
Number Cancelling 

Symbol search, Trail 
making   מבחנים

 ממוחשבים )הכרות( 
 

אינטגרציה  
ואבחנה  
 מבדלת 

השערות ,אבחנה בין ל"ל ,קשב ורגשי,  
 אינטגרציה, אבחנות, סדר האבחנות, 

8  

המלצות  
 ומשוב 

 בי"ס, הורים, אחר.... 
איך להפוך את המשוב לתהליך התערבות בונה,  
 שינוי הנרטיב, דיאגנוסטיקה כתהליך התערבות 

4  

היבטים בין  
תרבותיים  

 באבחון 

 האם ומתי עורכים אבחון לעולה חדש. 
בחברה  בהתייחסות באבחון לתת תרבויות שונות  

 הישראלית 
 בחירת כלי אבחון. 

שימוש בסולם לא מילולי   2
 קאופמן 

 
UNIT 

  2 מה בין התאמות בלמידה להתאמות בהבחנות  התאמות 
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 קורסי בחירה 
 

 בספטמבר/אוקטובר קורסים מרוכזים שמתחילים 

 קורס בנושא עבודה טיפולית עם הורים  –. להרגיש, להעמיק להתרגש 1
 ( AEDP  - בגישה חוויתית מבוססת רגש )ד"ר דיאנה פושה 
 

 
 :   הצ רהמ 

עובדת בקליניקה פרטית עם הורים, נוער    -מדריכה  -פסיכולוגית חינוכית מומחית  -  מיכל הלפרין

 ומבוגרים, מדריכה באופן פרטני ובקבוצות, ומלמדת. 

  

הקורס של  כללי  הפסיכותרפיה    : תיאור  מעולם  וכלים  עקרונות  של  ביישום  עוסק  הקורס 

  -AEDPבה נתמקד היא  עם הורים. הגישה  ממושכת  ממוקדת רגש בעבודה טיפולית  -החווייתית

התקשרות, תפיסה    הגישה שואבת מתאוריית  טיפול דינמי חווייתי מואץ שפיתחה דר' דיאנה פושה.  

נוירופסיכולוגיים, וגישות התייחסותיות וחווייתיות , ושמה דגש על קשר  פסיכודינמית, מחקרים 

הגישה בעבודה עם    עמוק עם ההורה ועל חוויה מתקנת כאן ועכשיו בחדר הטיפול. יישום עקרונות

ל מסייע  כהורה  הורים  התנהלותו  על  שישפיע  מואץ  פנימי  שינוי  של  עמוקה  חוויה  לחוות  הורה 

ייחודיות הלקוחות מעולם   וכתוצאה מכך, על עולמו הרגשי של הילד. הקורס יספק דרכי עבודה 

כולל    הקורס   בעבודה טיפולית עם הורים.   השתמש בהןנכון ל  וכיצד   בחן מדוע ,מתי, וי    AEDPה

 יתיים רבים ומספק הבנה עמוקה במקביל לכלים מעשיים.  יתיאוריה לצד חלקים חוו 

 

 מתמחים ומעלה, עם ניסיון של שנתיים לפחות בעבודה עם הורים.  : לפסיכולוגים הקורס מיועד 

  

הלמידה ת    :אופן  משלב  חייהקורס  הדגמות  סרטונים,  מצגת,  וכולל  וחוויה  תרגול  אוריה  ות, 

במיוחד לפסיכולוגים החינוכיים הנדרשים לעיתים לעבודה ממושכת    וסימולציות. הקורס מותאם

 ומעמיקה עם הורים בשפ"ח או בקליניקה. 

 

נוכחות מלאה חיונית בשל מבנה הקורס. עבודת הסיכום תכלול  תיאור מקרה    דרישות הקורס:

 . AEDPמהשטח במהלכו השתמש המטפל בעקרונות וכלים מעולם ה 

 

 שעות אקדמיות  40: היקף הקורס 

 

)מפגש  20/10 בתאריכיםימים מרוכזים בתאריכים:    6במהלך הקורס יתקיים  : י הקורס מועד

)ייתכן ויתקיים באופן   7/11, )זום( 3/11, )זום( 31/10, )זום( 27/10, )זום( 24/10, פרונטלי(

 פרונטלי(

 

 מבנה הקורס ותכנים: 
 
לימוד  מספר יחידות  הנושא הנלמד  

 לכל נושא*
ומטרותיו, תיאום  הצגת הקורס   - מפגש ראשון

 ציפיות  
 

6.6 
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   AEDP רות ראשונית עם יכ ה-
תיאוריה שמהווה גם גישה  

האופן בו היא מגדירה  טיפולית.  
 לוגיה וריפוי. ופת

הצגת הבסיס התיאורטי עליו   -
תיאוריית   -מושתתת הגישה

רגש, חוויה  ההתקשרות,  
 וטרנספורמציה. 

רגשות והתפקיד המשמעותי שהם   -
 מגלמים בתהליך הריפוי 

 
 

הצגת העקרונות המרכזיים של  - שנימפגש 
AEDP  בדגש על עבודה חווייתית-

גשית והמטפל כדמות התקשרות.  ר
 -המושגים העיקריים

Dropping down 
Undoing aloness; 

transformence 
  

6.6 

 AEDPהמשך היכרות עם גישת ה  - ילישמפגש ש
 metaמפגש עם מושג ה-

processing  
כלים מעשיים לעבודה בגישה זו  -

תוך התייחסות למקרים ודוגמאות  
 מהשטח 

6.6 

מודל להערכת תחומי חסר הוריים   - י רביע מפגש 
מיפוי המקומות בהם נדרשת   תוך

רגשית מעמיקה  עבודת טיפול  
 )אסתר כהן(  בהורות. 

חשיבות הוויסות הרגשי של  -
ההורה והגדרת מטרות טיפוליות  

 מתוך הסתכלות זו. 
 

6.6 

 חמישי מפגש 
 
 

מה הרציונל לעבודה עם הורים  -
 AEDPבגישת 

כיצד נשלב את עקרונות הגישה  -
 בעבודה עם הורים. 

 תרגול בזוגות, סימולציות בקבוצה 

6.6 
 

 שישימפגש 
 

6.6 
 

 שעות אקדמיות  40סה"כ 
 *יחידת לימוד= שעה אקדמית 
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   .12-46ילדים. בתוך א' כהן )עורכת(, טיפול בהורות, קריית ביאליק: אח, עמ' 

תיאוריה, מחקר ועקרונות   –טיפול אינטגרטיבי בהורות (. "טיפול בהורות": 2017כהן, א. )
  .47-116עמ' ן )עורכת(, טיפול בהורות, קריית ביאליק: אח, בתוך א' כה  טיפוליים.

  טיפול בהורות באמצעות התערבויות חווייתיות ממוקדות רגש. (. 2017)נטע עופר זיו וניב גרוס 
 . 173-222 בתוך א' כהן )עורכת(, טיפול בהורות, קריית ביאליק: אח, עמ'

Fonagy,P. Gergely,G.,Jurist,E.,Target. M. (2002).Affect regulation mentalization and 
the development of the self. Other Press/  
Fosha, D. (2000). The transforming power of affect :A model for accelerated change. 
New York: Basic Books. 
Fosha.D (2000).  Meta-Therapeutic processes and the affect of transformation: 
Affirmation and the healing affects. Journal of psychotherapy integration 10(1),71-97/ 
Fosha.D (2007). Good Spiraling:" The Phenomenology of Healing and the Engendering 
of Secure Attachment in AEDP . Connections and Reflections, the GAINS Quarterly, 
Summer 2007. 



 

21 

 

Fosha, D. (2008). Tranformance, recognition of self by self, and effective action. In K.J. 
Schneider (Ed), Existential-interactive psychotherapy: Guideposts to the core of 
practice, pp 290-320. New York: Routledge, 2008. 
Fraiberg. S. , Adelson, E. , Shapiro, V. (1975). Ghosts in the nursery. A psychoanalytic 
approach to the problems of impaired infant- mother  relationships. Journal of the 
American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 14(3), 387-421 

 
 קריאת רשות נוספת: 

 .86-92, 4(. אבחון קשיים בהורות ותכנון התערבויות מתאימות. אושיות, 1981אסתר כהן. )
ילדים כהזדמנות הדדית למפגש התפתחותי משמעותי    –(. יחסי הורים 2007זיו, נ. )-כהן, א. ועופר

  .469-432ביאליק: אח, עמ'   עם ה"אחר". בתוך א' כהן )עורכת(, חוויית ההורות, קריית
  -מתוך: תסריטים נרקסיסטיים של ההורות  4ופרק  1ג. מנזנו, נ. זילקה, ופ. פלציו אספסה. פרק 

 . 1999/2005הקליניקה של ההתייעצות ההורית. הוצאת תולעת ספרים.  
 62-75עמודים  1947אמיתי עצמי כוזב,  ויניקוט: שנאה בהעברה הנגדית מתוך עצמי 

 2017 כשחרציות צומחות מבעד לסדקי הבטון. כינרת שפירא. פסיכולוגיה עברית .פברואר 
 

Therese Benedek, M.D. Parenthood As A Developmental Phase- A Contribution to the 
Libido Theory.  
Bertrand Cramer .Mother/infant psychotherapy .Chapter 3.Infant-Parent 
psychotherapy: Selma Fraiberg's contribution to understanding the past in the present. 
Juliet Hopkins.    

Bertrand Cramer .Mother/infant psychotherapy .Chapter 7 .Helping children through 
treatment 0f parenting: the model of mother/infant psychotherapy.  

- Fosha, D. (2006). Quantum transformation in trauma and treatment: 
Traversing the crisis of healing change. Journal of Clinical Psychology/In 
Session, 62(5), 569-583. 

- Fosha, D. (2009) Healing Attachment Trauma with Attachment (and then 
some!) In M. Kerman (Ed.) Clinical Pearls of Wisdom: 21 Leading Therapists 
Offer their Key Insights New York: Norton 

- . Fosha, D. (2002). The activation of affective change processes in AEDP. In J. 
J. Magnavita (Ed.). Comprehensive Handbook of Psychotherapy. Vol. 1: 
Psychodynamic and Object Relations Psychotherapies New York: John Wiley 
& Sons 

 
  



 

22 

 

 

 חשיבה גישורית בעבודת הפסיכולוג החינוכי . 2
 

בוגרת המגמה לפסיכולוגיה חינוכית וקלינית של הילד באוניברסיטה    -המרצה: ד"ר אלומה רייס  

העברית בירושלים. פסיכולוגית קלינית מומחית, דוקטור בפסיכולוגיה. מטפלת בעלת ותק במגזר  

הציבורי ובקליניקה פרטית. מטפלת בגישה אינטגרטיבית, המשלבת טיפול פסיכודינמי עם שיטות  

מ  וכן  ועכשוויות,  שונות  במגוון  טיפול  שנה  מעשרים  למעלה  מזה  מגשרת  טיפוליות.  קבוצות  נחה 

המשפחתי, המשפטי, החינוכי, הקהילתי והארגוני. מנחה קורסי הסמכה לגישור,    –תחומי הגישור  

קורסי הסמכה לגישור בגירושין, ואת תוכנית הפרקטיקום להתנסות מודרכת בגישור. בעלת ניסיון  

ה  ביחידת הסיוע של בתי המשפט לענייני משפחה בירושלים.  רב בעבודה עם מערכת החינוך. מדריכ

מכון   סגל  חברת  אילן.  בר  אוניברסיטת  סכסוכים,  ביישוב  שני  תואר  ללימודי  בתוכנית  מרצה 

 "מפרשים", ללימודי פסיכותרפיה מבוססת אינטגרציה, המכללה האקדמית יפו תל אביב.  

  

בה גורם שלישי ניטרלי מסייע לצדדים למחלוקת  : גישור הינו שיטה ליישוב סכסוכים, שתאור הקורס

להגיע להסכמות ביניהם ולפתרון המחלוקת באופן מיטבי. למגשר אין סמכות להחליט עבור הצדדים  

למחלוקת, אלא הוא מסייע להם, כמומחה למשא ומתן ולתקשורת במצבי קונפליקט. הגישור מהווה  

המשפט בית  הרבה מעבר לכך  אלטרנטיבה לפתרון סכסוכים מחוץ לכותלי  חיים    -, אך  הוא דרך 

ותפיסת עולם. במובן זה, הגישור מציע כלי יעיל ופרקטי לניהול ממשקים בין אישיים, משפחתיים  

 ותוך/בין ארגוניים, למניעת סכסוכים ולהתמודדות במצבי שינוי ומעבר.  

ק בנקודות מבט  הפסיכולוג החינוכי נמצא בצומת של ממשקים מערכתיים ובין אישיים רבים, ומחזי

פרטנית ומערכתית, חינוכית, אבחונית וטיפולית. הוא מבצע התערבויות טיפוליות ברמת    -מרובות  

הפרט, המשפחה, הקהילה והמערכת החינוכית, וכן בממשקים השונים בין הפרט והמערכת ובין אגפי  

 ם "שפה" משלו. המערכת השונים, כמו גם בין גורמים נוספים )כגון רווחה ומתיא(, שלכל אחד מה

כמו המגשר, גם הפסיכולוג החינוכי נמצא בתפקיד של מתווך ללא סמכות כפייה, אך עם אחריות  

ויכולת הנעה, בצמתי הממשק השונים, הזקוקים לסיוע על מנת לקבל החלטה מוסכמת המבוססת  

ות עם  על שותפות ומחוייבות כל הצדדים. עולם הגישור מציע חלופה שלישית ואופטימלית להתמודד

מחלוקת בין אישית, שלא בדרך של הימנעות וויתור או לחלופין בדרך של כפייה והכנעה. היכרות עם  

החשיבה והכלים מתחום הגישור מרחיבה את ההבנה ויכולה לצייד את הפסיכולוג החינוכי בכלים  

 לליווי ברמת הפרט, המשפחה והמערכת ובמפגשים רווי המחלוקות ביניהם.  

תהלי לכך,  לתפיסות  מעבר  היפתחות  המחלוקת,  של  יותר  רחבה  תמונה  ראיית  מעודד  הגישור  ך 

של   רחבה  פרספקטיבה  תוך  מערכתית  התבוננות  מציאות,  אותה  של  אחרת  ולפרשנות  אחרות 

יכולים להעצים   אלו  יסוד  אבני  הזמן, העצמה אישית ובמקביל הכרה בזולת.  ציר  הסתכלות ושל 

 . מטופלים ולקוחות, פרטניים ומערכתיים

 מטרות הקורס: 

 היכרות ראשונית עם עולם הגישור וקווי ההשקה בינו ובין עולם הטיפול.   .1

של   .2 להתערבויותיו  הרלוונטיים  הגישור,  בתחום  יישומים  וכלים  תיאורטי  ידע  הקניית 

 הפסיכולוג החינוכי. 
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תרגול של הטמעת חשיבה גישורית וכלים גישוריים במסגרת התערבויות טיפוליות במישור   .3

הפרטני, המשפחתי, המערכתי, והבין ארגוני,  תוך הישענות על הצגת מקרים מעבודתם של  

 משתתפי הקורס.  

 הרצאה פרונטלית, התנסויות, צפיה בסרטונים: אופן הלמידה

 

 ומומחים בפסיכולוגיה חינוכית. מתמחים   :הקורס מיועד 

 

 השתתפות בכל המפגשים, הגשת עבודה בסיום הקורס.   : דרישות הקורס

 
 שעות  40 היקף הקורס: 

 
 ביה"ס לחינוך, האוניברסיטה העברית בירושלים, קמפוס הר הצופים.    מקום :

 
כל   ,29/9,  22/9,  20/9,  15/9,  8/9,  6/9בתאריכים  ,  04:31–  08:3ימים מרוכזים מ    6ב  תאריכים:  

 הקורס יתקיים בזום
 

 ₪  765: שכר לימוד
 

 מבנה הקורס: 
 

 פתיחה, גישור ומחלוקת  – 1מפגש  שעות

 היכרות ופתיחה; מהו גישור?   
נקודות השקה בין עולם הגישור ועולם הטיפול, רלוונטיות החשיבה הגישורית  

 לעבודת הפסיכולוג החינוכי 
 הפוסט מודרני בפרט, והקשר לתהליך החינוכי/ טיפולי מחלוקת ככלל ובעידן   

 סגנונות ניהול מחלוקת וביטויים בחדר הטיפול ובהתערבות המערכתית  

 
 

 
 

 תהליכים רגשיים אופייניים למחלוקת – 3מפגש  שעות

 תהליכים רגשיים אופייניים למחלוקת   

 התערבויות טיפוליות מותאמות   

 היבטים מגדריים ותרבותיים בניהול מחלוקת    

 
  

 תקשורת בזמן מחלוקת  – 4מפגש  שעות

 והנעה לתקשורת בונה דפוסי תקשורת במחלוקת   

 ניהול מחלוקת בדרך אלטרנטיבית  – 2מפגש  שעות

 ניתוח קונפליקט בין אישי   

 עקרונות וצעדים לניהול שיחת מחלוקת באופן בונה  

 התערבויות טיפוליות ומערכתיות תרגול   
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 העברת מסר באופן קונסטרוקטיבי, למידה ותרגול בווינייטות טיפוליות   

 תקשורת בזמן מחלוקת  -התערבויות טיפוליות חינוכיות ומערכתיות  

 
  

 ניתוח ותרגול ממשקים קונפליקטואליים – 5מפגש  שעות

 מערכת התערבות בממשק קונפליקטואלי במשולש תלמיד / הורים /  

 הדרכת הורים וטיפול בהורות במצבי קונפליקט  

 התערבויות ארגוניות ובין ארגוניות במצבי קונפליקט  

 
  

 התערבויות ודילמות טיפוליות, אינטגרציה  – 6מפגש  שעות

 דגמים שונים  –אופני התערבות טיפולית בחשיבה גישורית  
    MINI - CASESניתוח ודיון משותף בעקבות  

הצגת דילמות מעבודת משתתפי הקורס,    -דילמות מקצועיות, אישיות ואתיות  
 ניתוח ודיון משותף 

 סיכום ואינטגרציה  

 
 רשימת קריאה ומקורות: 

שיחות,  ( הבדלי המינים בניהול מו"מ בתהליך גישור לגירושין,  1999פיינס, א., גת, ח. וטל, י. )-מלאך
 . 239-231, 3כרך יג' מס' 

 , מודן.  שיחות קשות: איך לדבר על מה שחשוב באמת( 2004סטון, ד., פטון, ב. והין, ש. )
 , מטר.  כן! לשאת ולתת ולהגיע לסיכום חיובי( 2011פישר, ר., יורי, ו. ופאטון, ב. )

 
Balliet, D. & Van Lange, P. A. M. (2013) Trust, Conflict, and cooperation: A meta - 
analysis. Psychological Bulletin, 139:5, 1090-1112. 
Bush, R. A. B. & Folger, J. P. (2005) The Promise of Mediation, The Transformative 
Approach to Conflict. revised edition. San Francisco, CA: Jossey-Bass. 

Folger, J. P. & Bush, R. A. B. (1996) Transformative mediation and Third-Party 
Intervention: Ten Hallmarks of a Transformative Approach to Practice, Mediation 
Quarterly, 13, 263 – 278. 

Halperin, E. (2013) Emotion, Emotion Regulation, and Conflict Resolution. Emotion 
Review, 6:1, 68-76. 
Jameson, J. K., Bodtker, A. M.  & Linker, T. (2010) Facilitating Conflict Transformation: 
Mediator Strategies for Eliciting Emotional Communication in a Workplace Conflict. 
Negotiation Journal, 26:1, 25-48. 

Fisher, R., & Shapiro, D. (2005) Beyond reason, using emotion as you negotiate. London, 
Penguin Books. 

Nelson, N., Zarankin, A. & Ben-Ari, R. (2010). Transformative women, problem-solving 
men? Not quite. Gender and mediators' perceptions of conflict and 
mediation. Negotiation Journal 26:3, 287-308. 
Schneider, C. D. (2000) What it means to be sorry: The power of apology in mediation. 
Mediation Quarterly, 17:3, 265-280.   

82. -, 67Conflict Resolution Quarterly, 20:1L. (2002) Negotiating Emotions.  Shapiro, D. 
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 יישומים לעבודת הפסיכולוג החינוכי  –תהליכים קבוצתיים . 3

 

חינוכיים  פסיכולוגית חינוכית מומחית, מנחת קבוצות, מלווה צוותים  מנחה: חלי ברק שטיין, 

האישי והקבוצתי. מחברת הספרים 'בגובה העיניים', 'תקשיבו  -וטיפוליים בתחומי הדיאלוג הרגשי  

 לי רגע', ו'כשהילדים יוצאים מהבית'. 

 www.helibarak.comמנהלת אתר מקצועי בו מאמרים רבים, גם בתחום הקבוצתי 

  

 תיאור כללי של הקורס: 

 חינוכיות ובקבוצות איתן  -ים בקבוצות פסיכוהקורס יתמקד בהבנה של תהליכים קבוצתי

 עובד הפסיכולוג החינוכי ביומיום שלו, כך חדרי מורים, ועדות, כתות. המשתתפים יכירו 

 תאוריות קבוצתיות מרכזיות ומושגים יישומיים שישפרו את יכולתם להבין ולהתערב 

 , התאוריה שלבקבוצות. כך למשל, התאוריה של ביון )הקבוצה כשלם, קולות קבוצתיים(

 הפוקל קונפליקט של ליברמן וויטיקר, תאוריות של שלבים בקבוצה, והתנגדויות בקבוצה 

 )לפי תאוריית הסומטיק אקספיריאנס, המסייעת להתמודדות עם הצפות בקבוצות, עם

 היחיד ובמערכות(. הקורס ישים דגש על התאמה של תכנים מהעולם הקבוצתי, לעולמם 

 ם החינוכיים. הייחודי של הפסיכולוגי

 מטרות הקורס: 

 חינוכיות, בכתות , בצוותים חינוכיים,   -רכישת ידע להבנת תהליכים קבוצתיים בקבוצות פסיכו -

 ובמערכות חינוכיות כארגון. 

 בקבוצות קטנות,  "הקבוצה כשלם: הבנת מהותם של תהליכים והתערבויות קבוצתיות בגישת   -

 מורים ובתי ספר. חדרי  -ובקבוצות ארגוניות גדולות

 למידה של מושגים וטכניקות מגישת הסומטיק אקספיריאנס )פיטר לוין(. יישומם להבנה  -

 והתערבויות קבוצתיות מווסתות במצבי לחץ במערכת החינוכית. 

 אפשרות להשתמש בידע להנחיית קבוצות, להדרכת יועצות ומורים, ולהתערבויות מערכתיות  -

 במערכת החינוך. 

 מנהלים. \מדריכים\מומחים \מתמחים\ לפסיכולוגים הקורס מיועד: 

 :  אופן הלמידה

שילוב של למידה תאורטית, עם דיונים, ניתוחי מקרים, התנסויות והתבוננות על תהליכים 'בכאן  

 ועכשיו' של הקבוצה הלומדת עצמה.  

 

 : נוכחות, קריאת מאמרים במהלך הקורס,  דרישות הקורס

ניתוח קבוצה בהתיחס לאחד ההיבטים שנלמדו בקורס. כך למשל: שלבים   -הגשת עבודה כתובה

בקבוצה, קולות בקבוצה, התנגדויות בקבוצה, שימוש בהפעלות. התבססות על לפחות שני מקורות  

 עד חמישה עמודים.  -בבליוגרפיים. היקף העבודה

 

 שעות אקדמיות  40: היקף הקורס 

  17/1)בזום(,  13/12)בזום(,  29/11)פרונטלי(,  15/11)פרונטלי(,  25/10: בתאריכים  הקורס יתקיים

 . 9:00-15:00שעות בין ה ייתכן ופרונטלי,   –מפגש סיום  31/1)בזום(, 
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 ₪.  765: שכר לימוד

 :  נושאי הלמידה ומבנה הקורס 

מספר יחידות לימוד לכל   הנושא הנלמד  

 נושא*

  כשלם הקבוצה  – פתיחה מפגש ראשון 

 פסיכולוג  זהות, ציפיות תיאום, הכרות

 הכאן ' דרך  זיהוי. קבוצות מנחה וזהות

, קבוצה ופתיחת טרום שלב של ועכשיו 

 תוכן -כשלם הקבוצה' מושג הבנת 

 ."ותהליך

6 

 קבוצות בכל מקום  מפגש שני 

 . קבוצה עם הרגשי המפגש

 החינוך  ובמערכת  בכלל קבוצות  מאפייני

 ( ותהליך תוכן  קבוצות) בפרט

 זהות מנחה  

 

 קונפליקט הפוקל תיאורית מפגש שלישי

 של הדינמית  המשמעות : הקבוצתי הקול

 ולקויות ההתנהגות בעיות עם ילדים

( מ"הח בחוק השינוי לפי הכלה .  )הלמידה

 המכונית  תרגיל+ 

 

 

 הסומטיק לפי  בקבוצה הצפות מפגש רביעי 

 הסומטיק תאורית: אקספיריאנס 

 הצפות . לוין פיטר של אקספיריאנס

, ואסטרטגיות תובנות.  ובמערכת בקבוצה

 . ביון של הגישה עם אינטגרציה 

 

 התנגדויות הבנת :בקבוצה התנגדויות מפגש חמישי 

 כמנחה  התערבות ואסטרטגיות בקבוצה

שילוב סמכות וקרבה בקבוצה, תקשורת  

תיקוף, גבולות   -חיובית סוגסטיבית

 וסוגסטיה 

 

  קבוצה שלבים: בקבוצה  ואינטגרציה סיום מפגש שישי  

 של שונים בשלבים  מנחה  התערבויות-

 קבוצה סיום שלב על דגש עם, הקבוצה

 . שלנו לסיום במקביל 

 המשגה אינטגרטיבית של הנלמד . משוב . 

 

  סה"כ יחידות לימוד בקורס:  

6 
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 קצר מועדממוקד הילכו שניהם יחדיו? טיפול דינאמי  –קצר ודינאמי  .4

 
דר' יעקב יבלון, פסיכולוג קליני מדריך, מנהל שפ"ח גן רווה, פסיכולוג ראשי "מכון    המנחה: 

 ארז". 

 :  תיאור כללי של הקורס

ההיסטוריים  הקורס יתמקד בעקרונות המנחים את הטיפול הדינאמי הקצר. בהכרת אבני הדרך  

של  גישה זו, וכיצד התפתחו מהם העקרונות המנחים אותה כיום. יינתן דגש לגישות המובילות  

 של הטיפול הדינאמי הקצר תוך סקירת המרכיבים המשותפים והייחודיים של כל גישה.

הקורס יאפשר למידה ומעקב אחר הקווים המקשרים בין התיאוריה הבסיסית והגישות השונות  

לי ולניהולו, תוך הבהרה כיצד עקרונות התיאוריה הדינאמית מותאמים למתחייב מסט  לסט הטיפו

זה. יושם דגש על יישום הגישה בתחום הטיפולי, אך כאמור תתאפשר גם למידה של יישומה במרחב  

 עבודת הפסיכולוג החינוכי. 

 המאפיינים הייחודיים של הטיפול הדינאמי הקצר הינם: 

 קיומו של מוקד טיפולי.  •

 חום בזמן של משך הטיפול. תי •

 עמדה אקטיבית של המטפל. •

 התאמת אוכלוסיית המטופלים.   •

על הטיפול הדינאמי   או צמצומם משפיע  וכיצד הרחבתם  בין משתנים אלה  הגומלין  יחסי  הבנת 

הקצר הינה חיונית. היכולת לתכנן ולהשתמש באופן דיפרנציאלי ומושכל במשתנים אלה, תוך הבנת  

אופן השימוש, הם המפתח לשימוש יעיל וגמיש בגישות השונות, ולהתאמת  ההשלכות הנובעות מ

הסט הטיפולי וההדגשים הטכניים המתחייבים מכך. הכרה ושליטה במשתנים אלה יאפשרו למטפל  

הטיפולים   מגוון  את  ולהרחיב  המתאימה  הטיפולית  המסגרת  את  המטופל  ועבור  עבורו  לבחור 

 רט, המשפחה הקבוצה והמערכת.  וההתערבויות שהוא יכול לבצע ברמת הפ 

 

 :  מטרות הקורס

מאפייני עבודתו של פסיכולוג השפ"ח, מחייבים גם הבנה ושליטה בעבודה ממוקדת וקצרת מועד  

ביסודה. עד כמה גישה זו מותאמת ויעילה בעבודת הפסיכולוג? האם מסגרת העבודה קצרת  

לת ואף מועדפת התואמת את  המועד הינה אילוץ של מציאות חיצונית, או הינה בחירה מושכ

"הקליניקה של הפסיכולוג החינוכי" המתקיימת במספר שדות פעולתו. כיצד ניתן לעשות שימוש  

בעקרונות הגישה של טיפול דינאמי קצר מועד בעבודה טיפולית, ייעוצית, הדרכתית ואף  

ל אלה  מערכתית. מה היתרונות שגישה זו מציעה כדי לייעל את עבודת הפסיכולוג בשפ"ח. כ

 עומדים במוקד הקורס ללמידה, הטמעה ויישום. 

  

  אופן הלמידה: 

החלק הראשון של הקורס יהיה הרצאתי ויעסוק בתיאוריה ומסגרת החשיבה וההמשגה של הטיפול  

השפ"ח.   פסיכולוג  ולעבודת  הטיפולים  לחדר  הגישה  ביישום  השני  והחלק  הקצר,  הדינאמי 

ויהיו קרקע  המשתתפים יתבקשו לקרוא קבוצת מאמרים ש התיאורטית  כבסיס ללמידה  ישמשו 

הטיפול/  )מתחום  יום  ביום  מעבודתם  דוגמאות  להביא  גם  כמו  משותפת,  ולמידה    לדיון 
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את   ויחברו  וקבוצתית  אישית  ללמידה  ישמשו  אלה  דוגמאות  מערכתית(.  ייעוץ/הדרכה/עבודה 

 קצר לעבודתם. הלמידה וההבנה התיאורטית עם יישום והטמעת עקרונות הטיפול הדינאמי ה

 
   לפסיכולוגים בסוף תהליך התמחות ולמומחים.  :הקורס מיועד 

 
נוכחות מלאה, קריאת חומר, הצגת מקרה/הגשת עבודה מסכמת )ניתוח מקרה על דרישות הקורס: 

 פי הגישה(. 
 

 שעות אקדמיות   40 :היקף הקורס 
  

 לחינוך, הר הצופים בקמפוס בית הספר , ויתקיים  הקורס כולו פרונטלי :מקום

 . 15.00-09.00ין השעות  ב 27/11, 20/11, 6/11, 23/10, 2/10, 18/9: מועדי הקורס 

 ₪.   765:   שכר לימוד

 
 מבנה הקורס ותכנים: 

 
מספר יחידות לימוד לכל   הנושא הנלמד  

 נושא*
רקע היסטורי והתפתחות   מפגש ראשון 

הגישה על עקרונותיה. הגישות  
ינאמי  בטיפול הד המובילות  

הקצר התפתחותם  
 ומאפייניהם. 

6.6 

למידת המרכיבים הייחודיים   מפגש שני 
של הגישה ואופן ניסוחם  

 ועבודה עימם 

6.6 

המשך למידת המרכיבים של   מפגש שלישי
הגישה ושימוש גמיש ומותאם  

בעקרונות המשותפים של 
 הגישות המובילות.  

6.6 

למידת מודל העבודה   מפגש רביעי 
הממוקדת ויישומה בטיפול  

 עם ילדים, הורים ומתבגרים.  

6.6 

. הדגשים של יישומים   מפגש חמישי 
ספציפיים נוספים של הגישה  

במסגרת "בקליניקה של  
הפסיכולוג החינוכי" בתחום  

 המערכתי.    

6.6 

מהתיאוריה לפרקטיקה.   מפגש שישי  
הצגת מקרים של הלומדים  

את יישום  ולמידה דרכם 
 הגישה 

6.6 

סה"כ יחידות לימוד    
 40בקורס:

 
 *יחידת לימוד= שעה אקדמית 

מפגשים   6בזום, לבוגרי הקורס או קורסים קודמים של ד"ר יבלון, בנוסף תתקיים קבוצת הדרכה  

.  12/2, 29/1, 15/1, 1/1, 18/12, 4/12(. בתאריכים 12:00-14:15שעות אקדמיות )בין השעות  3של 

 .ללומדים הקבוצה ללא עלות

 



 

29 

 

 

 (ACT) טיפול בילדים ומתבגרים בגישת אקט .5

 אודות המרצה 

פסיכולוגית חינוכית מומחית בהסמכה להדרכה, מוסמכת פסיכותרפיה  גלי מרקו מויאל, 

,  מטפלת משפחתית וזוגית. עובדת בשפ"ח גדרה, בעלת  EMDR(, מטפלת CBTקוגניטיבית )

 מטפלת בעיקר במבוגרים, ילדים, מתבגרים ומדריכה הורים.  -קליניקה פרטית

   מטרת הקורס

 דל הקלאסי של הגמישושה. רעיונות מרכזיים והמו  -  ACT היכרות עם גישת •

 ית ACTלמידת המשגה ודרך התבוננות על מיקרים קליניים מתוך הבנה  •

באופן ישיר עם   ACT הקניית כלים פרקטיים ליישום כל אחד מששת תהליכי •

  .ילדים/מתבגרים

העשרת היכולת הרפלקטיבית של המשתתפים ביכולת להתבונן על עצמם כמטפלים מתוך   •

 ית בהתמודדות עם מטופלים שונים. ACTהתבוננות 

 תיאור כללי של הקורס 

 

ACT  ((Acceptance and Commitment Theoryטיפול קבלה ומחויבות, היא אחת    -, או בעברית

השאיפה לפתח גמישות פסיכולוגית אצל המטופל,  הגישות הבולטות בגל השלישי. במרכזה עומדת  

נפשית. רווחה  ולהגברת  תסמינים  של  רחב  מגוון  עם  להתמודדות   כדרך 

בבסיס הגישה עומדים שישה תהליכים, הפועלים להגברת הגמישות הפסיכולוגית. בין התהליכים  

גישת לפעולה.  ומחויבות  ערכים  קבלה,  מיינדפולנס,  עק ACT המרכזיים:  על  רונות  מסתמכת 

ולפיכך כאשר אנו מטפלים    ( context)התנהגותיים. על פי הגישה כל התנהגות מתרחשת בתוך הקשר  

 בילדים, קיימת חשיבות רבה להבנה של סביבתם, ובפרט הסביבה המשפחתית.  

חקירה עצמית   תוך  החדר,  חווייתית מעמיקה בתוך  גישת אקט, מספקת שדה של עבודה ריגשית 

ויחד עם ז את מכוונת לפעולה ומניעה לשינוי במציאות חייהם של הילדים והמתבגרים  והתבוננות 

 הנמצאים בטיפולנו.  

למד הבסיס התיאורטי של הגישה ותעשה העמקה בטיפול פסיכולוגי על פי הגישה, בטיפול  יבקורס י

יבחן ההקשר המשפחתי בו נוצרת התנהגות, והאופן בו הורים עשויים לתרום   בילדים ומתבגרים. 

 יך הטיפולי. לתהל

ומתבגרות מענה המותאם לסוגיות ההתפתחותיות ורגשיות   נלמד כיצד הגישה מספקת למתבגרים 

 המעסיקות אותם. 

דידקטי באופן  יועבר  ומותאמים  -הקורס  מהגישה  השאובים  וכלים  תרגילים  שילוב  תוך  חוויתי, 

ויעשה   הקלינית  יינתנו דוגמאות מתוך העבודה  נוער,  ובני  ובקבוצות  לילדים  באופן פרטני  תרגול  

 קטנות. 

הלמידה פרונטלי:  אופן  הינו  בזום(  הלימוד  וחלקו  ישיר  פרונטלי  באופן  חלקו  הלימוד  )ויתקיים   .

עצמם   על  הנלמדים  התהליכים  בתרגול  יתנסו  המשתתפים  וחוויתית.  תיאורטית  למידה  משלב 

ת. הקורס יהווה סביבה לעבודה  וסימולציות קבוצתיות סביב מקרים טיפוליים ומיומנויות טיפוליו
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רגשיים,   כלים  מערבת  הגישה  הטיפול.  משדה  יביאו  שהמשתתפים  טיפוליים  מקרים  על  וחשיבה 

 חוויתיים ומשחקיים ועל כן מהנה לתרגול ולמידה.  

למתמחים, מומחים ומדריכים. הקורס מתאים למי שיש לו ניסיון טיפולי בילדים  : הקורס מיועד 

 ובני נוער של שנתיים ויותר, בעלי ידע קודם בגישת אקט וגם לאלו שלא נחשפו לגישה.  

 שעות אקדמיות   40 :היקף הקורס 

הקורס יתקיים חלקו בזום וחלקו באופן פרונטלי בקמפוס בית הספר לחינוך,   :מיקום

 ברסיטה העברית בהר הצופים  האוני

ם בתחילת וסיום הקורס, שאר המפגשים הינם  ייערכו  שני מפגשים פרונטלי ועדי הקורס:מ

 20.10, )זום( 6.10, )זום( 29.9, )זום( 22.9, )פרונטלי( 921., )פרונטלי( 8.9בתאריכים:  מקוונים

  09:00-15:00בין השעות )פרונטלי(. 

 ₪.  765: שכר לימוד

 מבנה הקורס ותכנים:  

מספר  
 מפגש

מס יחידות   הנושא הנלמד 
לימוד לכל  

 נושא
 -1חלק  1

 ACTוצמיחת גישת  CBTרקע כללי על התפתחות 

ACT  -  תהליכי הליבה של   -רעיונות מרכזיים ולימוד הגמישושה
 הטיפול האקטי.   

 "נקודת בחירה" ו"המטריקס"   אינטייק ושימוש בטכניקת

 פרונטלי  7.25

 יישום גישת אקט בעבודה טיפולית עם ילדים ומתבגרים:  -2חלק  2

ייחודיות העבודה עם מתבגרים וילדים, מאפייני האוכלוסיה 
 וחשיבות העבודה עם הורים. 

 נתמקד בתהליכי ליבה : 

 ערכים   •

 פרונטלי  7.5

 נתמקד בשני תהליכי ליבה:   3

 פעולה מחוייבת מונחית ערכים.  •

 קבלה של חוויות פנימיות   •

6 

 נתמקד בשני תהליכי הליבה:   4

 חמלה  •

 הפרדה קוגניטיבית   •

לימוד ניתוח פונקציונאלי והתנסות בהמשגת מיקרים מהשדה  
 הטיפולי. 

6 

   -נתמקד בתהליך הליבה האחרון 5

המשתתפים, חשיבה על  תרגול חוותי של   -מיינדפולנס  •
 התאמת התרגול למטופל ותרגול בקבוצות. 

6 
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 אינטגרציה וסיכום  -3חלק 

 הדרכת הורים ומעורבות הורים בתהליך הטיפולית 

 
מוקדים לעבודה טיפוליות סביב פסיכופתלוגיות וקשיים שכיחים   6

 בקרב ילדים . 

 הכרות ותרגול אמצעי טיפול לילדים 

7.25 

טיפוליות סביב פסיכופתלוגיות וקשיים שכיחים  מוקדים לעבודה  7
בקרב מתבגרים:  חרדת מבחנים, קשיים חברתיים, דיכאון  

 ואובדנות ודימוי עצמי נמוך. 
 

אינטגרציה ובניית התהליך הטיפולי תוך  ואיך עושים את זה? 
 הערכת השגי הטיפול וסיום טיפול. תנועה על הגמישושה.  

וה המטפל בטיפול לפי  התבוננות רפלקטיבית על תהליכים חו 
 עקרונות השיטה 

 סיכום ומשוב 

 פרונטלי  7.25

 40סה"כ:   
 יחידות לימוד 
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 להדרכה בפסיכולוגיה חינוכית הכשרה . 6
                                      

לגבי   גרין אפל   :המנחותפרטים  פת    ,טל  פסיכולוגית חינוכית מומחית ומדריכה, מנהלת תחנת 

 בשפ"ח ירושלים.

 יובל בשפ"ח ירושלים.  תפסיכולוגית חינוכית מומחית ומדריכה, עובדת בתחנת קריי רותי וקשלק,

  

 : תיאור כללי של הקורס

בפסיכולוגיה  יעסוק בסוגיות מרכזיות בהדרכה  , למומחים בתהליך הסמכה להדרכהמיועד  הקורס 

,  התנעת תהליך ההדרכהגישות וסגנונות שונים בהדרכה,  כגון:בכלל ובפסיכולוגיה חינוכית בפרט  

ניהול תהליכי ההתמחות  ,  מודרך  בקונטקסט של הדרכה בשפ"ח יחסי מדריך,  יחסי מדריך מודרך

, הדרכה דיפרנציאלית, סוגיות  הדרכה קבוצתית  ,  אחריות ומחויבות המדריך  ,וניווטםהמודרך של 

 ודילמות בתהליכי משוב.  

על    המתבונן  לשיח  מיומנויות  מהוראת  לנוע  למדריך  המאפשרות   מיומנויות    אפיוניותילמדנה 

הטיפוליות  האישיותיי ההתערבות  רמות  בכל  וביטויים במפגש  המודרך,  ושל  המדריך עצמו  ם של 

 הילד, הוריו, והמרחב החינוכי.   – הפרטניות והמערכתיות 

 רלבנטיות. דילמות אתיות    בכל נושא יועלו

 

 : מטרות הקורס

תפקיד  , מתוך ראיית חשיבות מדריכים בשפ"חיםלפתח והיעד המרכזי של הקורס הינו להכשיר 

 .    יםהחינוכים המדריך כמגדל, מפתח ומכשיר את הדור הבא של הפסיכולוגי

תוך  מדריךמ  הנדרשות  השונות    המיומנויות    ההכשרה תתמקד בפיתוח   זהותו המתהווה  ,  גיבוש 

 מדריך. כ

הלמידה הדרכה    :  אופן  בתהליכי  האישית  ההתנסות  בין  החיבור  על  דגש  יושם  הקורס  במהלך 

 ת  .  להמשגות תיאורטיו

דילמות  למקרים ,דוגמאות ו  הלומדים יתבקשו לקרוא חומר תיאורטי  ובשיעורים יודגם הקשרם  

 .  שהמשתתפים יתבקשו להעלות 

מיועד  טרום  וכן לפסיכולוגים בשלב  הסמכה להדרכה,    בשלבאו  לפסיכולוגים מדריכים,    :הקורס 

   נהל השפ"ח . הדרכה העוסקים בהדרכה של סטודנטים, ופרקטיקנטים , ע"פ המלצת מ

 המשתתפים חייבים להדריך בפועל לפחות מודרך אחד כתנאי להשתתפות בקורס.  

מקרים,    :הקורס דרישות   הצגת  כולל  בשיעורים  פעילה  השתתפות  מלאה,  עבודה  והגשת  נוכחות 

 . מסכמת בהתאם לנושאים ולתכנים שנלמדו בקורס

 שעות אקדמיות.  04: הקורס היקף 

 לחינוך, האוניברסיטה העברית הר הצופים ירושלים. : ביה"ס הקורסמקום 

  14:30-08:30  18/9)מפגש פרונטלי(,    15:00-9:00  8/9  : בימים מרוכזים בתאריכיםמועדי  הקורס

 11/12)זום(,     08:30-14:30  1/12)זום(,    13:00-15:30  7/11)פרונטלי(,    09:00-15:00  20/10)זום(,  

  9:00-15:00  9/2)זום(,    08:30-14:30  16/1)זום(,    13:00-15:30  11/12)זום(,    13:00-15:30

ייתכנו שינויים במשך המפגשים )אך לא בתאריכים(, עדכונים יינתנו לנרשמים לקראת  )פרונטלי(.  

 פתיחת הקורס.

 

 ש"ח  765 שכר הלימוד:
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 מבנה הקורס 
מספר   התוכן הנושא הנלמד 

 היחידות 
 2 וניסיון בתחום בדיקת ידע והיכרות  היכרות  

הדרכה מודלים    -מהי 
 תאורטיים 

 הקבלה לקשר הורי.   –קשר מתהווה מדריך ומודרך 
 המדריך כמורה דרך. 

 המדריך כמטפל. 
 הדרכה ואינטרסובייקטיביות. 

 מדריך כעד. 
 מדריך בשלב התחלתי. 
 הדרכה בשדה החינוכי. 

 

4 

 . חוזה הדרכה  התנעת תהליך ההדרכה 
התאמת ההדרכה למקום  תוך תהליך קביעת המטרות 

 . ההתפתחותי של המודרך ולצרכיו בשלב בו הוא נמצא

3 

 הגלוי והנסתר בקשר ההדרכתי  יחסי מדריך מודרך 
 נגדית במרחב ההדרכה  -תהליכי העברה והעברה

 יצירה והומור בשירות הקונפליקט 
 מודרך  -הבדלים תרבותיים, גילאיים ומגדריים בין מדריך

 זיהוי והתמודדות:  –צבי קונפליקט מ
 בין מודרך ללקוחות -
 בין מודרך למדריך -
 

6 

מודרך    מדריך  יחסי 
הדרכה   של  בקונטקסט 

 בשפ"ח.
 

ריבוי כובעים של המדריך )קולגה,    –ח  "להיות מדריך בשפ
רכז צוות וכו( מדריך/מנהל )הערכה ופיקוח אל מול הכלה,  

   שמירה והצמחה...(
 יחסים בין מדריך ומנהל שפ"ח

 מדריך שהוא גם מנהל של המודרך 
 תיאום בין מדריכים שונים של אותו מודרך 

 . ביחסי הדרכה סוגיות אתיות העולות 
 

6 

ל אחריות ומחויבות המדריך   המדריך  אתיקה  אחריות  של  היבטים  המודרך,  עבודת 
 מקצועית. 
הועדה המקצועית  פסיכולוגיה,  אגף  מטה  :  הנחיותעידכון  ב 

 . מדיניות השפ"ח  והנחיות הרשותבמשרד הבריאות, 
 ניהול תהליכי התמחות. 

 ריענון ידע מקצועי. 

5 

 סוגי הדרכה מאפיינים של 
 

של  הדרכה   המגוונות  ההתערבויות  לסוגי  דיפרנציאלית 
 י. הפסיכולוג החינוכ
 הדרכה שונה?-התערבויות שונות

 הדרכה על טיפול. -
 הדרכה על מערכת. -
 הדרכה על אבחון. -

4 

 מה בין הדרכה קבוצתית להדרכה פרטנית.    הדרכה קבוצתית 
 תהליכים דינאמיים בקבוצה, זיהוי והתערבות. 

 בהדרכה קבוצתית. דילמות אתיות  

3 

 . משוב של מדריך למודרך משוב על ההדרכה 
 משוב כמאפשר או כחוסם. 

 משוב והשלכותיו על תוכנית ההתמחות. 
 קבלת משוב ממודרך. 

 מורכבויות במתן משוב.  – מנהל שהוא מדריך 
 

5 

 2  הקורס   סיכום

 40  סה"כ  
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 מרץ  -מרוכזים אמצע שנה ינואר קורסים 

 התמודדות עם מצבי חירום, אלימות,  –"פסיכולוגיה דחופה" . 8

 פגיעות מיניות ואובדנות                                 

 :  מנחות

 פסיכולוגית חינוכית מומחית ומדריכה. עובדת בשפ"ח ירושלים.–טליה הנמן 

פיתוח מקצועי  , רכזת , שפ"ח מעלה אדומיםפסיכולוגית חינוכית מומחית מדריכה – מילכה הדר 

 .בשפ"י, אגף פסיכולוגיה

 ., מנהלת תחנת רמות, שפ"ח ירושליםפסיכולוגית חינוכית מומחית מדריכה –שפרה קלמנוביץ 

 מחוז ירושלים.   -פסיכולוגית חינוכית מומחית מדריכה, רכזת פורום אובדנות  -מרים ליכטנברג 

 

 החירום. : הכרות עם עקרונות היסוד של ההתמודדות במצבי מטרת הקורס

הגברת תחושת המסוגלות והפחתת חרדה מההתמודדות עם מקרים המגיעים לפתחו של כל   

 הלמידה תיעשה במגוון אופנים, כולל התנסויות חווייתיות ישירות.  פסיכולוג חינוכי.

  

 ימים מרוכזים.   6: הקורס יינתן ב תכנית הקורס

היום הראשון יעסוק בהתמודדות   – ההיום הראשון יעסוק  בהתמודדות עם מצבי חירום וטראומ 

עם מצבי חירום וטראומה: נכיר מושגי חוסן וטראומה, שגרה וחירום, משאבים, פוסט טראומה  

רבויות במסגרות החינוך בטווח הקצר והארוך, ברמה  עוצמיחה מטראומה. נכיר מודלים להת

 .טראומה ופוסט טראומההפרטנית והמערכתית  וכן יובאו שיטות טיפול והתערבות עם נפגעי 

 

על התופעה   ,נדבר על התפתחות מינית בריאה  – יעסוק בפגיעות מיניות  השני וחלק מהשלישיהיום 

גיל   ועד  גן  מגלאי  בילדים  מינית  פגיעה  במקרי  טיפול  ועקרונות  איתור  זיהוי  מינית,  פגיעה  של 

פגיע של  החשיפה  שלב  סביב  ראשונית  התערבות  בעקרונות  בעיקר  זה  ההתבגרות.  כל  מיניות.  ות 

 בהקשר של התגובות שלנו ושל המערכת כולה סביב העיסוק בנושא של מיניות ושל פגיעות מיניות. 

 

נדבר על תופעת האובדנות בקרב ילדים ובני    –לאובדנות    ויוקדש  רביעיההיום  ו    לישיהיום השחלק מ

נוער, נלמד את גורמי הסיכון וסימני הזיהוי ונחשוב מהי ההתערבות הראשונית בתלמיד האובדני  

 וכן תילמד הערכת סיכון. ובמשפחתו וכן ההתערבות הדרושה במערכת באירוע אובדנות. 

 

 

נעסוק בהבנה תיאורטית של התנהגות אלימה,  - יעסוק בהתמודדות עם מצבי אלימות    חמישי היום ה

ובעקרונות ההתערבות עם הפרט ועם המערכת במצבי אלימות שונים. כמו כן נבדוק בצורה חווייתית  

 איפה פוגשת אותנו האלימות. 

 

ום איך נוכל  החלק הראשון יעסוק בנו כמטפלים באירועי חיר  –  יוקדש לאינטגרציה   שישיהיום ה

מוקדי חוסן וכח שלנו כפסיכולוגים המטפלים. לאחר מכן ננסה ליישם את    –"להציל את המציל"  

הנלמד בקורס תוך השתתפות בסימולציות על המקרים השונים שנלמדו ונסכם בהבניה של עקרונות  

 ההתערבות הכלליים במקרי חירום. 
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החי מצבי  של  תיאורטית  הבנה  על  דגש  יושם  הימים  עם  בכל  רגשית  התמודדות  לצד  השונים  רום 

 הנושא, הפעלה חווייתית ומתן עקרונות וכלים להתמודדות. 

 לפסיכולוגים מתמחים החל מהשנה השנייה להתמחות  -הקורס מיועד

 

 שעות אקדמיות.   40 – היקף הקורס 

 לחינוך. באוניברסיטה העברית בהר הצופים בבי"ס  באופן פרונטלי,   קורס יתקייםה  מקום הקורס:

 ,  9:00-:0015בין השעות    ,3/9,  3/2,  2/22,  2/12,  2/6,  2/2  בתאריכים   , ימים מרוכזים  6  : מועדי הקורס

ועבודת סיום שתציג התמודדות בשטח עם  בכל המפגשים    מלאההשתתפות  :    דרישות מהמשתתפים

 מצב של "פסיכולוגיה דחופה" על פי הנלמד בקורס. 

 

 ₪  657 –  שכר לימוד

 
 סילבוס:

 
 

מספר יחידות לימוד לכל   הנושא הנלמד  
 נושא*

נכיר מושגי חוסן    :חירום מפגש ראשון 

וטראומה, שגרה וחירום,  

משאבים, פוסט טראומה  

וצמיחה מטראומה. נכיר  

מודלים להתערבויות  

במסגרות החינוך בטווח  

 הקצר והארוך 

 ש' 6.6
 טליה היינמן 

 
 

:  התפתחות  תומיני ותפגיע מפגש שני 

 מינית תקינה 

התערבות  וזיהוי איתור 

ראשונית סביב שלב החשיפה  

 פגיעות מיניות. של 

 ש' 6.6
 שיפרה קלמנוביץ' 

 

עקרונות   פגיעות מיניות: מפגש שלישי

טיפול במקרי פגיעה מינית  

בילדים מגלאי גן ועד גיל  

 ההתבגרות. 

 

 

 

 

וסימני   גורמי סיכון : אובדנות
 זיהוי 

 
 

 ש' 1.6
 שיפרה קלמנוביץ' 

 
 
 
 
 
 
 
 
 ש' 5

 מרים ליכטנברג באר 
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ההתערבות   אובדנות:  רביעי מפגש 

הראשונית בתלמיד האובדני  

ובמשפחתו וכן ההתערבות  

הדרושה במערכת באירוע  

 אובדנות 

 כולל הערכת סיכון 

 ש'' 6.6
 מרים ליכטנברג באר 

נעסוק בהבנה  -אלימות  חמישי מפגש 

תיאורטית של התנהגות  

אלימה, ובעקרונות  

ההתערבות עם הפרט ועם  

המערכת במצבי אלימות  

 שונים 

 ש' 6.6 
 מילכה הדר 

 

החלק הראשון   –  אינטגרציה שישימפגש 

יעסוק בנו כמטפלים באירועי  

חירום איך נוכל "להציל את  

מוקדי חוסן וכח   –המציל" 

שלנו כפסיכולוגים המטפלים.  

לאחר מכן ננסה ליישם את  

הנלמד בקורס תוך השתתפות  

 בסימולציות 

 ש' 6.6
 טליה היינמן 

 באר   מרים ליכטנברג
 שיפרה קלמנוביץ

 מילכה הדר 

סה"כ יחידות לימוד בקורס:    
 ש"ש  40

 שעה אקדמית  –דת לימוד י יח
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 . עבודה טיפולית עם מתבגרים 9

רשף  :מרצה של    עדנה  לפסיכותרפיה  בה"ס  בוגרת  מומחית,  וחינוכית  קלינית  פסיכולוגית 

תל ו-אוניברסיטת  בהיפנוזה  מוסמכת  ההתיחסותית,  והתכנית  בקליניקה    EMDRאביב  מטפלת 

 פרטית. 

גיל ההתבגרות הוא שלב בין ילדות לבגרות שמאופיין בשינויים דרמטיים    :תיאור הקורס ומטרותיו

מטלות   כוללים  ההתבגרות  תהליכי  וחברתיים.   קוגניטיביים  רגשיים  מיניים,  פיזיים,  רבים: 

יציאה מתלות מרבית בהורים, השגת יחסי   התפתחותיות שונות:  השגת עצמאות יחסית תוך כדי 

יכולת תכנון העתיד ותהליכי עיצוב זהות אישית. השינויים הללו    אהבה ויכולת לאינטימיות ,תחילת

יוצרים מיזוג שיכול ליצור קשיים חמורים בקצה האחד של הרצף ואתגרים מרגשים של גדילה בקצהו  

 השני.                             

יהם  בתהליך ההתבגרות לא פעם מתעוררים קונפליקטים ומשברים  המלווים בחרדה וגוררים אחר

לחצים, איומים, הסתגרות ושימוש בכוח פיזי, בריחה מהבית, התמכרויות, הפרעות אכילה, דיכאון,  

 ויחסי מין מוקדמים.  במהלך הקורס נדון בגבול בין נורמליות לפתולוגיה בגיל זה.                    

ם. מהי מקומה של  כמו כן נבחן את הקשר הטיפולי הייחודי הנוצר בעבודה עם מתבגרים והוריה     

נגדיים:  למטפל  והעברה  העברה  בתהליכי  נדון  ומערכת החינוך.  זה בתקופתנו  בתהליך  המשפחה 

עלול   הוא  שלו.  מודעות  הלא  ההזדהויות  לשאלת  שנוגעת  קבועה  בעיה  פעם  לא  יש  במתבגרים 

תיות  להזדהות עם המתבגר כנגד הוריו, או עם ההורים כנגד המתבגר או עם העמדות ההוריות ההגנ

כלפי המתבגר. כמו כן  עוצמת  הטלטלות הנפשיות הנעות בין רגרסיות להתקדמויות רגשיות המלוות  

בחרדה כל אלה עלולים לעורר במטפל את חרדותיו הלא מודעות שלו עצמו. נדון בצורך של המתבגר  

 במבוגר ששורד את ההרסנות ההתבגרותית שלו בלי להיות נקמן או נוטש. 

 : מטרות הקורס

  -העמקת ההבנה התאורטית והטיפולית בעבודה עם מתבגרים. תקופת ההתבגרות ושלביה -

הקלסיות   הפסיכואנליטיות  התאוריות  פי  על  ההתבגרות  גיל  של  התפתחותיות  סוגיות 

 והמודרניות 

 לוגיה  וגבול בין נורמליות לפת -פתולוגיות של גיל ההתבגרות -

 יו והצוות החינוכי הבניית תהליכי התערבות בטיפול עם המתבגר , הור  -

 

הלמידה התנסויות    :אופן  מאמרים,  קריאת  תאורטית,  למידה  בין  שילוב  יתקיים  במפגשים 

 , סרטים והצגת מקרים מהשטח ועיבודם במשותף.תייתיוו חו

 .  למתמחים ומומחים שמטפלים במתבגרים :הקורס מיועד 

ההתערבות במסגרת הקורס, תוך  הצגת    :  נוכחות מלאה, עבודה טיפולית עם מתבגר. דרישות הקורס

 התייחסות לחומרים שנלמדו במהלך הקורס ולביבליוגרפיה המתאימה. 

 שעות  40: היקף הקורס 

 . באוניברסיטה העברית בהר הצופים, בבי"ס לחינוך   :הקורסמקום 

בין השעות    )פרונטלי(. 3/15)זום(,  3/1)זום(,  2/22)זום(,  2/15)זום(,  2/8)פרונטלי(,   2/1 :מועדי הקורס 

15.00-09.00 . 

 ₪.   765:    שכר לימוד
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 מבנה הקורס והתכנים:   

 מס יחידות לימוד   הנושא הנלמד  מספר מפגש 

 לכל נושא

הכרות ומבוא תאורטי  על גיל ההתבגרות,   1

נתמקד במאפייני הגיל  דרך תאוריות  

אנליטיות קלאסיות וכלה בגישות  

 יתית יודה חו פסיכואנליטיות מודרניות ועב

6.6 

   -המאפיינים הייחודיים בטיפול במתבגרים 2-3

טיפול קצר מועד,   -התאמת הטיפול למתבגר

טיפול בינאישי, טיפול בראייה התייחסותית,  

  ועוד   -עבודה מערכתית 

6.6 

 

6.6 

עבודה טיפולית עם  –הורים הורות ומתבגרים  4

מתבגרים והוריהם, עבודה עם קונפליקטים,  

 דיאלוג, דפוסים מעגליים  

6.6 

התבגרות ופגיעה עצמית, גבול בין נורמליות   5

 לפתולוגיה  

6.6 

מהתאוריה לפרקטיקה, הצגת מקרים של   6

הלומדים וישום ההמשגות שנלמדו בקורס,  

 אתיקה וסיום  

6.6 

  40 
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 טיפול באמצעות מציאת משמעות   –מבוא ללֹוגֹותרפיה  .10

 
נעמי )יֶפה( עיני, פסיכולוגית חינוכית מומחית ומדריכה, לוגותרפיסטית קלינית, בוגרת    המרצה:

בר   אוניברסיטת  לפסיכולוגיה  דוקטורנטית  חינוכית,  למנהיגות  מנדל  אאילןבי"ס  על ,  חראית 

 ההתמחות בשפ"ח שדרות.   

 :  של הקורסתיאור כללי  

הדחף והרצון העמוק ביותר של האדם, על פי ויקטור פראנקל, הוא שאיפה למשמעות. הבנה זו היא  

המפתח לחיים מעורבים ומספקים והיא הכוח המאפשר לנו להתמודד גם עם סבל ומצוקה, קשים  

 ככל שיהיו. 

ליך של ריפוי,  בקורס המבוא ללוגותרפיה, נערוך היכרות רוח האדם והמפתחות הטמונים בה לתה

 תקווה, גילוי וצמיחה. 

י הנוירולוג  הקורס  הדעות,  הוגה  שפיתח  הלוגותרפיה  גישת  אודות  בסיסי  תיאורטי  ידע  קנה 

( פרנקל  ויקטור  פרויד  י(,  1905-1997והפסיכיאטר  כמו  ענקים  בהשראת  התפתחותה  את  שרטט 

 מטופל באשר הוא.  ציע מבט אבחוני ודרכי התערבות טיפוליות ברות יישום עבור כליואדלר ו

 חינוכי. -מיקוד ספציפי יעשה סביב יישומים רלבנטיים של גישת הלוגותרפיה בשדה הפסיכולוגי 

 :  טרות הקורסמ

חשיפה לפילוסופיה ולתשתית הרעיונית בבסיס גישת הלוגותרפיה והקניית כלים ומושגים ישימים  

רכי המשמעות, שיח סוקראטי,  רוחני, ע   -הנגזרים ממנה, כגון: המשולש הטראגי, המימד הנואטי

כוונה פרדוקסאלית, ציר המשמעות, רמזי משמעות, דה רפלקסיה, ועוד. יישומם של כלים ומושגים  

שאלות   ועד  החלטות  וקבלת  משימות  מתיעדוף  )החל  חינוכית  הפסיכולוגית  בזירה  יודגם  אלה 

 ואסטרטגיות בחדר הטיפולים, במפגשי הדרכה ועוד(. 

  אופן הלמידה: 

תשלב למידה פעילה, כתיבה, צפייה בסרטונים )גם של פראנקל עצמו(, לצד עבודה אישית,  הסדנא  

 זוגית וקבוצתית. במהלכה יוזמנו המשתתפים להתנסות בכלים לוגותרפויטיים.  

 למומחים ומדריכים: הקורס מיועד 

 נוכחות מלאה, קריאת חומר והגשת תרגילים.דרישות הקורס: 

 אקדמיות שעות  40  היקף הקורס:

מתוכם פרונטליים בבית   4, (15:00-9:00ימים מרוכזים, )  6 הקורס יתקיים במהלך מועדי הקורס:

  2/2בתאריכים: הספר לחינוך, קמפוס הר הצופים של האוניברסיטה העברית, ויומיים בזום. 

 )פרונטלי(.  2/3)בזום(,  1/3)פרונטלי(,  16/2)פרונטלי(,  7/2)בזום(,  6/2)פרונטלי(, 

 ₪.  765 :ר הלימוד שכ

 מבנה הקורס ותכנים: 

 
מספר יחידות לימוד לכל   הנושא הנלמד  

 נושא*
 מבוא  מפגש ראשון

 
פרויד,  –התפתחות תיאורטית 

 אדלר,  פראנקל 
 עמודי הלוגותרפיה  3

 הרוח האנושית 

2 
 
1 
 
1 
2 

 ריק קיומי וציר המשמעות  מפגש שני
 קבלת החלטות וניהול קונפליקטים 

 המשמעות ערכי  

1 
2 
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4 
 המשולש הטראגי:  מפגש שלישי

 אשמה, סבל, מוות 
 רמזי משמעות 

6 
 
1 

 חירות ואחריות  מפגש רביעי 
 כוח ההתרסה 

 הומור 
 

2 
2 
2 

 שאלוני משמעות  מפגש חמישי 
 טכניקות טיפוליות 

 ניתוח שיחות טיפוליות 

1 
3 
3 

 חינוך ומשמעות  מפגש שישי
 לוגותרפיה בשבילי החיים 

 סיכום 

2 
4 
1 

  40 
 
 

 *יחידת לימוד= שעה אקדמית 

 

 רשימה ביבליוגרפית: 
 

(. לוגותרפיה למטפל: עבודה סוציאלית משמעותית. הוצאת דיונון, אוניברסיטת תל  1999גוטמן, ד. )
 אביב. 

 (. החיים: אבדות הכרחיות ויתורים גורליים. הוצאת זמורה ביתן. 1988ויורסט, ג. )
 (. המשמעות של חייך, הוצאת ספריית פועלים.  1982פאברי, ג', )

 (. האדם מחפש משמעות: ממחנות המוות אל האקסיסצנציאליזם. הוצאת דביר. 1970פראנקל, ו. )
 (. השאיפה למשמעות )תרגום: שאול ברוידא(. ירושלים: הוצאת דביר. 1985פראנקל, ו. )
הלוגותרפיה והאנליזה האקזיסטנציאליסטית )תרגום:  (. הרופא והנפש: יסודות 2010פראנקל, ו. )

 דוד גוטמן(. תל אביב: הוצאת דביר. 
 (. משמעות מחפשת אדם, הוצאת שתים. 2021נצר, פ. מעוז ישראל, ד. )-רוסו

(. הפנים הרבות של האובדן והשכול תיאוריה וטיפול.  2016רובין, ש. מלקינסון, ר. ויצטום, א. )
 הוצאת פרדס, חיפה. 

Doka, K. J. (2002). Disenfranchised grief: New directions, challenges, and 
strategies for practice (pp. 187-198). Champaign, IL: Research Press. 

George, L. S., & Park, C. L. (2017). The multidimensional existential meaning 

The Journal of  measuring meaning in life.scale: A tripartite approach to 

627.-(6), 61312 ,Positive Psychology 

Neimeyer, R. A., Harris, D. L., Winokuer, H. R., & Thornton, G. F. (Eds.). 

(2011). Grief and bereavement in contemporary society: Bridging research and 

practice. Routledge . 

track model of bereavement: Theory and application -Rubin, S. (1981). A two

in research. American Journal of Orthopsychiatry, 51, 101-109 

Shalev , R. (2009). Bereaved parents: Change of self, future orientation, 

functioning and adaptation to loss. Unpublished doctoral dissertation, 

University of Haifa, Haifa, Isreal. 
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 התבוננות בשדה הפסיכולוגי  –מדיטציה, מיינדפולנס ומודעות . 11
 
 המרצים: 

יו"ר  פסיכולוג חינוכי מומחה ומדריך.  :  יוסי ארנרייך ד"ר   ונוירופידבק,  מטפל ומדריך בביופידבק 

וביופידבק. מורשה להפנוט ומטפל ב יישומית  , ego-states  -האגודה הישראלית לפסיכופיזיולוגיה 

 . עוסק בהכשרת מטפלים בביופידבק ושיטות משלימות.  ACT ,DBT ,CFTמטפל 

 

: פסיכולוג חינוכי ומדריך, מטפל ומדריך בביופידבק )אגודה הישראלית לפסיכופיזיולוגיה  אדר לביא

ומורשה להפנוט.  עוסק כיום בהדרכת מתמחים, מטפל בהפרעות חרדה    SEיישומית( מטפל בשיטת 

 וטראומה, מנחה סדנאות והשתלמויות ומכשיר מטפלים בביופידבק ובשיטות נלוות. 

 

ת בגישות מתבוננות  )מדיטציה קשיבות וחמלה( , להציג מודל טיפולי  היא להתנסו  מטרת הקורס

וייעוצי של התערבות,  ולאפשר  למשתתפים לשלב גישות של מיינדפולנס בחיי היום יום ובעבודה  

 המקצועית. 

לקורס זה שתי כנפיים: כנף אחת היא התנסות חווייתית במדיטציות, והכנף השנייה הנה למידה   

 ניתן ליישם מיינדפולנס וחמלה בחיינו האישיים והמקצועיים.  של גישות  וכיצד 

ימים, ויהיה בה שילוב בין הקניית ידע   שישה הקורס יערך במתכונת של סדנה בת  אופן הלמידה: 

 הדגמה והתנסות בתרגול בזוגות.  

 : השתתפות מלאה בכל הימים.  דרישות מהמשתתפים 

מדיטציה ובשימוש בשיטות אלה עם לקוחות  המשתתפים יתבקשו להתנסות  בתרגול עצמי של 

 ולהגיש עבודה שתתאר את ההתנסות. 

 . באוניברסיטה העברית בהר הצופיםבבי"ס לחינוך,  הקורס יתקיים באופן פרונטלי,   :קוםמ

ימים מרוכזים  מועדי הקורס:    בין השעות.  2/22,  2/20,  2/15,  2/13,  2/8,  2/6:  בתאריכים  שישה 

09:00-15:00  . 

 ש"ח    765:    שכר לימוד
 

 מבנה הקורס: 
 

 מספר
 מפגש

מספר   נושאים פרק 
 שעות

1 
 

 הפילוסופיה מאחורי מיינדפולנס  .1 מיינדפולנס 
 הפסיכופיזיולוגיה של מיינדפולנס  .2
 תרגול מיינדפולנס  .3

 
6.6 

2 
 

 חסד וחמלה והפילוסופיה של הסבל  .1 סבל, חסד וחמלה 
 חמלה וביקורת עצמית  .2
 לסבל    ACTגישת  .3
 loving -התנסות במדיטציות חמלה ו .4

kindness 
 

6.6 

3 
 

(: תאוריה  gratitudeהכרת הטוב/הוקרה ) .1 הכרת הטוב 
 ומחקר 

2. ACT matrix   והאני המתבונן 
יישומי הכרת הטוב: מדיטציה וטכניקות   .3

 נוספות 

6.6 
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4 
 

 יעוץ/טיפול מבנה פגישת  – איקידו מילולי  .ACT 1יעוץ ומבוסס 
 המטריצה של החמלה  .2
 בעבודה קבוצתית   ACTישומי מטריצת  .3

6.6 

5 
 

 נשימה לנשמה 
 

 ( pranayamaנשימה ) .1
נשימה והקשבה ללב: פסיכופיזיולוגיה   .2

 יישומית 
 חמלה וקשב לב  .3
 שילוב חמלה בקונסולטציה והדרכה  .4
 תרגולי נשימה  .5

 

6.6 

 תשישות החמלה  .1 תובנה ורגעים קשים 6
2. Emotional labor 
3. Therapist self-care 
 הקליינט המאתגר  .4

 

6.6 
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יסודות   –בבית הספר  (הורות תומכת קשר ותקווה. תוכנית "התקשרות" )12

 גידול סחלבים 

 תוכנית לימודים היברידית 

 המרצה:  

מנחה בתוכנית התקשרו"ות הורים, גננות וביה"ס.   –  טלי טרגר, פסיכולוגית חינוכית, מדריכה

אדומים, מדריכה  -מטעם שפ"י והג'וינט, מנהלת שפ"ח מעלה – מנחה בתוכנית "לגדול בתוך קשר" 

ארצית בתחום מניעת האובדנות, ניהלה בעבר את היחידה למיניות ומשפחה בשפ"י משה"ח,  מנחת  

 4978קבוצות, קליניקה פרטית. מ.ר. 

 :  י של הקורסתיאור כלל 

הקורס יאפשר היכרות תיאורטית ומומשגת עם עולם התוכן של "גידול סחלבים" בשנים הראשונות של 

זאת תוך למידה אינטראקטיבית וחווייתית. הקורס יתמקד בתיאוריה ובכלים   – '  -ג -כיתות א'   – ביה"ס  

תנסות בכלים  מתוך תכנית לעבודה עם ילדים בעלי קשיי וויסות עצמי. כמו כן, הקורס יאפשר היכרות וה 

התקשרו"ת הורים והתקשרו"ת ביה"ס. מגוון הכלים מותאם לעבודה עם אנשי חינוך, מכוון למתן כלים 

 של וויסות וניהול עצמי להורים ולצוותים חינוכיים כמו גם כלים להעצמת החוסן של הילדים עצמם. 

 :  מטרות הקורס

מחצינים   .א  סחלב  ילדי  להערכת  כלים  של: וקי   -רכישת  בתחומים  התפתחותם  דום 

(, כלים לוויסות עצמי, אופטימיות וכן (kid-skillsאינטליגנציה רגשית, פיתוח מיומנויות   

 יכולות של תקשורת ואמפטיה לזולת. 

בוויסות  . ב  כגון: קשיים  ביה"ס  הראשונות של  בשנים  בעיות שונות  והתמודדות עם  הבנה 

קשיים התנהגותיים, קשיים בקבלת גבולות   רגשי, חושי והתנהגותי, קשיים בקשב ובריכוז, 

מתוך  כלים  בעזרת  זאת  כל  ועוד.  מותאמות  בלתי  מיניות  התנהגויות  חרדה,   וסמכות, 

 תוכנית התקשרו"ת.

הורים של   .ג  החינוכי עם  הפסיכולוג  ומותאמת של  כלים לעבודה אמפטית, מעצימה  מתן 

 "סחלבים".

 היכרות עם כלים לעבודה של מחנכות בהתמודדות עם ילדים שמאתגרים את המערכת.  . ד 

לאורך כל המפגשים תתקיים עבודה משולבת של הרצאה ולמידה תיאורטית בליווי     אופן הלמידה:

ועבודה   הנלמדים  השונים  בכלים  התנסות  מתוך  למידה  עם  ביחד  וידיאו  בקטעי  צפייה 

במהלך הסדנא  יוצגו דוגמאות  מתוך התנסות בתוכנית במהלך    בקבוצות קטנות.אישית/חווייתית  

 שנות קיומה בשטח. 

: מתמחים ומומחים המעוניינים לרכוש כלים לעבודה קבוצתית ופרטנית עם הורים  הקורס מיועד ל

ואנשי חינוך בהתמודדות עם קשיי וויסות עצמי וקשיי התנהגות של ילדים צעירים. מתאים גם למי  

שצברו ניסיון מסוים בהנחיית קבוצות ומעוניינים לחדד, לשכלל ולשפר את כליהם וכישוריהם  

 בתחום. 

 דרישות הקורס: 

מהמפגשים. קריאת חומר תיאורטי. הגשת עבודה המתארת התנסות  בשלושה   80%השתתפות ב 

הצגתה  כלים מתוך תוכנית התקשרות  במסגרת עבודה קבוצתית או אישית עם הורים או מחנכות ו

 בפני הקבוצה תוך התייחסות לנושאים שיילמדו בקורס. 

 שעות  40   היקף הקורס:

 ובזום.   , ה במודיעין"פסגאולם ב  :מיקום
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המפגש הראשון   – ימים מלאים   6הקורס יתקיים בפורמט היברידי במהלך    :מועדי הקורס 

,  )בזום( 13/3, )בזום( 14/2, )פרונטלי במודיעין( 30/1 :בתאריכיםוהאחרון יתקיימו פנים אל פנים 

 09:00-15:00בין השעות:  )פרונטלי במודיעין 09/5, )בזום( 23/4, )בזום( 28/3

 מבנה הקורס ותכנים: 

מספר יחידות לימוד   הנלמד הנושא  

 לכל נושא* 

 מפגש ראשון

בפסגה  

 במודיעין 

היכרות כללית ורחבה עם הבסיס התיאורטי והמעשי  

במפגש:   שיילמדו  נושאים  התקשרו"ת.  תוכנית  של 

וילדי   "חרצית"  ילדי  החיובית",  הפירמידה  "מודל 

והיכרות   חיבור  ועוד.  וקטן  גדול  מגדלור  "סחלב", 

 משתתפי הקורס. אישית בין 

8 

 מפגש שני

 וירטואלי

עבודה עם כלים להרחבת "זרקור על החיובי"  וחיזוק  

בניית הבסיס הבטוח בעזרת שבח    –הבסיס הבטוח  

טובה"   ב"עין  שימוש  ו  קבוצתיים  משחקים  יעיל, 

 בבית ובבית הספר. 

8 

 מפגש שלישי

 וירטואלי

עבודה עם החלק הצר של מודל "הפירמידה החיובית"   

היכרות עם כלים יצירתיים לבניית גבולות ברורים,    -

כלים   אמטיים,  גבולות  בניית  והבנייה,  שפה  יצירת 

יצירת   התנהגויות שליליות.  הפסקה של  להתעלמות, 

פינת רגיעה התמודדות עם פגיעה ותיקון. היכרות עם  

פרו יכולות  ועם  לב  משחק  חבר -קהות  תיות. 

 GBGההתנהגות הטובה 

8 

 מפגש רביעי 

 וירטואלי

עצמי   קשיי      -וויסות  סוגי   כל  של  ההבנה  העמקת 

והתנהגותי.   מחשבתי  תחושתי,  רגשי,  הוויסות: 

 התנסות עם כלים לוויסות עצמי בבית ובכיתה.  

8 

 מפגש חמישי 

 וירטואלי

המשך עבודה עם כלים לוויסות עצמי. יצירת כלים של  

בבית    –פתרון בעיות והתמודדות עם מצבים מורכבים  

הספר.   ילדים.  ובבית  של  אמפטיה  כישורי  חיזוק 

 , החצנה ומנטליזציה.  kid-skillsהיכרות עם 

8 

 מפגש שישי

בפסגה  

 מודיעין 

היכרות עם גב   – עבודה בנושא "הורים כצוות" 

הפירמידה, סוגיות של העברה בין דורית, הדדיות  

 בהורות.  

ושימוש    CO-עבודה על עקרונות הנחית קבוצות ב 

 בכלים של הנחיה ובמודלינג הורי בקבוצה.  

 

8 

סה"כ יחידות לימוד    

   40בקורס:

 

 

 *יחידת לימוד= שעה אקדמית 
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 יולי בחודש  קורסים מרוכזים

 החינוכית  הפסיכולוגיה בשדה הגאה בקהילה בטיפול סוגיות. 13

מומחית.    :המרצה  חינוכית  פסיכולוגית  גורסקי,  הרפואי    מיני  בטיפול  הכשרה  בעלתרוני  )במרכז 

חברת פורום פסיכולוגיה חינוכית  , ולשעבר  מייסדת . EFT"שיבא" בתל השומר( ובטיפול זוגי בגישת 

בעלת קליניקה פרטית. בעבר, מקימה ורכזת יחידת להט"ב ומגדר בשפ"ח רמת גן,  לתחום להט"ב.  

פעיל ומבוגרים,  לנוער  קבוצות  המתמחים    המנחת  ועד  חינוכית,  בפסיכולוגיה  המתמחים  בוועד 

 התנועה למען הפסיכולוגיה הציבורית.    וממייסדותהמשותף בפסיכולוגיה, 

ומטרותיו הקורס  היציאה    הירידה:  תיאור  ובגיל  המינית  הנטייה  גיבוש  התחלת  בגיל  ההדרגתית 

בירים את הצורך להתייחס  "בפוביות במסגרות החינוכיות מגלהטמהארון, ובמקביל ריבוי תופעות  

והטיפול   האיתור  ברמת  הן  חינוכיים,  ופסיכולוגים  כפסיכולוגיות  תפקידנו  בתחום  הגאה  לנוער 

הפרטני, הן ברמה המערכתית עם הצוותים החינוכיים. כמו כן, בשנים האחרונות עם התרחבות מגוון  

עלינו לתת מענה מ ופסיכולוגים חינוכיים  כפסיכולוגיות  הקשת,  תאים מתוך הכרות עם  משפחות 

 הסוגיות הייחודיות האופייניות למגוון המשפחות.  

פסיכופתולוגיות    בני  להתפתחות  יותר  גבוה  בסיכון  נתונים  להט"ב  ובוגרות  ובוגרים  נוער  ובנות 

)חרדות, דיכאון, אובדנות ועוד(. מחקרים עדכניים מראים כי שיעור המצוקה הגבוה נעוץ באי הקבלה  

  של הסביבה. לפסיכולוגים ולפסיכולוגיות החינוכיות תפקיד משמעותי בעבודה במסגרות החינוך עם

למנוע,   לאתר,  ביכולתנו  והילדות.  הילדים  המשפחות,  עם  הטיפולים  ובחדר  החינוכיים  הצוותים 

לטפל ולהפחית מצוקה סביב סוגיות הקשורות בזהות מגדרית ונטייה מינית. הקורס מקנה בסיס ידע  

מקצועי בנושאי זהות מגדרית ונטייה מינית, סוגיות בעבודה טיפולית עם הקהילה הגאה ודגש על  

 עבודה שלנו כפסיכולוגיות ופסיכולוגים חינוכיים במסגרות החינוך סביב נושאי להט"ב ומגדר.  ה

 הרצאות אורח של מספר מרצות ומרצים. של יועבר בדרך הקורס  : אופן הלמידה

מיועד מדריכות    מתמחות  :הקורס  ומומחים,  מומחיות  ומעלה,  ניסיון  שנתיים  בעלי  ומתמחים 

 ומדריכים.  

 מלאה ופעילה.    נוכחות : דרישות הקורס

  ביום  אחד  מפגש ,  לסירוגין  וחמישי,  שני  בימי מפגשים מרוכזים,    7שעות אקדמיות,    40  היקף הקורס: 

 .  ראשון

באופן    4 השעות:    פרונטאלימפגשים  באופן    3,  09:45-15:15בין  :  השעות  בין  בזום   מקווןמפגשים 

 (. יוקלטו לא)המפגשים  09:45-14:45

מפגשים פרונטליים בבי"ס לחינוך, קמפוס הר הצופים    מקוון בזום +  –  היברידי  :ותאריכים  מקום

 של האוניברסיטה העברית בירושלים.

)פרונטלי(,     23/07/17)זום(,    23/07/13)פרונטלי(,    23/07/10)פרונטלי(,    23/07/03מועדי הקורס:  

 )יום שלישי(.     25.07.23)פרונטלי(. רזרבה:  24/07/23)זום( ,  23/07/23)זום(,  20/07/23

 ₪   765:שכר לימוד

 מבנה הקורס: 

מספר  הנושא הנלמד והתוכן  יום, תאריך מס' מפגש

 יחידות

1 3.7.23 

 פרונטלי, שני

 6 ; מושגים בסיסיים; גורמי סיכון וחוסן  היכרות 

2 10.7.23 

 ,  שני

,  איתור -.ותומתבגרים.ות ילדיםמגדרי אצל   גיוון

 הגאה  המאבק של היסטוריה ;  טיפול, אבחון

6 
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 פרונטלי

3 13.7.23 

 זום , חמישי

  גיבוש גברים; -אחלק -פסיכואנליטית בראיה"ב להט

 "ב להט זהות

5.333 

4 17.7.23 

 פרונטלי, שני

בראיה    להטבטיפוליות במשפחות להט"ב;  סוגיות 

גנים,   -נשים; אקלים חינוכי-חלק ב-פסיכואנליטית

 יסודי 

6 

5 20.7.23 

 זום , חמישי

טיפוליות עם הורים ללהט"ב; סוגיות   סוגיות 

.ים; להט"ב וצרכים  מתבגרותטיפוליות עם 

 מיוחדים  

5.333 

6 23.7.23 

 זום , ראשון

  עם היכרות,  הקהילה  ותרבות  סוציאליזציה תהליכי

 "ב ולהט  דת; הקהילה  ארגוני

5.333 

7 24.7.23 

 פרונטלי, שני

אתיות בטיפול בקהילה הגאה; להט"ב   סוגיות 

"ח ויצירת מרחב בטוח קהילתי יישובי; אקלים  בשפ

 חטיבת ביניים ותיכון; סיכום הקורס  -חינוכי 

6 

סה"כ שעות  

 אקדמיות 

  40 

 

 רשימת קריאה: )רשות(  

  ועד המאוחרות  השמונים משנות  בפסיכותרפיה  הפוליטי   הנרטיב התפתחות (. 2011. )נ, אבישר

 . 118-127, 2' מס חוברת "ה,  כ  כרך, שיחות. ימינו

טיפול בהורים למתבגרים   -(, "דברים שרואים משם לא רואים מכאן" 2017, א. ותשבי, א. )במברג 

 .223-272, אח הוצאת , בהורות  טיפול. א, כהן:  בתוך . התייחסותיתבראייה 

  עם התמודדותם בתהליך להורים סיוע- הורית מודעות רמות  למודל האבל ממודל(. 2015. )ר, ליס

 .39-46, אפריל גיליון, פסיכואקטואליה . בתוך: ילדיהם של הגאה    המינית  נטייתם 

, א., פלדמן  דבדבני(. מיניות, זוגיות ונכות פיזית: מבט הוליסטי. בתוך: חובב, מ., 2015, ר. )מירום

 .266-281. כרמל  הוצאתק. מהדרה להכלה: החיים בקהילה של אנשים עם מוגבלויות בישראל. 

 . גאה נוער ארגון -איגי(. מחקר אקלים בתי ספר. 2016לוי, א., שילה, ג. ורוגל א. ) פזמוני

של מקרה הומוסקסואליות נשית. בתוך: מיניות ואהבה, עורך   הפסיכוגנזה (. על 1920, ז. )דפרוי

 . 164-182, 2002ראשי: ברמן, ע. הוצאת עם עובד, 

(. אבני דרך בהתפתחות זהות של לסביות,  2011קצף ע. )ושילה ג., עייק א., סלייטר א., הרץ ש.  

 .ןן חוש" סקסואלים בישראל. דו"ח מחקר, ארגו-הומואים ובי

Messler Davies, J. (2015). From Oedipus Complex to Oedipal Complexity: 

Reconfiguring (Pardon the Expression) the Negative Oedipus Complex and the 

Disowned Erotics of Disowned Sexualities. Psychoanalytic Dialogues, 25(3), 265-

283. 

 :  ב(- פי סדר אהמרצות והמרצים )ל
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  מייסדת פסיכולוגית חינוכית מומחית, מדריכה. רכזת הדרכה וראש צוות בשפ"ח חיפה,    -גלית אגם

חברת פורום פסיכולוגיה חינוכית לתחום להט"ב. בעבר, מרצה ומנחת סדנאות באוניברסיטת חיפה  ו

וטיפול   אבחון  העצמי.  פסיכולוגיית  ע"פ  ההוראה  עבודת  של  הפסיכולוגיים  ההיבטים  על  למורים 

 בלקויות למידה והדרכה לצוות ולתרפיסטים במרכז לקידום הלמידה.  

"ח,  בשפ"ח ראשון לציון. מרכזת תחום להט"ב  בשפוכית מומחית פסיכולוגית חינ  -שלח  אמיתי   ורד

 "מ(.   שפ) המשלים הפסיכולוגי   בשירות גם מטפלת"ב. להט לתחום חינוכית  פסיכולוגיה פורום חברת 

וסובלנות    -בכר  דנה לגאווה  הפתוח  בבית  הטיפולי  הצוות  חברת  מומחית.  קלינית  פסיכולוגית 

בצוות   חברה  הצוות.  של  הראשית  הפסיכולוגית  ולשעבר  הטיפולי  המערך  ממקימות  בירושלים, 

המטפלים הזוגיים מטעם המכון של זאב ברגמן לשעבר. בעלת קליניקה פרטית. בעבר טיפלה ביחידת  

"נ בקרית יובל בירושלים, בשירותי הייעוץ בטכניון, בתחנת  ברה, בתחנת  יטסאמהמבוגרים במכון  

 אחד העם לטיפול במשפחות, ילדים ונוער ובמרכז מפנה לטיפול משפחתי וזוגי.  

)במרכז הרפואי "שיבא" בתל    מיני   בטיפול  הכשרה   בעלתפסיכולוגית חינוכית מומחית.    -רוני גורסקי

בגישת   זוגי  ובטיפול  לתחום  ולשעבר    מייסדת .  EFTהשומר(  חינוכית  פסיכולוגיה  פורום  חברת 

גן, מנחת  להט"ב.   ורכזת יחידת להט"ב ומגדר בשפ"ח רמת  בעלת קליניקה פרטית. בעבר, מקימה 

ועד  הקבוצות לנוער ומבוגרים, פעיל המתמחים המשותף    בוועד המתמחים בפסיכולוגיה חינוכית, 

 התנועה למען הפסיכולוגיה הציבורית.   וממייסדות בפסיכולוגיה, 

דן   וחבר   מייסד ים. מרכז את תחום הלהט"ב בשפ"ח,  -בשפ"ח בת  מומחה  חינוכי   פסיכולוג  -רפאל 

  לייעוץ  הקליניקות של ארצי מנהל, פרטית קליניקה בעל"ב. להט לתחום חינוכית פסיכולוגיה פורום

  בית,  רבין הרפואי   במרכז   המוח   חקר   עם  פסיכולוגיה   עבודת   שילב   בעבר "ב.  הלהט  אגודת   של  וטיפול 

 עבד בבית דרור )בית זמני לנוער הומולסבי טרנסג'נדר ביסקסואל( עם נוער להט"ב. ו  בלינסון  חולים

פסיכולוגיה  חבר פורום  ו   מייסד.  שמריהו  כפר "ח  שפ  מנהל פסיכולוג חינוכי מומחה.    -ד"ר לירן זליגמן

חינוכית לתחום להט"ב. מרצה בבית הספר ללימודי ההתנהגות המרכז האקדמי פרס, בעל קליניקה  

   .פרטית

חבר פורום  ו  מייסד פסיכולוג בהתמחות חינוכית בשפ"ח חולון. רכז תחום הלהט"ב בשפ"ח,    -רועי טל

להט"ב.   לתחום  חינוכית  בפסיכולוג פסיכולוגיה  אקדמיים  קורסים  מנחה  קוגניטיבית  בעבר,  יה 

בקורס "אשנב לאקדמיה" מטעם האוניברסיטה הפתוחה, מנחה קבוצות בתחום תאטרון קהילתי  

הערכה   ימי  העברת  על  וניצן תל אביב, פסיכולוג תעסוקתי, אמון  ראשל"צ  עיריית  וחברתי מטעם 

 לסוהרים בשירות בתי הסוהר.  

רכז מרכז הלהט"ב בשפ"ח תל אביב    .להדרכה בהסמכה פסיכולוג חינוכי ושיקומי מומחה,   -גיא יקר

חבר פורום פסיכולוגיה חינוכית לתחום להט"ב. מתנדב באיגי )ארגון נוער גאה(, פעיל  ו  מייסד יפו,  

בחטיבה החינוכית בהפ"י, חבר בצוות המארגן של כנס הפסיכולוגיה החינוכית השנתי. בעל קליניקה  

 ת.   פרטית. בעבר פעיל בוועד המתמחים בפסיכולוגיה חינוכי

קלינית    -נתן  שלי סוציאלית  מדריכה.  .M.S.Wעובדת  פסיכותרפיסטית,  מערך    לשעבר,  מנהלת 

הפסיכו והייעוץ  הלהט"ב.  -הטיפול  למען  באגודה  בנוסף    בעלתסוציאלי  עוסקת  פרטית.  קליניקה 

טיפוליים  ופיתוח שרותים  בהדרכה  גם  ישיר  צוותים  ט ללה לטיפול  ופיתוח מקצועי של  "ב, הדרכה 

 ומנהלים במסגרות חינוכיות/טיפוליות לילדים, נוער וצעירים במצבי סיכון. 

פסיכולוגית שיקומית מומחית במדור לחינוך מיוחד בשפ"ח תל אביב יפו. רכזת מרכז    -חמוטל רבר

יפו,   בשפ"ח תל אביב  חינוכית לתחום להט"ב.  ו  מייסדתהלהט"ב  פורום פסיכולוגיה  בעלת  חברת 

ניסיון והיכרות עם נוער להט"ב מתוך התנדבות בארגוני הקהילה הגאה )איגי, הבית הפתוח(. מטפלת  

ונו פסיכולוגית  בילדים  בעבר  פרטית.  קליניקה  ובעלת  בשפ"ח  ובהוריהם  מיוחדים  צרכים  עם  ער 

 במחלקת שיקום ילדים, בית החולים אדמונד ולילי ספרא לילדים, תל השומר.  
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. בעלת  ACT-ב  בטיפול  הכשרה   בוגרת .  מיני  בטיפול  מתמחה .  מומחית  קלינית  פסיכולוגית   -שנקר  יעל

בגני   תקשורת של העמותה לילדים בסיכון, במרכזת לבריאות הנפש  קליניקה פרטית. בעבר עבדה 

 "ח רמת גן.  ובשפאברבנאל 

פסיכולוגית חינוכית מומחית בשפ"ח פרדס חנה. מרכזת את תחום הלהט"ב בשפ"ח,    -שקמה שחק

בוגרת תוכנית   חברת פורום פסיכולוגיה חינוכית לתחום להט"ב. בעלת קליניקה פרטית,ו   מייסדת

 לטיפול קוגניטיבי התנהגותי בתל השומר ומתרגלת בתוכנית. חברה במכון "שיטות". תלת שנתית 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 14. קשב בבקשה! אבחון, טיפול ויעוץ לבעיות קשב וריכוז 
, פסיכולוג חינוכי מומחה )בשלבי סיום של הסמכה להדרכה בשפ"ח ירושלים( ,  המרצה: שימי גלעד

מוסמך לשימוש בהיפנוזה טיפולית. בשנים האחרונות חוקר את התחום הרחב והמורכב של הפרעות  

קשב. כחלק מכך, כתבתי מדריך מקיף לפסיכולוגים בנושא וכן מאמר על אבחון הפרעת קשב בגיל  

בבודפשט יש לי נסיון רב בהעברה של הרצאות וסדנאות    BCCCD 19נס  צעיר אותו גם הצגתי בכ

לצוותי חינוך )מורות, גננות(, הורים, פסיכולוגים ועוד. בשנה האחרונה הובלתי קבוצת פיתוח בנושא  

 קשב וריכוז בשפ"ח  ירושלים.  

 

 תיאור כללי של הקורס: 

הקורס יעסוק בתחום תפקודי הקשב והפרעות הקשב בזווית רחבה ומעמיקה. הקורס יכלול מידע  

ייעוץ להורים,   )פרטני,  התערבויות שונים  וכן סוגי  הפרעת קשב  בנוגע לאבחון של  ומעשי  תאורטי 
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ייעוץ לצוותי חינוך(. כחלק מהקורס נלמד באופן שיטתי על פרמטרים שונים של תפקודי הקשב לפי  

ות שונות, על סוגי טיפולים שונים והמחקר בנוגע ליעילותם. המשתתפים יכירו כלים מרכזיים  גיש

יוכשרו   הקורס  במסגרת  ב"שטח".  כלים מעשיים שישמשו אותם בעבודתם  ויקבלו  וגישות שונות 

תוכניות   של  ושימוש  בנייה  יתרגלו  וכן  )מוקסו(  ממוחשב  במבדק  בשימוש  המשתתפים  ויתנסו 

 טיביות המשלבות אלמנטים דיאלוגיים, התנהגותיים, אימוניים וייעוציים.  התערבות אינטגר

 

 מטרות הקורס: 

גיבוש הבנה מעמיקה של תחום תפקודי הקשב והריכוז  מזווית תאורטית ומעשית. השאיפה היא  

שבוגרי הקורס יוכלו לערוך אבחון מושכל של הפרעת קשב ולתת מידע אמין ומעשי לילדים, הורים  

וקונסולטציה  וצוותי חי  נוך.בנוסף, יוכלו להוביל התערבויות בשטח:  טיפול פרטני, הדרכת הורים 

 לצוות.  

 

 אופן הלמידה: 

הקורס יחולק למספר חלקים שבכל אחד יהיה חלק תאורטי הרצאתי, חלק התנסותי וחלק מעשי.  

לדוגמא: בתחום האבחון השלב הראשון יהיה תאורטי )סקירה של פרמטרים אבחוניים, שיקולי דעת  

מקצועיים וכלים מעשיים באבחון הפרעת קשב(, בהמשך, התלמידים יתנסו בפועל בכלים במסגרת  

)למש שנלמדו  הקורס  הכלים  את  ליישם  יתבקשו  מכן  ולאחר  ממוחשב(   מבדק  לעצמם  יעבירו  ל 

 בעבודתם בשטח )למשל להשתמש בכלים והמשגות שנלמדו בתהליך דיאגנוסטי בעבודתם השוטפת(.  

 לפסיכולוגים מתמחים ולמומחים שרוצים ללמוד את הנושא מהבסיס.   הקורס מיועד:

 שעות אקדמיות.   40 היקף הקורס:

 12/7, 10/7, 9/7, 5/7, 3/7,  2/7בתאריכים: ימים מרוכזים:    6. י הקורס:מועד

 .  09:00-15:00בין השעות 

 האוניברסיטה העברית, קמפוס הר הצופים, ירושלים.    מקום הקורס:

 

 ₪  765:    שכר לימוד

    

 מבנה הקורס ותכנים: 

 

מספר  

 מפגש

מספר   נושא 

 שעות

 חלק ראשון:  1

 תפקודי קשב והפרעת קשב.  –רקע תאורטי 

 אטיולוגיה ופרמטרים מרכזיים של ההפרעה. 

סוגיות עדכניות בתחום: שכיחות הפרעת קשב וממשקים עם 

 ההתפתחויות הדיגיטליות בחברה. 

 חלק שני: 

 עקרונות וכלים מרכזיים בתהליך האבחוני 

,  DSMלימוד של כלי אבחון מרכזיים ותרגול שלהם )שאלונים מבוססי 

רס. הסתכלות על תפקודים קשביים בזמן ביצוע משימות  אכנבך, קונ 

כחלק מתהליך האבחון, מבדקי קשב     RTI-אבחון, בדיקת גבולות ו

6.6 
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, "יהלום  number cancelling ,Trail makingוריכוז ספציפיים כגון 

 "(.  משימה: תרגול של העברת הכלים בשטח וניתוח של התוצאות. 592

 חלק ראשון:  2

 מהמפגש הראשון וחשיבה משותפת על המקרים.  ניתוח המשימה 

תרגול של ניתוח דפוסי תוצאות דיאגנוסטיים עם מספר תיאורי מקרה  

 שאביא 

 חלק שני: 

 לימוד של מבדק המוקסו ותרגול של העברה וניתוח תוצאות 

 

6.6 

 : 1חלק  3

סקירה של המידע   – טיפולים תרופתיים ולא תרופתיים להפרעת קשב 

 הקיים. 

 : 2חלק 

 עקרונות בהתערבות עם הורים לילדים עם קשיים בתפקודי הקשב 

וכן למידה אינטגרטיבית של כלים    KID SKILLSהכרות עם גישת 

 מגישות של סמכות הורית ושל טיפול בילד באמצעות ההורים. 

משימה: לבנות תוכנית התערבות להורים בשטח או על פי תיאורי מקרה  

 שאביא. 

6.6 

ות בהתערבות עם הורים לילדים עם קשיים  המשך לימוד עקרונ 4
 בתפקודי הקשב. 

ניתוח המשימה מהמפגש הקודם    -+ דיון בנוגע לתוכניות שנבנו  
 וחשיבה משותפת על המקרים.  

 + תרגול באמצעות משחקי תפקידים. 

6.6 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 

 חלק ראשון: 
עבודה    עקרונות בעבודה עם צוותי חינוך  בדגש על בנייה  של תוכניות 

משותפות עם צוות חינוכי ועל הדרכה מידעית לצוותים. כל משתתף  
הדרכה לצוות חינוכי )מצגת ודפים נלווים( שיאפשרו להם   יקבל "ערכת"

 להביא את המידע למסגרות החינוך בהן הם עובדים.  
 חלק שני: 

  – עקרונות בעבודה פרטנית עם תלמידים עם קשיים בתפקודי הקשב 
 יים דיאלוגיים, התנהגותיים ואימוניים. יינתנו כלים מעש

בניית תוכנית עבודה פרטנית עבור תלמיד בשטח / תיאור   משימה: 
 מקרה שאתן.  

6.6 

 חלק  ראשון:   6
 ניתוח המשימה מהמפגש הקודם וחשיבה משותפת על המקרים. 

עקרונות בעבודה פרטנית עם תלמידים עם קשיים בתפקודי   -המשך 
 יים דיאלוגיים, התנהגותיים ואימוניים.יינתנו כלים מעש – הקשב 

 מתן מענה לשאלות ונושאים נוספים שעלו + סיכום הקורס.  

6.6 

  40 
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