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 המדרשה הארצית 
 ללימודים מתקדמים בפסיכולוגיה חינוכית

 שפ"י 

 

 ירושלים מחוז 
 

 

 

 

 

 טתכנית הלימודים לשנה"ל תשע"
 

 

 

 אורית כהן :תמחוזי יתפסיכולוג
 

 מילכה הדר :ומדרשה פיתוח מקצועי רכזת
 

 מנהלת המחלקה להשתלמויות ולפתוח מקצועי          
  :, האוניברסיטה העבריתבית הספר לחינוך       

 ויקי ליפל                              
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 למנהלים ולפסיכולוגים במחוז ירושלים שלום

 .  831.7.201 הרשמה מסתיימת בתאריךה הרשמה:מועדי 

על  1.9.18יוכלו להירשם עד  1.8.2018פסיכולוגים הנקלטים לעבודה בתחנות שפ"ח לאחר 

 בסיס מקום פנוי.

 

ההרשמה לקורסים בכל שלוחות המדרשה תתאפשר על בסיס  הרשמה לקורס במחוז אחר:

 1.8.2018-מקום פנוי החל מ

 

על בסיס מקום פנוי  81.8.201: יכולים להירשם אחרי גמלאים ומדריכים חיצוניים בשפ"חים

 ולפי שיקולי דעת של הפסיכולוג המחוזי ורכז השלוחה של המדרשה.

 

 דמי הרשמה + יתרת עלות הקורס.  ₪ 150מתבצע בשני תשלומים: התשלום: 

 

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

 דמי הרשמה. לאחר מועד זה, ביטול הרשמה לקורס יחויב בעלות מלאה של הקורס.  ₪

 

 שימו לב!  נהלי הרשמה:

יש לקבל אישור  השנה באמצעות רישום בטופס מתוקשב.ההרשמה מתבצעת 

ועל מנהל  ההרשמה ביצוע טרם עוד ,ממנהל השפ"ח לקורסים המבוקשים

 השפ"ח לאשר זאת במרוכז לגבי עובדיו.

כחלק מאחריות המנהל לוודא, שהקורס אליו נרשם המשתלם  אנו רואים

  מתאים לשלב הוותק וההתמקצעות שלו.

לתת גם את פרטי האשראי, אשר יחויב בסמוך בעת ביצוע ההרשמה יש 

 .התחייבות לתשלום  לא ניתן לבצע הרשמה ללא לפתיחת השנה.

  ההרשמה לטופס קישורל הקליקו

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

 :הלימוד השנה, לפי החלטת הועד המנהל של המדרשה, הואשכר  

 .₪ 865הינו  -ש( 56) הקורסים לטרום מתמחים -שכר לימוד בקורסי הפרקטיקום המורחב

 615 -ש(  44שכר הלימוד לקורסי לקויי למידה א' וב' )

  ₪ 565 –הינו שכר לימוד לקורס חרום 

 ₪ 765ינו ה –ש( 40) שכר לימוד לקורסים  של פיתוח מקצועי 

 שח. 1065 –שכר הלימוד לקורס הדרכה על הדרכה 

 

https://goo.gl/forms/9FPeolHqheQv0hUR2
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 מוצעים במחוז ירושלים הקורסים הבאים: טבשנה"ל תשע"

 באוניברסיטה העברית, הר הצופים, בי"ס לחינוך

 :חובהקורסי 

 .₪ 865שעות,  56, 12.15-15.00  ג' וםי ,בן גד , דורית עבודת הפסיכולוג במערכת. 1

 .₪ 865שעות,  56, 12:15-15:00מישל ליסס טופז יום ג'  ,התפתחותית ופסיכופתולוגיהפסיכולוגיה . 2

 .₪ 865שעות,  56, 15.15-18.00יום ג'  ליאת דוכן, הפסיכולוגי בילדים,  יסודות הטיפול. 3

  9:00-15:45שעות  10/10יום מרוכז  ,15.15-18:00יום ג'  ,סימון -אתי דניאל ,דיאגנוסטיקה-פסיכו .4

 .₪ 618 מפגשים 13 שעות, 40   

יום מרוכז , 12:15-14:00 ימי ג' –קניאל -, אתי דניאל סימון ועינת כהן, ראובנה שלהבתלקויי למידה שנה א'. 5

 .₪ 615שעות,  44, 8:30-12:15 שעות 11/12

 מועדים בשני 9:00-15:00בין השעות שעות,  44 ימים מרוכזים  6ב  – , הילה חיוןלקויי למידה שנה ב'. 6

 6/12, 3/12, 11/10, 7/10, 6/9, 3/9  2018אוקטובר -א. בספטמבר    

 .₪ 615  18/7, 15/7, 11/7, 7/7, 4/7 ,1/7 2019יולי ב ב.    

 

 קורסי בחירה: 

 חירום:

 3/10ו ב  12/9 ימים מרוכזים ב 2 טליה הנמן. - מטראומה לחוסן, התמודדות עם מצבי לחץ וחירום .1

 .₪ 565שעות,  40, 14:15-16:00בין השעות   ג'מפגשים בימי  11ועוד 

טליה הנמן, – אלימות, פגיעות מיניות, אובדנות וטראומההתמודדות במצבי משבר:  –" "פסיכולוגיה דחופה .2

, 3/7/2019בתאריכים:  2019ביולי  ימים מרוכזים 5 –מילכה הדר מרים לכטנברג,  , שפרה קלמנוביץ

 .₪ 765שעות,  40,  9.00-15.45בשעות  , 15/7/2019, 11/7/2019, 8/7/2019

 מערכתי:

טל גרין אפל ויעל שטיינברג, בחמישה ימים  - התערבויות של הפסיכולוג החינוכי בתחום המערכתי .3

 .₪ 765שעות,  40,  09.00-15.45בין השעות   17/2, 10/12, 7/10, 4/10, 6/9 מרוכזים בתאריכים:

 ימים 5 -ב  רחל פארן וישי שליף  -גישות נרטיביות ופוסט מודרניות להתערבות מערכתית  .4

 765שעות  40 ,14/2, 29/1, 11/10, 2/10, 4/9תאריכים: ב 9.00-15.45מרוכזים בין השעות  

 ₪. 

מרוכזים בין השעות   ימים 5 -ב  ,הילל זרן – ( ועשייה בעבודה מערכתיתbeingהשילוב בין הוויה ). 5

 .₪ 765שעות,  40 31/1, 23/1, 4/10, 17/9, 16/9תאריכים: ב 9.00-15.45

-09.00, בין השעות  2019ביולי , בחמישה ימים מרוכזים חייאת צפניה-הנחיית קבוצות במערכת החינוך. 6

 .₪ 765שעות  40, 15.45

 

 הורים:

בין   9/10, 3/10, 20/9, 13/9, 12/9 –ב  מרוכזים,ימים  5ב  -גלית זיגמן  –הסמכות ההורית החדשה . 7

 .₪ 765שעות  40, 09.00-15.45השעות  

 טיפול

 , ליאור כהןACT – Acceptance and Commitment Therapyטיפול בקבלה ומחויבות. . 8
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 40, 09.00-15.45שעות ין הב 6/2, 22/1, 6/12, 10/10, 2/10 – ב  במשך השנהימים מרוכזים  5       

  .₪ 765שעות, 

בין  16/10, 9/10, 3/10, 16/9, 4/9 –ב ימים מרוכזים  5עדנה רשף ב  – עבודה טיפולית עם מתבגרים .9

 .₪ 765שעות,  40,  09.00-15.45השעות  

, 8/10, 7/10, 5/9, 3/9 –ב ימים מרוכזים  5ד"ר איריס ברכוז ב  -  ADHDב  CBTקורס אימון וטיפול . 10

 .₪ 765שעות,  40,  09.00-15.45בין השעות   10/10

 

 שונות: 

מרכזת:  –עבודה פסיכולוגית חינוכית בגן הילדים  –"השירים המשחקים איפה הם עכשיו" . 11

 , 09.00-15.45בין השעות   11/2, 3/2, 10/12, 8/10, 17/9 בימים מרוכזים  5יהודית דריימן, ב 

 .₪ 765שעות,  40 

ימים מרוכזים  6 ב מרכזת מירב קציר –אתגר ההכלה וכלים להתמודדות  –בעיות התנהגות בביה"ס . 12

 ₪ 765שעות,  40,  09.00-15.00בין השעות  ,  4/2, 22/1, 2/12, 15/10, 4/10, 16/9–ב 

, 31/1, 24/1, 20/1 :רוכזיםימים מ 5ארנרייך, ב -אדר לביא ויוסי ארן – . מיינדפולנס בפסיכולוגיה חינוכית13

 .₪ 1065שעות,  40 09.00-15.45 -ין השעות ב 11/2, 3/2

 

 :לבכירים

ין השעות ב 19/2, 12/2, 22/1, 10/12, 4/12, 30/10 :רוכזיםימים מ 6ב אהובה עציוני,  – היופי שבהדרכה. 14

 .₪ 1065שעות,  40   10.00-15.45 -

ימים  5ב  אורי פיש –החשיבה הקלינית של וילפרד ביון ותרומתה לעבודתו של הפסיכולוג החינוכי  .15

 .₪ 765שעות  40,  09.00-15.45השעות  בין  9/12, 2/12, 7/10, 17/9, 3/9 תאריכיםב מרוכזים

ימים מרוכזים  5ב  –הילכו שניהם יחדיו, טיפול דינאמי קצר מועד, ד"ר יעקב יבלון  –. קצר ודינאמי 16

 8/10, 4/10, 20/9, 13/9, 5/9בתאריכים 

 

 8/201/1016תאריך פתיחת שנת הלימודים: 

 

תאריכי ההשתלמות הם: 16/10, 30/10, 13/11, 27/11, 11/12, 25/12, 8/1, 22/1, 5/2, 

/219 ,/35 ,10/4 ,19/3 ,4/2 ,4/30 ,5/14 ,5/28.  

 
 . 11/6 תאריך נוסף )במידה ויבוטל שיעור(
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 תוכן עניינים:

 קורסי חובה

 עמודים שם הקורס

 6-8 החינוכית עבודת הפסיכולוג במערכת. 1

 9-10 פסיכולוגיה התפתחותית ופסיכופתולוגיה. 2

 11-13 יסודות הטיפול בילדים ובבני נוער. 3

 14 דיאגנוסטיקה-פסיכו. 4

 15-16 לקויי למידה שנה א'. 5

 17-18 לקויי למידה שנה ב'. 6

 

 קורסי בחירה

 עמודים שם הקורס תחום

 19-20 מה לחוסן, התמודדות במצבי לחץ וחירוםאומטר. 1 חירום

 התמודדות במצבי משבר:  –פסיכולוגיה דחופה . 2 

 טראומה, פגיעות מיניות, אובדנות ואלימות.

21-23 

 24-25 התערבויות של הפסיכולוג החינוכי בתחום המערכתי.3 מערכתי

 26-27 גישות נרטיביות ופוסט מודרניות לעבודה מערכתית. 4 

 28-31 השילוב בין הוויה ועשיה בעבודה מערכתית. 5 

 32 הנחיית קבוצות. 6 

 33-36 הסמכות ההורית החדשה. 7 הורים

 ACT 37-38טיפול בקבלה ומחויבות . 8 טיפול

 39-40 עבודה טיפולית עם מתבגרים. 9 

 ADHD 41-42ב  CBT. קורס אימון וטיפול 10 

  –. "השירים המשחקים איפה הם עכשיו" 11 שונות
 עבודה בגן הילדים       

43-45 

 46-49 אתגר ההכלה  –בעיות התנהגות בבית הספר . 12 

 50-51 ינדפולנסי. מ13 

 52-54 הדרכה על הדרכה. 14 לבכירים

 55-56 החשיבה הקלינית של וילפרד ביון. 15 

 

 

 57-58 טיפול דינמי קצר מועד –. קצר ודינמי 16
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 סיכולוגית חינוכית מומחית מדריכה, שפ"ח ירושלים.פ – גד-דורית בן  המנחה:

 סיכולוגית חינוכית מומחית מדריכה, שפ"ח ירושלים.פ - עדיה קרסנטי :אם תפתח קבוצה שניה תנחה

 
 

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

ארגונית. הלמידה בקורס תאפשר הרחבה והעמקה במושגי יסוד ומודלים -בפרדיגמת החשיבה המערכתית

תיאורטיים בתחום התנהגות הארגונים ותורת הארגונים, יחד עם התמקדות בארגון החינוכי ותהליכים מבניים 

תיים המייחדים את הארגון החינוכי משאר הארגונים בחברה, בהיבטים הפורמאליים והבלתי פורמאליים. וסביב

הקורס מכוון להציג מושגים, תפיסות, תהליכים ודרכי פעולה, הקשורים בתפיסת עבודת הפסיכולוג החינוכי בשדה 

ההבנה ויכולת הפעולה ארגונית. השאיפה היא לפתח ולהעשיר בקרב המשתתפים את -העבודה המערכתית 

 בקונטקסט המערכתי, תוך זיקה לתיאוריות רלוונטיות.

באמצעות שילוב של קריאה, הרצאות פרונטאליות, דיונים  : גישות ומודלים מרכזיים יוצגו ללומדיםאופן הלמידה

יידונו גם ותרגילים. במהלך הקורס יידרש יישום הנלמד באמצעות התנסות ותרגול הנלמד בשטח.  במסגרת הקורס 

שאלות עקרוניות הנוגעות לקשר שבין תיאוריה למעשה, וכן לגיבוש זהות פרופסיונאלית בזיקה לתפיסת תפקיד 

 ארגוני.-הפסיכולוג החינוכי בהיבט המערכתי

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

מערכתיים ויתקיימו התנסויות מודרכות במסגרת מפגשי השיעור, במשולב עם פרקי -ם ארגונייםהתערבויות ואירועי

 הלימוד הרלוונטיים.

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

 המקצועית לפסיכולוגיה חינוכית, משרד הבריאות.

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

 תרגילים, הגשת עבודה מסכמת.

 

  היקף הקורס, מועד ומיקום:

באוניברסיטה  ,12:15-15:00בין השעות  16/10/2018-אחת לשבועיים בימי ג' החל מהשעות אקדמיות  56

 .העברית בהר הצופים בבי"ס לחינוך

 

 ₪ 865: שכר לימוד

 

  סילבוס: 

מס'  התוכן הנושא הנלמד

 יחידות

 לומדים -היכרות של מנחה מפגש ראשון

 בשיעור זה תינתן הקדמה על הקורס ומטרותיו: ייסקרו התכנים והמטלות

1 

-מערכתית עבודת הפסיכולוג במערכת החינוכית: היבטים וחשיבה.1
 ארגונית
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ארגוני" תוך התייחסות לחוויה אישית בתוך -ויומחש מהותו של תהליך "מערכתי

 -החיבור בין האישי למקצועי –אני כפסיכולוג המערכת החינוכית )אני כתלמיד/ 

 עמדות, תחושות והתערבות(.

מערכת וארגון 

 ומה שביניהם
+מהי חשיבה ועמדה מערכתית? התבוננות על המשמעות המערכתית של 

אירועים פרטניים וקבוצתיים שמתרחשים במערכת. מודלים ארגוניים והתבוננות 

ילד(. תוך -בהן נמצא הפרט )פסיכולוג בהשפעות הגומלין בין המערכות השונות

התייחסות לתפיסת התפקיד של הפסיכולוג החינוכי. הסתכלות אקולוגית )יחסי 

 גומלין בין ילד, הורים, משפחה, צוותי חינוך, מדיניות קהילה, תרבות(.

יסודות היסטוריים, תיאורטיים והתפתחותיים של ארגונים. גישת המערכות 

 כות פתוחות, אלמנטים של מערכת חברתית.הפתוחות, תכונות של מער

 התרומה של הפסיכואנליזה להבנת תהליכים חברתיים, מערכתיים וארגוניים.

4 

ייחודה של 

המערכת 

החינוכית  

 כארגון

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

הרופפים, אקלים, תרבות אירגונית, חזון, הקונפליקט הבירוקרטי פרופסיונלי, 

תפיסת תפקיד המנהל, ותפיסת תפקיד של בעלי תפקידים נוספים במערכת 

תבוננות על החינוכית. )יועצים, מחנכים, מורים, סייעות מורות שילוב, ועוד(. ה

מערכתי והיכרות  -חברתי -הלמידה כתהליך התפתחותי המתרחש  בהקשר רגשי

עם מושגי יסוד בפסיכופדגוגיה ובמוטיבציה ללמידה. סביבת בית הספר, תורת 

 הניהול העצמי של בית הספר. 

 מנהיגות והשפעה בארגונים. תהליכים קבוצתיים

4 

הגן כמערכת 

 כית

גננת כמנהלת הגן, בעלי תפקידים -ייחודיים של גן הילדיםהיכרות עם מאפיינים 

אחרים בפנים ובחוץ, התייחסות לצרכים ההתפתחותיים )רגשיים קוגניטיביים 

ופיזיולוגים( השונים בין כיתות הגן השונות והמקום של ההורים. היכרות עם 

 החט"צ,

התייחסות למעבר בין גן לבי"ס. חשיפה לפרקטיקות מהשדה ולתוכניות 

המתאימות לעבודה מערכתית בגן עם אנשי המקצוע, הורים וילדים )כדוגמת 

 התקשרות הורים והתקשרות גן(.

3 

 

תפקיד 

הפסיכולוג 

החינוכי 

 במערכת

 

ההתמקמות והמיצוב של הפסיכולוג במערכת החינוכית תוך התבוננות בגבולות 

לבעלי תפקידים ובמתח שבין החוץ והפנים. יחודו וזיקתו  של הפסיכולוג החינוכי  

שונים במערכת החינוכית ומחוצה לה. עבודה מתוך עמדת היוועצות )קונסולטציה( 

 בשונה מהעמדה הטיפולית.

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

חשיבות הברית והשפעתה על הגדרת העבודה במערכות בכלל ובמערכת 

 החינוכית בפרט.

 היבטים פרקטיים.דיון תיאורטי לצד 

3 
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התייחסות לעמדה הרגשית של הפסיכולוג בהקשר לתפקידו במערכת החינוכית 

 וביחס לבעלי סמכות .

 מה בין המונחים ותפקיד הפסיכולוג החינוכי. -שיתוף פעולה, שותפות, שיתופיות

היבטים אתיים 

בהתערבויות 

 מערכתיות

 

היכרות עם הקוד האתי, והתייחסות אל המקום הייחודי של הפסיכולוג החינוכי 

ממקום של צרכני שירות מרובים. גבולות מקצועיים, מי הלקוח, ריבוי לקוחות 

ואינטרסים. )*לאורך כל הקורס, יש להתייחס להיבט האתי במצבים בהם מועלים 

 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 אירועים מערכתיים ושימוש 

ימוש בקונסולטציה, עבודה עם בנתונים כמותיים)כגון מיצ"ב, אח"מ ועוד(. ש

 קבוצות וצוותים במערכת החינוכית ובקהילה.

התבוננות על התהליכים הפורמליים)ועדות סטטוטוריות, ועדות בינמקצועיות 

וכיו"ב(, הבנה מה הם מחזיקים/ משרתים עבור המערכת, וכיצד ניתן למקסם את 

 תרומתם עבור המערכת.

4 

תהליכי שינוי 

 בארגונים

 שינוי בארגון.תהליכי 

 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 

ספרית בגיל  

 יסודי והעל יסודי

המאפיינים הייחודיים למערכת החינוך היסודית, חטיבת הביניים והחטיבה 

העליונה הן ברמת המערכת החינוכית והן ברמת הצרכים ההתפתחותיים של 

 הפרט והמפגש שלו עם המבוגר.

משימות התפתחותיות מרכזיות בתחומי הלמידה, ההערכה העצמית של הילד 

 מול הישגיו, מיקומו החברתי 

הייחודיים של חטיבות הביניים והחטיבה  העליונה, מודלים מותאמים המאפיינים 

 לעבודת הפסיכולוג בגילאים השונים

3 

התערבות 

במשבר 

 וחירום

 התמודדות עם משברים ומצבי סיכון/חרום והשלכותיהם על הארגון.

קטיעת רצפים  -משברים וההשלכה שלהם על התגובות וההתנהלות המערכתית

 ועוד.()רגשיים, תפקודיים 

 עקרונות ההתערבות בתוך הפעילות השוטפת.

2 

 1 דיון  מסכם וקבלת משוב סיכום
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פסיכולוגית חינוכית מומחית מדריכה, פסיכולוגית התפתחותית מומחית,  – טופז-מישל ליסס מנחה:
 שפ"ח ירושלים.

 

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

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

ההתפתחות הפיזית,  -החינוכיות מחייבת התייחסות שנגזרת מגיל הילד וממיקומו בשלבי ההתפתחות השונים

 הקוגניטיבית, החברתית  והרגשית.

 הקורס נועד לתת תשתית ראשונית להבנת תהליכים התפתחותיים אלה. 

 : לפסיכולוגים מתחילים בראשית דרכם המקצועית.הקורס מיועד

 

ם ע"י במקרים מוצדקים, עם אישורים(; קריאת פרקים ומאמרי %20נוכחות מלאה )ניתן להיעדר דרישות הקורס: 

 המשתתפים לקראת הפגישות; הגשת עבודה בכתב.

 

 -החל מה בימי ג' מפגשים אחת לשבועיים,  71שעות אקדמיות, במהלך  56 היקף הקורס, מועד ומיקום:

    .12:15-15:00בין השעות  16/10/2018

 

 ₪ 865: שכר לימוד

 

  סילבוס: 

מספר   התוכן הנושא  הנלמד

 היחידות

עם המנחה, היכרות עם הלומדים, חוזה בין המנחה היכרות  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 חתי, הריון , לידהעם מה הילד בא לעולם? רקע משפ

 2 תהליכי התקשרות 

 1 התפתחות קוגניטיבית 

 1 התפתחות השפה

 1 התפתחות חברתית

 1 תפקודים ניהוליים

 1 חשיבות המשחק בגיל הרך להתפתחות מיטבית משחק בגיל הרך

 הכניסה לגן הילדים

 3-6גילאי 

 -מאפייני מערכת הגן, הגישה האקולוגית -המעבר למערכת חינוכית

 התפתחותית. 

2 

 התפתחות תקינה ופתולוגיה –פסיכולוגיה התפתחותית . 2
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 הכרות עם מערכות משיקות 

 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.פסיכותרפיסטית, ליאת דוכן, פסיכולוגית חינוכית מומחית מדריכה, : מנחה

 

ידע בסיסי בתיאוריות ובטכניקות טיפוליות שונות; דיון בדרכים בהן ניתן ליישם ידע טיפולי :  מתן מטרת הקורס

 והמשגה טיפולית בטיפול בילדים ובבני נוער ובעבודת הפסיכולוג החינוכי.

: בקורס יילמדו עקרונות בסיסיים בטיפול תוך היכרות עם תיאוריות וגישות טיפוליות תכני הקורס ואופן העברתו

 שונות:

o ;מבוא וסקירה של גישות דינאמיות לפסיכותרפיה וטיפול דינאמי קצר מועד 

o אסטרטגית;-מועד וממוקדים באוריינטציה מערכתית-טיפולים קצרי 

o סובייקטיבי והטיפול הדיאדי לעבודה עם ילדים והורים;-תרומת הזרם האינטר 

o רטיבי.דוגמאות מתוך עבודת הפסיכולוג החינוכי ודוגמאות לטיפול אינטג 

o  הבנת המקרה והצעות לתוכנית טיפול לאור התיאוריות הנלמדות. –דוגמאות מעבודת המשתתפים 

 

: לפסיכולוגים אשר עוברים הסבה לפסיכולוגיה חינוכית, ולא למדו קורסים טיפוליים בלימודי התואר הקורס מיועד

 השני שלהם )בהתאם להנחיות הוועדה המקצועית(.

 : חובות הלומד

 במקרים מוצדקים, עם אישורים(;  %20לאה )ניתן להיעדר נוכחות מ .א

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

 עבודת גמר באורך של עד שישה עמודים, אותה יש להגיש לכל המאוחר ארבעה שבועות מתום הקורס. .ג

 חד בילד או במתבגר.רצוי שהמשתתפים בקורס יתנסו במקביל לקורס לפחות בטיפול א .ד

מנהלי השפ"ח, החותמים למשתלם על טופס ההרשמה שלו, מתבקשים לוודא שביכולתם לאפשר למשתלם לקבל 

 ילד לטיפול עם הדרכה מטעם השפ"ח.

 

 שעות  56:  היקף הקורס

באוניברסיטה בביה"ס לחינוך , 18.00 -15.15אחת לשבועיים בימי ג' בין השעות יתקיים : הקורס מיקום ותאריכים

 מפגשים. 17, סה"כ 16/10/2018 -העברית, החל מה

 

 ₪ 865: שכר לימוד

 

 

 

 

 

 

 

 יסודות הטיפול הפסיכולוגי בילדים ובבני נוער. 3
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 סילבוס:  

 

מספר 

 מפגש

מספר  תוכן המפגש נושא המפגש

 יחידות

 היכרות,  1

 מבוא

 היכרות ובדיקת ציפיות. 

 העברת שאלון למשתתף.

 הגדרות של טיפול פסיכולוגי ופסיכותרפיה.מבוא: 

 חוזה טיפולי, ברית טיפולית,  הזמן:הטיפול על רצף 

 בטיפול; עמדת המטפל ושיקולים אתיים. Setting -ה

חווית טיפול במשחק דיבס :  -קריאה מתוך וירג'יניה אקסליין 

 בילד; עמדה אמפתית, מתבוננת ומשקפת.

2 

 אינטייק ואנמנזה;  התחלת טיפול 2

 הקשבה, אמון, אמפתיה. גורמים לא ספציפיים בטיפול: 

שיטות בפסיכותרפיה  – ריאה מתוך הפרק הראשון של צ'טיקק

 של הילד.

2 

: הרלבנטיות של התיאוריה לעבודה מושגים ומודלים של פרויד תורתו של פרויד 3

 ולחשיבה בימינו.

2 

 אנה פרויד 4

 מלאני קליין

טיפול בילדים ומתבגרים, שילוב עבודה עם הורים  -אנה פרויד

 ופסיכולוגיה של האני.

ותיאוריות יחסי אובייקט: מושגים מרכזיים. הטיפול  מלאני קליין

 (.Play Therapyבאמצעות משחק )

2 

מושגים מרכזיים ויישום בטיפול בילדים  -התיאוריה של וויניקוט וויניקוט 5

 ובמתבגרים.

2 

דורית -העברה בין 6

 וטיפול דיאדי

הבנת הדינאמיקה  –)"רוחות בחדר הילדים"(  דורית-העברה בין

 ויישום בעבודה טיפולית עם הורים וילדים.

חשיבותו וכיצד  -ילד. המשחק -ילד, אב-אם – טיפול דיאדי

 לשלבו בטיפול.

2 

: מושגים מרכזיים ויישום טיפול לפי גישת העצמי של קוהוט קוהוט 7

 בטיפול בילדים ובמתבגרים.

2 

-מערכתיתגישה  8

 אסטרטגית

פי "שינוי" של וואצלאביק; -על אסטרטגית-הגישה המערכתית

 גישת היילי, מילטון אריקסון ואחרים.

 כחלק מגישה אסטרטגית. CBTשילוב 

2 

שילוב גישת  9

העצמי וגישה 

-מערכתית

 אסטרטגית;

 גישה נרטיבית

פי -על שילוב בין גישת העצמי של קוהוט והגישה המערכתית

 לקראת תפיסת טיפול אינטגרטיבית. -זהבה אוסטרווייל 

והשימוש  הגישה הנרטיבית -"מעשה הסיפור הטיפולי"

בסיפורים ובמטאפורות בעבודה פרטנית ומשפחתית; הסיפור 

 האמפאתי והפיצול הטיפולי.

2 
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טיפול דינמי קצר  10

 מועד

לפי ג'יימס מאן ואחרים; ה"פוקוס  מועד-טיפול דינאמי קצר

 הטיפולי". התאמה למתבגרים.

2 

 2 תיאוריות שונות ויישומן. הדרכת הורים. – גיל ההתבגרות גיל ההתבגרות 11

עבודה עם  12

 מתבגרים

תיאוריה ויישום בטיפול, ובפרט בטיפול  – עבודה עם מתבגרים

 קצר מועד.

 נושאים שכיחים בעבודה עם מתבגרים.

2 

 פונגי; 13

הזרם 

 האינטרסובייקטיבי

 בפסיכותרפיה

 התפתחות הפסיכותרפיה לילדים לפי פונגי:

הנחות בסיסיות בטיפול פסיכודינאמי; גישות טיפוליות לסוגי 

 הפרעה שונים.

 והשפעתו על החשיבה הטיפולית. הזרם האינטרסובייקטיבי

2 

 סיום טיפול 14

 סיכום

על העקרונות והמושגים שהוצגו במבוא; סיום  סיכום וחזרה

 טיפול.

2 
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 שפ"ח ירושלים. – מדריכה מומחית סימון פסיכולוגית חינוכית-אתי דניאל מנחה:
 

 

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

דיאגנוסטיקה כתהליך רב שלבי הכולל הגדרה מדויקת של השאלות שיש לברר על הנבדק, העלאת השערות  לפסיכו

עבודה על בסיס ידע תיאורטי ומחקרי ובחינת ההשערות האלה ע"י בחירה מושכלת של כלים ושיטות לאבחון. כמו 

ח ופירוש של הממצאים באופן מקצועי ואתי, גזירת מסקנות והמלצות ומסירתן כן יתייחס הקורס באופן מקיף לניתו

 .באופן בהיר ומובן לגורמים הרלוונטיים

 דרישות הקורס:

 השתתפות בהרצאות, התנסות בהעברת המבחנים שיילמדו והבאת מקרים לניתוח בכיתה. .א

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

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

 שעות אקדמאיות.  40 :היקף הקורס

  16/10/2018 אחת לשבועיים בימי ג' החל מהו 9:00-14:00מ  10/10יום אחד מרוכז בתחילת השנה ב  

 בבי"ס לחינוך באוניברסיטה העברית בהר הצופים.מפגשים  13,  15:15-18:00בין השעות  

 ₪ 618: שכר לימוד

 

 

 סילבוס יפורסם בהמשך.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 דיאגנוסטיקה לטרום מתמחים-פסיכו. 4
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פסיכולוגית חינוכית  –ועינת כהן  מדריכה פסיכולוגית חינוכית מומחית -אתי דניאל סימון   :ותמנח

 שפ"ח ירושלים. -מדריכה  

 פסיכולוגית חינוכית מדריכה –אם תפתח קבוצה שנייה היא תונחה ע"י ראובנה שלהבת קניאל 

 

 

היכרות בסיסית עם תחום ליקויי הלמידה, עם מבחנים רלוונטיים ועם דרישות משרד החינוך לאבחון  :מטרת הקורס

 תחומי.-רב

למידה. תנאי קבלה: רק מי שהשלים -לפסיכולוגים מתמחים שעדיין לא למדו קורס על לקויות הקורס מיועד:

פסיכודיאגנוסטיקה של טרום התמחות; הלומדים חייבים להיות לפחות בשנת העבודה השנייה שלהם בשפ"ח 

 ולעבוד בבית ספר. 

 

רים(, הגשה של חוות דעת מסכמת במקרים מוצדקים, עם אישו %20נוכחות מלאה )ניתן להיעדר  דרישות הקורס:

 שתכלול שימוש בכלים שיילמדו  בהשתלמות. 

 

 בין השעות 8/201/1016הקורס יתקיים בימי ג' החל מה  שעות אקדמיות. 44 היקף , מועד ומיקום הקורס:

 באוניברסיטה העברית בהר הצופים בבי"ס לחינוך. 8:30-12:15שעות  11/12יום מרוכז  ,12:15-14:00 

 

 

 ₪ 615: לימוד שכר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ליקויי למידה שנה א'. 5
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  סילבוס: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 כלי אבחון נלמד התוכן הנושא הנלמד

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

 המנחה ללומדים

 בדיקת ידע וניסיון בתחום

 

  סימפטומטולוגיה לקות למידה מהי?

ו/או הריאיון ככלי הערכתי עם דגש על לקות למידה  אינטייק

 הפרעת קשב

 

: שפה, שטף שליפה ושיום,   CHCעל פי תאוריית ה  תפקודים קוגניטיביים בלמידה

זיכרון עבודה, זיכרון מידי, אחסון ושליפה ארוך טווח, 

עיבוד חזותי, עיבוד שמיעתי, מהירות עיבוד, מיפוי 

 XBAהמבחנים על פי עקרונות גישת הצלבת הנתונים 

  -שימוש במבחנים כמו

AVLT, RCF.  שיום, שטף

 MVPTשפתי של קוה 

 ת, מסלו"ל-א -כמו קריאה, כתיבה  תפקודי למידה

הפרעות קשב ותפקודים 

 ניהוליים אחרים

, DSM-Vהפרעת קשב:  היסטוריה, הגדרה על פי 

 סימפטומטולוגיה,  תחלואה נלווית ואבחנה מבדלת

 - -שימוש במבחנים כמו

Trail Making, Number 

Cancelling, Symbol 

Search 

שימוש בשאלונים לבדיקת 

 קשב וריכוז

  כגון שאלוני: קונורס, בריף, אכנבאך,  העברה וניתוח 

 ואחרים,  BRCכגון מוקסו  העברה וניתוח,  הכרת מבחנים ממוחשבים

 הכרות וקריאת תוצאות.

 

היבטים רגשיים של התלמיד 

 ל"ל

  של התלמיד ל"להיבטים רגשיים, חברתיים ומשפחתיים 

אינטגרציה של הממצאים המובאים, סיכום והמלצות תוך  חשיבה אינטגרטיבית

גיבוש תכניות התערבות שונות,  ותוך התייחסות לדילמות 

 אתיות וחוקיות.

 

  סיכום הקורס והכנה לשנה ב' סיכום הקורס
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רכזת התוכנית "מלקויות  פסיכולוגית חינוכית מומחית מדריכה, שפ"ח מודיעין. –הילה חיון  :המנח
 ללמידה".

 

 העמקת הידע בתחום לקויות למידה והפרעת קשב. מטרת הקורס:

 שעות אקדמיות. 44 היקף הקורס:

 

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

ע"י המשתתפים בקורס. נוסיף כלים לארגז כלי האבחון. נרחיב את ההתבוננות האינטגרטיבית, תוך התייחסות 

מות לתחלואה נלווית ולאבחנה מבדלת. נתעמק בכתיבת חוות הדעת ובגזירת המלצות להתערבות, כולל התא

 בדרכי למידה ובדרכי היבחנות. 

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

 תיכון.

 

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

 , הכוללת אבחנה והמלצות רלוונטיות, כולל התאמות בדרכי למידה ובדרכי הבחנות.על סמך אבחון משולב

 שעות 44: היקף הקורס
 

 בשני מועדים 9:00-15:00בין השעות ימים מרוכזים   6ב , : הקורס יתקייםמועד

 6/12, 3/12, 11/10, 7/10, 6/9, 3/9בתאריכים:   2018 דצמבר-א. בספטמבר    

   18/7, 15/7, 11/7, 7/7, 4/7 ,1/7 2018בתאריכים:  2019 ביולי  ב.    

 ברית בהר הצופים בבי"ס לחינוך.באוניברסיטה הע    

 

 ₪ 615: שכר לימוד
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 סילבוס: 

 

 התוכן הנושא הנלמד

 בניית חוזה מחודש ובדיקת ידע וניסיון בתחום מפגש ראשון

 חלוקת המשימות ואופן העבודה

 דיסקלקוליה מהי.  אבחון חשבון  חשבון 

 מאפייני השפה, לקות בשפה האנגלית ובשפה זרה, אבחון.  אנגלית/שפה זרה

 –הצגות מקרים 

 אינטגרציה

הצגות מקרים ע"י הלומדים: השאלה האבחונית, אינטגרציה כלל הממצאים וניתוח 

המלצות תוצאות המבחנים תוך דגש על הקשר בין סיבת ההפניה לתוצאות. סיכום, 

 ודרכי התערבות תוך הפניה לקריאת מאמרים עדכניים  ודיון.

  -הצגות מקרים

 ניתוח תוצאות

. סיכום CHCאבחנה של לקויות למידה תוך ניתוח התוצאות בעל פי תאוריית ה 

 ,המלצות ודרכי התערבות תוך  הפניה לקריאת מאמרים עדכניים  ודיון.

למקרים שבהם השאלה האבחונית היא בנושא קשב וריכוז. התייחסות ספציפית  קשב  -הצגות מקרים

תוך הפנייה לקריאה מאמרים . סיכום, המלצות ודרכי התערבות תוך  הפניה 

 לקריאת מאמרים עדכניים  ודיון.

התחום -הצגות מקרים

 הרגשי

מיקוד ההתייחסות בלקויות למידה/לקויות  קשב וקומורבידיות עם בעיות רגשיות. 

 ודרכי התערבות תוך הפניה לקריאת מאמרים עדכניים  ודיון.סיכום, המלצות 

 -הצגות מקרים

 התאמות להבחנות

 התאמות בדרכי הוראה, התאמות בדרכי הבחנות

 

 סיכום הקורסים  סיכום הקורס

 

 

 

 

 הערה: הקורס מתקיים בשיתוף עם אגף ליקויי למידה בשפ"י.
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  מצבי לחץ וחירוםמטראומה לחוסן התערבות עם  .1

 
 

  , שפ"ח ירושלים.פסיכולוגית חינוכית מומחית מדריכה –טליה הנמן  :נחהמ

 

הפסיכולוג החינוכי עסוק בחלק ניכר מזמנו בהתערבויות מערכתיות ופרטניות בזמן משבר. הן יכולות 

במשפחה, במערכת ובקהילה, או בעת מצבי חירום  על  אובדןו טראומהלהיות בעקבות משברים של 

  טחוניים.  ירקע איומים ב

נלמד על התערבות בזמן  דרכי התמודדות, ובקורס נתוודע להגדרות השונות של מצבי טראומה ואובדן 

משבר במערכת החינוכית והמשפחתית, ונכיר את הגישות העיקריות בטיפול בנפגעי טראומה. הלמידה 

 של הלומדים.  ולהתנסויות  לפריזמה האישית תתבצע באופן סדנאי תוך התייחסות 

 מטרות הלמידה:

 מצבי חירום. הקניית ידע תיאורטי ומיומנויות התערבות עם הפרט המשפחה והמערכת ב

 

הצגת התערבות מערכתית בזמן חירום, תוך הסתמכות על המשגות  -עבודת הסיכום הנדרשת

 תיאורטיות שנלמדו במהלך הקורס.

 

 : אופן הלמידה

הקורס ישלב למידה תיאורטית לצד התנסות חווייתית. המשתתפים יוזמנו לפגוש תכנים של טראומה, 

, ויתרגלו מיומנויות וטכניקות של התערבות הרגעה וקרקועאובדן ואבל, כמו גם התנסות בתהליכי 

סימולציות, הבאת מקרים  ראיונות אישיים, :. העבודה החווייתית תיעשה במגוון דרכיםבשעת חירום

 מהשטח והתייחסות משותפת אליהם ברמה הקבוצתית. 

 

 דרישות הקורס:

לה בסימולציות, תרגילים . קריאת חומר תיאורטי. השתתפות פעיבכל המפגשים מלאההשתתפות 

הגשת עבודה כתובה המנתחת התערבות מערכתית בזמן חירום, תוך הסתמכות על ועבודה סדנאית. 

 .  המשגות תיאורטיות שנלמדו במהלך הקורס 

 פסיכולוגים בשלבי ההתמחות השונים שלא הוכשרו בחירום. הקורס מיועד:

 שעות 40: היקף הקורס

 3/10וב  12/9ב  בשני ימים מרוכזיםהקורס יתקיים  : מועדי הקורס

  16/10/2018 -החל מה מפגשים בימי ג' 11ועוד  15:45- 9:00בשעות 

 באוניברסיטה העברית בהר הצופים בבי"ס לחינוך.  .14:15-16:00בשעות  

 

 565₪: שכר לימוד
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 מבנה הקורס

 

מספר  התוכן הנושא הנלמד
 היחידות

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

 ללומדים.

1 

עבודה חווייתית על אירועי חיים של הלומדים וזיהוי מוקדי  מושגי יסוד

 הכוח להתמודדות )גשר מאחד ודומיו( 

 התייחסות לתהליכי אבל נורמטיביים וטראומתיים

2 

הבחנה בין טראומה 

 וחירום

ערכת הגדרה של מצבי חירום והבנה של השפעתם על המ

 החינוכית )שבירת רצפים( 

2 

 1 בניית חוסן אישי, כיתתי ומערכתי בניית חוסן

 1 התארגנות מוקדמת למצבי חירום במערכת החינוך צל"ח

התארגנות באירועים רחבי היקף, כולל הצורך בניוד  התארגנות בזמן חרום

 עובדים. עבודה בחדרי מצב  

1 

תהליכי עבודה 

 מסודרים בטראומה

עם חדר מורים, גיבוי למנהל, עבודה בכתות, עבודה 

 הודעות להורים ותמיכה לפסיכולוג המתערב

1 

 1 חובת הדיווח, סודיות, אישור הורים לטיפול ועוד  אתיקה בחירום

הצגות מקרה של משתתפי הקורס שילוו את הקורס עד  ניתוח מקרים

 לסיומו

3 

התערבות במצבי 

משבר וטראומה 

 בגישות שונות

CBTנפש )ביו פידבק, דמיון מודרך,  -, גישות טיפול גוף

EMDR  ועוד(, גישות באמצעות הבעה ויצירה

 )ביבליותרפיה, אמנות ועוד(

5 

 1 התייחסות בעבודה עם הורים, משפחה והצוות החינוכי החשיבה האקולוגית

 1  סיכום הקורס

 

 

 שפ"י.הערה: הקורס מתקיים בשיתוף עם היחידה למצבי חירום ולחץ, 
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התמודדות עם מצבי חירום, אלימות,  –"פסיכולוגיה דחופה" . 2

 פגיעות מיניות ואובדנות

 

 : מנחות

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

 ., שפ"ח מעלה אדומיםפסיכולוגית חינוכית מומחית מדריכה –מילכה הדר 

 פסיכולוגית חינוכית מומחית מדריכה, רכזת פגיעות מיניות שפ"ח ירושלים. –שפרה קלמנוביץ 

שפ"ח ירושלים  –פסיכולוגית חינוכית מומחית מדריכה, רכזת מניעת אובדנות  -מרים ליכטנברג 

 מחוז ירושלים. -ורכזת פורום אובדנות 

 

 י החירום.: הכרות עם עקרונות היסוד של ההתמודדות במצבמטרת 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.  5: הקורס יינתן ב תכנית הקורס

היום הראשון יעסוק בהתמודדות  – וטראומההיום הראשון יעסוק  בהתמודדות עם מצבי חירום 

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

ח הקצר והארוך, ברמה בטוו רבויות במסגרות החינוךעתוצמיחה מטראומה. נכיר מודלים לה

 .טראומה ופוסט טראומהיובאו שיטות טיפול והתערבות עם נפגעי  ןוכ  הפרטנית והמערכתית

 

נלמד את גורמי הסיכון נדבר על תופעת האובדנות בקרב ילדים ובני נוער,  – י יוקדש לאובדנותשנהיום ה

וסימני הזיהוי ונחשוב מהי ההתערבות הראשונית בתלמיד האובדני ובמשפחתו וכן ההתערבות הדרושה 

 במערכת באירוע אובדנות. 

 

זיהוי איתור ועקרונות טיפול  התופעה של פגיעה מינית, נדבר על - מיניותהיום השלישי יעסוק בפגיעות 

סביב בעקרונות התערבות ראשונית  בעיקר .במקרי פגיעה מינית בילדים מגלאי גן ועד גיל ההתבגרות

. כל זה בהקשר של התגובות שלנו ושל המערכת כולה סביב העיסוק פגיעות מיניותשלב החשיפה של 

 ושל פגיעות מיניות.בנושא של מיניות 

 

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

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

 איפה פוגשת אותנו האלימות.

 

ון יעסוק בנו כמטפלים באירועי חירום איך נוכל "להציל החלק הראש – היום החמישי יוקדש לאינטגרציה

מוקדי חוסן וכח שלנו כפסיכולוגים המטפלים. לאחר מכן ננסה ליישם את הנלמד בקורס  –את המציל" 
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תוך השתתפות בסימולציות על המקרים השונים שנלמדו ונסכם בהבניה של עקרונות ההתערבות 

 הכלליים במקרי חירום.

 

דגש על הבנה תיאורטית של מצבי החירום השונים לצד התמודדות רגשית עם הנושא, בכל הימים יושם 

 הפעלה חווייתית ומתן עקרונות וכלים להתמודדות.

 לפסיכולוגים מתמחים החל מהשנה השנייה להתמחות -הקורס מיועד

 

בתאריכים:  9201ביולי ב  קורס יתקיים בחמישה ימים מרוכזיםשעות אקדמיות. ה 40 – היקף הקורס

  9:00-15:45בין השעות  18/7/2019, 15/7/2019, 11/7/2019, 8/7/2019, 3/7/2019

 באוניברסיטה העברית בהר הצופים בבי"ס לחינוך.

 

שתציג התמודדות בשטח ועבודת סיום  בכל המפגשים מלאההשתתפות :  דרישות מהמשתתפים

 עם מצב של "פסיכולוגיה דחופה" על פי הנלמד בקורס.

 

 ₪ 657 – שכר לימוד

 

 

 

 :סיליבוס

 

 

מספר יחידות לימוד לכל  הנושא הנלמד 

 נושא*

נכיר מושגי חוסן  :חירום מפגש ראשון

וטראומה, שגרה וחירום, 

משאבים, פוסט טראומה 

וצמיחה מטראומה. נכיר 

רבויות תעמודלים לה

ח בטוו במסגרות החינוך

 הקצר והארוך

 ש' 8

 טליה היינמן

 

 

   מפגש שני

נלמד את גורמי  אובדנות:

הסיכון וסימני הזיהוי ונחשוב 

מהי ההתערבות הראשונית 

בתלמיד האובדני ובמשפחתו וכן 

ההתערבות הדרושה במערכת 

 באירוע אובדנות. 

 

 ש' 8

 מרים ליכטנברג
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זיהוי איתור  : פגיעה מינית מפגש שלישי

ועקרונות טיפול במקרי פגיעה 

מינית בילדים מגלאי גן ועד גיל 

בעקרונות  בעיקר .ההתבגרות

סביב שלב התערבות ראשונית 

 .פגיעות מיניותהחשיפה של 

 ש'' 8

 שיפרה קלמנוביץ'

נעסוק בהבנה - אלימות מפגש רביעי

תיאורטית של התנהגות 

אלימה, ובעקרונות ההתערבות 

המערכת במצבי  עם הפרט ועם

 אלימות שונים

 ש' 8 

 מילכה הדר

 

החלק הראשון  – אינטגרציה מפגש חמישי

יעסוק בנו כמטפלים באירועי 

חירום איך נוכל "להציל את 

מוקדי חוסן וכח שלנו  –המציל" 

כפסיכולוגים המטפלים. לאחר 

מכן ננסה ליישם את הנלמד 

בקורס תוך השתתפות 

 בסימולציות

 ש' 8

 טליה היינמן

 מרים ליכטנברג

 שיפרה קלמנוביץ

 מילכה הדר

סה"כ יחידות לימוד בקורס:   

 ש"ש 40
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  התערבויות של הפסיכולוג החינוכי בתחום המערכתי.3

 

 , פסיכולוגית חינוכית מדריכה ומומחית, מנהלת תחנת פת בשפ"ח ירושלים.טל גרין אפל

מדריכה ומומחית, מרכזת הצוות המערכתי בשפ"ח , פסיכולוגית חינוכית יעל שטינברג

 ירושלים.

 

  

 : תיאור כללי של הקורס

הקורס יתמקד בפיתוח וחשיבה מערכתית בעבודת הפסיכולוג החינוכי, תוך מתן כלים באבחון 

 מערכת ובהתערבויות מערכתיות.  

 . 

 

 : מטרות הקורס

הפסיכולוג החינוכי   ואת המטרה של הקורס להרחיב ולהעשיר את ההבנה המערכתית של 

היכולת ליישם את ההבנות  להתמקמות ולהתערבות בתוך המערכת ובחירת כלים מתאימים 

 לאבחון ולהתערבות.

 

מתמחים המעוניינים להרחיב את הידע המערכתי ולהגיע   : לפסיכולוגיםהקורס מיועד

 להמשגות ברורות יותר.

  

  אופן הלמידה:

הרצאות ולמידה של מרכיבים תאורטיים, והן מתרגול, התנסות הלמידה תעשה הן דרך קריאה, 

 חוויתית ושיתוף.

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

 הסיכום תכלול  הצגה של מערכת כולל אבחון והתערבות במערכת עם הערכת ההתערבות.

 

 

 

ימים   5הצופים, בבית הספר לחינוך, במהלך הקורס יתקיים באוניברסיטה העברית בהר

 :  , בתאריכיםשעות אקדמיות 40מרוכזים  

  

       -6.9.18יום ה 

      4.10.18יום ה 

              7.10.18יום א 

   10.12.18יום ב 

     . 17.2.19יום א 

 15:45 – 9:00בין השעות 
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 :סיליבוס

 

 

 מספר יחידות לימוד לכל הנושא הנלמד 

 נושא*

 היכרות מפגש ראשון

 תפקיד הפסיכולוג החינוכי

 יחודיות העבודה המערכתית

מודלים ראשוניים של אבחון 

 מערכת

 ש' 8

 

 טל גרין אפל

הבנה דינאמית של   מפגש שני

המערכת דרך מודל האישיות 

 ותרגול –הבית ספרית 

 הגנות וחרדות בתוך מערכת 

התמקמות הפסיכולוג בתוך 

-דיאגנוסטי המערכת  ככלי 

 תרגול

 ש' 8

 יעל שטינברג

קשיים בכניסה למערכת   מפגש שלישי

בקבלת פניה להתערבות 

 מערכתית ובמתן פידבק.

 

תהליכי שינויי בתוך מערכות 

. 

הפסיכולוג החינוכי כמלווה 

 תהליכי שינויי.

 

 ש'' 8

 יעל שטינברג

הצגת מודלים וכלים לאבחון  מפגש רביעי

 , נארטיב,SWOTהמערכת, 

 התערבויות במערכת

 חוזה עבודה עם מנהל

קונסולטציה למנהל ולאנשי 

 חינוך

 סגנון מנהיגות

 ש' 8 

 טל גרין אפל

 התערבויות קבוצתיות מפגש חמישי

 דינמיקה של קבוצות

התערבויות מערכתיות סביב 

 חירום

 משוב ככלי עבודה

 סיכום

 'ש 8

 טל גרין אפל

סה"כ יחידות לימוד בקורס:   

 ש"ש 40
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 גישות נרטיביות ופוסט מודרניות להתערבות מערכתית .1

 –לבנות את העתיד המועדף מתוך המיטב שבעבר 
  מבט וכלים חדישים לייעוץ לארגונים, קבוצות ויחידים

 
 פרטים לגבי המנחה:

, פסיכולוגית חינוכית וקלינית בכירה, מדריכה בשירותים פסיכולוגיים וקליניקה רחל פארן

ומנהלת שותפה של מרכז קס"ם )קשב לסיפורים מועדפים(, הרצתה פרטית. מייסדת 

  והנחתה סדנאות בהשתלמויות וכנסים בארץ ובחו"ל.

 

ד ומנהל שותף של מרכז ס, פסיכולוג חינוכי בכיר מנהל שפ"ח מודיעין עילית, מיישי שליף

 בעל קליניקה פרטית מרצה ומנחה בהשתלמויות בארץ ובחו"ל. ,קס"ם

 

 : הקורס תיאור כללי של

הייעוץ והעבודה עם מערכות חינוכיות היא מהחלקים החשובים של עבודת הפסיכולוג החינוכי. 

בעשורים האחרונים חל שינוי מהותי בתפיסות העולם שבבסיס הייעוץ הארגוני. מפרדיגמה 

של התמקדות בבעיות ובפתרונן לפרדיגמה המתמקדת בידע וביכולות הקיימות בכל ארגון 

 בם ולהשתית עליו את העשייה העתידית. במטרה להרחי

 בקורס נתמקד במספר שיטות:

1 .Appreciative Inquiry –  חקר מוקיר, היא שיטה להתערבות ארגונית השואפת לחולל

 שינוי ולעודד צמיחה מתוך התייחסות למיטב שבעבר. 

ארגונים שימוש בכלים מהטיפול הנרטיבי לעבודה עם  –. גישה נרטיבית לעבודה אירגונית 2

  וקבוצות. 

 

 : מטרות הקורס

א. הקניית החשיבה והעקרונות של גישות פוסט מודרניות עם דגש על הגישה הנרטיבית 

 להערכה והתערבות במערכת בכלל ובבתי ספר וקהילות בפרט.

 ב. הקנייה והתנסות בכלי חקר מוקיר

 ג. הקנייה והתנסות בכלי מפות נרטיביות של תכנון מכוון חזון.

 מנהלים. \מדריכים  \מומחים  \: מתמחים משנה שלישית לעבודתם בשפ"ח הקורס מיועד

   

  אופן הלמידה:

 הלמידה תשלב למידה תאורטית יחד עם תרגול והתנסות פעילה בכלים השונים.

 

 למתמחים מומחים ולמדריכים  :מיועד

 .שעות אקדמיות 40: היקף הלימודים

 נוכחות מלאה חובות הקורס:

 עבודה בסוף הקורסהגשת 

  

 : באוניברסיטה העברית בהר הצופים, בבי"ס לחינוך, הקורס יתקיים

 14/2, 29/1, 11/10, 2/10, 4/9בחמישה ימים מרוכזים בתאריכים: 
 .₪ 765: שכר לימוד
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 מבנה הקורס ותכנים:
 
 
 

מספר יחידות לימוד לכל  הנושא הנלמד 
 נושא*

בניית חוזה לעבודה  מפגש ראשון
מערכתית בקורס ובשדה 
 כולל איסוף מהמשתתפים

 שעות 2

עקרונות הגישה הנרטיבית  
)ווייט ואפסטון( הפוסט 

מודרניים חקר מוקיר 
)קופריידר( לעבודה 

 בארגונים )מדיגן(

 שעות 2

פרקטיקות נרטיביות  4 
 לעבודה מערכתית

 שעות 4

הגישה והמפה של חקר  מפגש שני
מוקיר הפרדיגמה של נביעה 

מת הפרדיגמה לעו
המהותנית )קופריידר ווויטני 

 וסטוורוס(

 שעות 2.5

שלב ההגדרה, שלב הגילוי,  
 עקרונות מכוננים

 שעות 3

 שעות 2.5 שלב החלימה 

הצהרות מאתגרות, בניית  מפגש שלישי
 תוכניות

 שעות 3

בחירת שתי תוכניות,  
דוגמאות של תוכניות בבתי 

 ספר וקהילות

 שעות 5

מפה מוכוונת חזון תאוריה  מפגש רביעי
ווייט אפסטון דנבורו ( ומעש 
 ומדיגן(

 שעות 2

יצירת חזון תאוריה )חקר  
 מוקיר ונרטיב( והתנסות

 שעות 3

קשיים ומכשולות למימוש  
 החזון

 שעות 3

 שעות 3.5 חוזקות ומיומנויות, פתרונות מפגש חמישי

 שעות 4.5 אסטרטגיות להטמעה ויישום 

 
 

 שעה אקדמית *יחידת לימוד=
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 ( ועשיה בעבודה מערכתיתbeingהשילוב בין הוויה ). 5

 
 פסיכולוג חינוכי מומחה מדריך, מנהל שפ"ח קריית ארבע. –מנחה: הילל זרן 

 תיאור הקורס

אנו חיים בתקופה של שינויים מרחיקי לכת, בעולם שמשתנה במהירות רבה. בתי ספר 

את ההתעניינות והרלוונטיות בחייהם של  מתקשים לעמוד בקצב השינויים ומאבדים

התלמידים. בקורס פורץ דרך זה,  אנו מזמינים אותך למסע שבו נראה את העולם בדרכים 

חדשות ונתנסה בשיטה המאפשרת למערכת כולה לראות את עבודתה מזווית חדשה. נבחן 

ופעולות חדשות  מהם האתגרים המרכזיים וניזום ביחד, תלמידים, הורים, מורים ועוד, כיוונים

שמייצגות את הרצון העמוק ביותר שלנו. נלווה את המערכת כולה בחיבור אל האפשרות 

 העתידית הגבוהה ביותר שלה ובהגשמתה.

', גישה להובלת שינוי מעמיק שפותחה ע"י חוקרים במדעי Uבקורס זה נלמד את 'תיאוריה 

 שנה. 20ויושמה על ידי מנהיגים בכל העולם במשך  MIT-ההתנהגות ב

אתם תחילו את השיטה הזו על אתגר, בעיה או מערכת הנוגעת לכם ו"תחקרו את העתיד 

אישיים -טיפוס של יוזמה המחברת את הממדים האישיים, הבין-בעשיה" על ידי פיתוח אב

 והמערכתיים של שינוי.

 

  מטרות לימוד עיקריות

 הקורס מיועד ליצור שלושה סוגים של ידע:
מודעות -ידע תפיסתי )קונספטואלי(: התפיסות המרכזיות הן קיימות ומנהיגות מבוססת .1

 (.U)תיאוריה 

ידע מעשי )פרקטי(: כלים חדשים והתנסות מעשית המסייעים לאנשים להיות  .2

 בהקשבה, ובתקשורת טובות יותר.

ללמוד איך להביא מערכת שלמה להסתכלות אקולוגית ולפעולות מעשיות על מנת  .3

 אותה לתפקוד מיטבי קולקטיבי. להביא 

 משותף -: ייזום1

הרגע המערער הנוכחי שלנו; "לכופף את קרן האור של ההתבוננות המדעית חזרה אל עצמנו"; 
 .U.Lab תרגול מודרך בתשומת לב; מבט כולל על המסע באמצעות

 :למדו את השיטה של חקר מקרה במעגל אימון הדדי  חלוקה למעגלי אימון הדדי

תהליך לטיפול בנושאי הליבה של אתגרי המנהיגות הנוכחיים בחייכם האישיים  –

 או בעבודה

 :הבנת המקורות העמוקים ביותר של  מודל הקרחון של המציאות הנוכחית

 האתגרים העולמיים הנוכחיים שלנו

  תיאוריהU : ולתפיסות הבסיסיות של המסגרת מבוא למקורות ההתחלתיים

לנוכח שינויים מערערים, כיצד אנו יכולים להיות מודעים  –שבלב הקורס הזה 

ולהביא לידי מציאות את אפשרויות העתיד הגבוהות ביותר ולא לחזור שוב על 

 תבניות העבר?

 :שינוי המקום הפנימי ממנו אנו פועלים כיחידים אומנות תרגול הקשבה עמוקה 

 הליכה אמפטית: תרגיל שטח 

 :כלי להערכת הקשבה; תיעוד רפלקטיבי תרגולים 

  :הפרק הראשון מתוך ספר הלימודקריאה משלימה 
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איסוף מידע על ידי הקשבה והשעיית  (:sensing-Coההדדית )-עקרונות החישה: 2
 שיפוטיות 

 :הסטת המקום הפנימי ממנו אנו פועלים ארבע רמות שיחה 

 :כיצד לתכנן ולצאת לסיור והיכן לתרגל חישה בגבולות הרחוקים של  סיורי למידה

 המערכת שלכם

  תרגלו את חקר המקרה הראשון שלכם :#1מעגל אימון 

  :כלי הקשבה, הליכה רפלקטיביתהתנסות בשטח 

  :הפרק השני מתוך ספר הלימודקריאה משלימה 

 וראיונות בעלי עניין(הדדית )סיורי למידה -המשך פעילויות חישהחישה הדדית: : 3

 :והתנסות באופן  –פגישה להבנת מה שראיתם ועשיתם עד כה  חישה בפעולה

 Social Presencing Theater מעשי בתרגילים של 

 :החלת העקרונות של רמות ההקשבה והשיחה במערכות  המצאתיות ארגונית

 גדולות יותר

  #2מעגל אימון 

  :ודהפרק השלישי מתוך ספר הלימקריאה משלימה 

4 :Presencing 

 תרגיל תיעוד השדה העתידי; חיבור לאפשרות העתידית הגבוהה ביותר

 ( פרזנסינגPresencing :)כיצד להיות מחובר לאפשרות העתיד הגבוהה ביותר 

 אי-( נוכחותAbsencing :) איזה תהליך בא לידי ביטוי כאשר אנו מתעמתים עם

פותחים את עצמנו למה שבא שינוי מערער אבל נשענים על תבניות העבר ולא 

 ומתהווה?

  #3מעגל אימון 

 הליכה אמפטית בבית 

  :כלי הקשבה, תיעוד רפלקטיביהתנסות בשטח 

  :מתוך ספר הלימוד 5-ו 4פרקים קריאה משלימה 

 

 : התגבשות 5

 ( עקרונות של התגבשותCrystallizing:)  הישארו מחוברים למקור ההשראה

 תשומת לב באופן שיאפשר לכם לחוש ולהגשים יזמות אבטיפוס –העמוק שלכם 

  :במקום זאת נצלו את הזמן  –הפסקה של שבוע בחקר מקרה מעגל אימון

 בקבוצה לדיאלוג פתוח: מהו העתיד שאליו, להרגשתכם, אתם נקראים להתחבר?

  :ודמתוך ספר הלימ 6פרק קריאה משלימה 

 : בנית אבטיפוס 6

 ( עקרונות בנית אבטיפוסprototyping )  

 פתחו יוזמה באבטיפוס, המחברת את הממדים  – חקר העתיד על ידי עשיה

 האישיים, היחסיים והמערכתיים של שינוי.

  #4מעגל אימון 

 :כלי הקשבה, תיעוד רפלקטיבי התנסות 

  :מתוך ספר הלימוד 7פרק קריאה משלימה 
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 הדדית: התפתחות 7

 פיתוח וטיפוח המרחב החברתי 

  :מונע אותנו מלהתחבר לאפשרות העתידית הגבוהה ביותר  מהארבע ההסחות

 שלנו?

 המשך – חקר העתיד על ידי עשיה 

  #5מעגל אימון 

 המשך בנית אבטיפוס 

 :כלי הקשבה, תיעוד רפלקטיבי התנסות 

  :מתוך ספר הלימוד 8פרק קריאה משלימה 

 : בנית תנועה קולקטיבי 8

  :מודעות -מה הולך ומתהווה בקהילת מובילי שינוי מבוססתהפיכה ממסדית

 העולמית שלנו, ומה נדרש כדי להמשיך את התנופה הזו קדימה?.

  במידת הצורך( #6מעגל אימון( 

  :שותפים של קהילת -שתף מה למדתם, בתור מפתחיםמתן משובU.Lab 

 ההולכת ומתהווה

 

 למתמחים מומחים ולמדריכים  :מיועד

 .שעות אקדמיות 40: היקף הלימודים

 נוכחות מלאה חובות הקורס:

 הגשת עבודה בסוף הקורס

  

בחמישה ימים מרוכזים : באוניברסיטה העברית בהר הצופים, בבי"ס לחינוך, הקורס יתקיים

 .31/1, 23/1, 4/10, 17/9, 16/9בתאריכים: 

 .₪ 765: שכר לימוד
 

 סיליבוס:

 

מספר  הנושא הנלמד 
יחידות 

לימוד לכל 
 נושא*

 מפגש ראשון
 משותף -ייזום

הרגע המערער הנוכחי שלנו; "לכופף את קרן 

האור של ההתבוננות המדעית חזרה אל 

עצמנו"; תרגול מודרך בתשומת לב; מבט 

 ".  U"-כולל על המסע דרך ה

 

 שעות 8
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 (:sensing-Coההדדית )-עקרונות החישה

איסוף מידע על ידי הקשבה והשעיית 

  שיפוטיות

 ש' 8

 מפגש שני
 חישה הדדית: 

הדדית )סיורי למידה -המשך פעילויות חישה

וראיונות בעלי עניין, חישה בפעולה, 

 המצאתיות ארגונית(

 

 מפגש שלישי
 Presencing)פרזנסינג )

תרגיל תיעוד השדה העתידי; חיבור 

 לאפשרות העתידית הגבוהה ביותר

 ש' 8

 
 התגבשות

למקור ההשראה העמוק הישארו מחוברים 

תשומת לב באופן שיאפשר לכם  –שלכם 

 לחוש ולהגשים יזמות אבטיפוס

 ש'8

 מפגש רביעי
 בנית אבטיפוס

פתחו יוזמה  –חקר את העתיד על ידי עשיה 

באבטיפוס, המחברת את הממדים האישיים, 

 היחסיים והמערכתיים של שינוי. 

 

 התפתחות הדדית מפגש חמישי

 המרחבי החברתיפיתוח וטיפוח 

מה מונע אותנו מלהתחבר לאפשרות 

 העתידית הגבוהה ביותר שלנו?

 ש' 8

 בנית תנועה קקולוקטיבית 

מה הולך ומתהווה  –הפיכה ממסדית 

מודעות -בקהילה מובילי שיוני מבוססת

הקולקטיבית שלנו, ומה נדרש כדי להמשיך 

 את התנופה קדימה?
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 החינוךהנחיית קבוצות במערכת  .6

 
 , יו"ר הפורום המערכתי באגף פסיכולוגיה ובמחוז מרכז.חיאת צפניה :מנחה

סבא, מרצה בקורס על -פסיכולוגית חינוכית מדריכה, מנחת קבוצות, צוות ניהול שפ"ח כפר

 עבודת הפסיכולוג במערכת, קליניקה פרטית.

 

בכלל ובמערכת  למידה על תהליכים קבוצתיים ומיומנויות הנחיית קבוצה  :מטרת הקורס

 החינוך בפרט

 

 צירים:   3הלמידה בקורס תתבסס על 

תפקיד המנחה, , תהליכים קבוצתיים ומיומנויות הנחייה: תכנון קבוצה, הגדרת מטרת הקבוצה

תוכן ותהליך, סטינג, שלבים בהתפתחות קבוצה, הובלת התהליך הקבוצתי, הנחיה משותפת, 

ודה עם קונפליקטים והתנגדויות, דיאלוג רגשי התייחסות ל"כאן ועכשו", עבקול קבוצתי, 

 בקבוצה, תהליכי פרידה ועוד 

תפיסת התפקיד של הפסיכולוג חינוכי, הבנה של הקבוצה בקונטקסט המערכתי,  המשגה 

תיאורטית של "סביבה מיטיבה",  מבנים מערכתיים המתרחשים בהם תהליכים קבוצתיים כמו 

 וועדות, צוותים ועוד

 

 ים למערכת החינוך כמו מוטיבציה ללמידה, גבולות, זיהוי וניהול רגשות ועודתכנים הרלוונטי

  

  התבוננות בתהליכים קבוצתיים, ניתוח מקרים, התנסויות והמשגה תיאורטית.  אופן הלמידה

  

 למתמחים מומחים ולמדריכים  :מיועד 

 .שעות אקדמיות 40: היקף הלימודים

 נוכחות מלאה חובות הקורס:

 עבודה בסוף הקורסהגשת   

  

בחמישה ימים מרוכזים : באוניברסיטה העברית בהר הצופים, בבי"ס לחינוך, הקורס יתקיים

 , התאריכים המדויקים יפורסמו בהמשך.2019ביולי 

 .₪ 765: שכר לימוד
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 הסמכות ההורית החדשה .7

 

 

מרפאה לסמכות הורית, ה סגנית מנהלפסיכולוגית קלינית מומחית,  –נחמיאס גלית זיגמן : המנחה

 מרכז שניידר.

השתלמות זו מציגה מודל טיפולי המיועד לצוותים מקצועיים המטפלים ומייעצים להורים ולמשפחות. 

הגישה הטיפולית הינה ממוקדת ואפקטיבית ונועדה להעצים את הסמכות ההורית במצבים של בעיות 

רוב לשיתוף פעולה, חרדות יזעם, דורשנות, סהתנהגות מצד ילדים או מתבגרים כגון אלימות, התקפי 

 ועוד.

ההשתלמות מורכבת מהרצאות וסימולציות הממחישות את השימוש הקליני באמצעים הטיפוליים 

שהוצגו. הסימולציות מאפשרות באופן זה התנסות במתודה הטיפולית, באופן שיעודד מטפלים בהמשך 

 לנסות ולהשתמש בכלים הטיפוליים שהוצגו בפניהם. 

למודרכים ימסרו גם דפי הסבר והנחייה מפורטים על כל נושא שיוצג. דפי הנחייה אלו יוכלו גם לשמש 

 את המודרכים בעבודתם עם הורים. 

 

 מתמחים ומומחים בכל השלבים. :הקורס מיועד ל

 

  בסיום. קריאת חומר תיאורטי. הגשת עבודה המפגשים מלאההשתתפות  :דרישות הקורס

  . 

בתאריכים , באוניברסיטה העברית בהר הצופים, בבי"ס לחינוךבחמישה ימים מרוכזים   :הקורס יתקיים

 .9:00-15:45,  בין השעות 9/10, 3/10, 20/9, 13/9, 12/9

 

 .₪  657:  שכר לימוד
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 הגישת הסמכות החדש –לו"ז ותוכן ההשתלמות 

 תוכן נושא שעה מפגש

 התכנסות 8:45-9:00 5/9/17

  –סמכות חדשה  9:00-10:30

עקרונות יסוד 

 ומבנה הייעוץ

ו עקרונות הסמכות  במסגרת הרצאת הפתיחה יוצג

החדשה, ומדוע קיים צורך בסמכות שונה מבעבר. כמו 

 כן יוגדרו מבנה ומסגרת הייעוץ ולמי הוא מיועד.

 הפסקה 10:30-10:45

תהליכי הסלמה  10:45-12:15

וכלים לצמצום 

 הסלמה

יוצגו דינמיקות של הקצנה בין הורים לילדים וטכניקות המסייעות 

להבנות נוכחות הורית הנמנעת ממאבקי כח עם הילד ובד בבד 

מציעה עמדה הורית נחרצת מול התנהגות שלילית של הילד. נלמד 

שימוש ב"עקרון ההשהייה" וטכניקת "הסימניה". נעשה שימוש 

 .יטה על האחרשליטה עצמית במקום שלבעקרון המרכזי: 

 הפסקה 12:15-12:30

מיקוד הטיפול  12:30-14:00

ו"שלושת 

 הסלים"

על מנת להיות אפקטיביים בהתערבות קצרת מועד יש צורך 

בהגדרת מטרות ויצירת סדר עדיפויות בין ההתנהגויות הבעיתיות 

 נלמד. לכךשל הילד. שיטת "שלושת הסלים" מהווה אמצעי יעיל 

 עקרונות לסדר יום והכרות עם המושג "ילד פיצוץ".

 הפסקה 14:00-14:15

תרגול מפגש  14:15-15:45

טיפולי ראשון 

 עם הורים

נתרגל את תפקיד המטפל בתהליכי מיקוד הטיפול ובתחקיר תהליכי 

הסלמה בבית, נדגיש את הצורך והחשיבות בשימור ברית טיפולית 

 חיובית גם במצבים בהם הורים מסלימים.  

 התכנסות 8:45-9:00 13/9/17

  –הכרזה  9:00-10:30

רקע תאורטי 

ואספקטים 

 קליניים

באשר לעמדתם לילד, מטרת ההכרזה הינה הצהרת כוונות הוריות 

 ,. המרכיב העיקרי שבה הינו האמירה כי מעתהיתופעולתם העתיד

מבחינה זו עומדת להשתנות. התמודדותם עם הנעשה בבית 

מבני משמשת ההכרזה פעולה המסמלת נקודת מפנה לכל אחד 

 הלך זה.הבית. ידובר מהן התגובות האופייניות של ילדים למ

 הפסקה 10:30-10:45

סדנת  –הכרזה  10:45-12:15

 כתיבה וניסוח

המודרכים יונחו כיצד בונים הכרזה משמעותית המעצימה את 

סמכותם של ההורים באופן שאינו מסלים, יתנסו בכתיבה של 

הכרזות ותיקון הכרזה של הורים. כמו כן נתנסה בחווית הילד 

 הדגמה.וההורים בזמן הכרזה בעזרת 

 הפסקה 12:15-12:30

 –הכרזה  12:30-14:00

סימולציה של 

 מפגש טיפולי

נתרגל את תפקיד המטפל בהכנת ההורים לקראת ההכרזה. כמו כן 

נתרגל את תפקיד המטפל במפגש לאחר ביצוע ההכרזה, שהינו 

 קריטי להעמקת הברית הטיפולית.

 הפסקה 14:00-14:15

גשרים לשיתוף  14:15-15:45

 פעולה עם הילד

נלמד על כלים, אותם מבצע ההורה, ומטרתם חיזוק הקשר עם הילד 

המסייעות  -או יצירת ערוץ לשיתוף פעולה עימו: "מחוות פיוס"

לשיפור האוירה בבית ומאפשרות לא להסלים את המתרחש בבית 
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כלי טיפולי המאפשר שיתוף פעולה עם הילד במצבים  -"החצנה" 

 ד מעונינים בשינוי. בהם קולות פנימיים ביל

 

 

 תוכן נושא שעה מפגש

 התכנסות 8:45-9:00 20/9/17

 –התיישבות  9:00-10:30

רקע תאורטי 

ואספקטים 

 קליניים

ההתיישבות היא כלי מרכזי ורב עוצמה המאפשר להורה להפגין 

הרציונאל  יתוארנוכחות הורית בבית תוך אי הגררות למאבקי כח. 

והנחיות מעשיות למטפל המדריך העומד מאחורי ה"התיישבות" 

 הורים לבצע אותה.

 הפסקה 10:30-10:45

 –התיישבות  10:45-12:15

 סימולציה

נתרגל את המפגש בו המטפל מכין את ההורים לביצוע התיישבות 

 והמפגש לאחר שההורים ביצעו התיישבות.

 הפסקה 12:15-12:30

הסמכות  12:30-14:00

החדשה לילדים 

הסובלים 

 מחרדה

ילדים הסובלים מחרדה חווים מצוקה רבה, אשר מובילה הורים 

להשלים עם דרישות הילד, בדרך שאינה תמיד מיטיבה. במפגש 

יוצגו אמצעים המאפשרים למטפל לזהות אקומודציה הורית 

 יה.ולסייע להורים להתמודד טוב יותר עם תופעת החרדה והשלכות

 הפסקה 14:00-14:15

 –חרדה  14:15-15:45

 סימולציה

נתרגל פגישה עם הורים לילד הסובל מחרדה, כולל הצורך לזהות 

 דפוסי התמודדות הוריים וההנחיות ליצירת שינוי.

 התכנסות 8:45-9:00 3/10/17

 –גיוס תומכים  9:00-10:30

רקע תאורטי 

ואספקטים 

 קליניים

גיוס תומכים מהווה כלי טיפולי משמעותי במודל הסמכות החדשה. 

טכניקה זו מאפשרת להורים ליצור שינוי מהותי בדינמיקה 

המשפחתית על ידי הזמנת מעורבות של תומכים מסביבתם. 

 בהרצאה יוצג הרציונל העומד מאחורי אמצעי זה והדרכים ליישומו. 

 הפסקה 10:30-10:45

ניהול פגישת  10:45-12:15

  –תומכים 

 הדגמה

עריכת פגישת תומכים וניהולה הנה פעולה מורכבת. הבנייה יעילה 

של פגישה זו מאפשרת למצות את התמיכה שיכולים לגייס ההורים 

מהתומכים המשתתפים בה. בפגישה זו תערך הדגמה של ניהול 

 פגישת התומכים ואחריה דיון עם המשתתפים.

 הפסקה 12:15-12:30

 –גיוס תומכים  12:30-14:00

התמודדות עם 

התנגדות 

 ההורים

הורים לילדים עם בעיות התנהגות, חשים לא אחת אשמה בעקבות 

התנהגות ילדם, הם חוששים לשתף אחרים במצוקותיהם 

ובקשייהם, ובעקבות זאת נותרים בודדים וחסרי אונים. נתרגל את  

דדות עם תפקיד המטפל בהובלת ההורים לגיוס תמיכה, התמו

 התנגדויות ודילמות הוריות והכנתם למפגש תומכים.

 הפסקה 14:00-14:15

 סבב טלפונים 14:15-15:45

ונוכחות 

 בשטח

ההורים להעלמויותיו של  להפגין את התנגדותכלים אלו מיועדים 

כגון או להשתתפותו בפעילויות הילד, חזרה בשעות מאוחרות 

 הוריםלכלים אלו מאפשרים . פשיעה או שימוש באלכוהול וסמים

 גם מחוץ לבית.להשיב את נוכחותם לחיי ילדם 
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 תוכן נושא שעה מפגש

 התכנסות 8:45-9:00 9/10/17

השגחה בעולם  9:00-10:30

 דיגיטאלי

בו. קיים  משוטטיםהאינטרנט מהווה כיום עולם ומלואו שילדינו 

חשש בקרב הורים ביחס להשלכות התפקודיות של שימוש ממושך 

במפגש יוצגו אמצעים . וחשיפה לתכנים לא הולמים באינטרנט

המאפשרים להורים להתמודד טוב יותר מול קשיים אלו, תוך 

התייחסות לשלוש רמות השגחה. תתואר התמודדות עם בריונות 

 רשת במסגרת הקהילה. 

 הפסקה 10:30-10:45

הנרטיב  10:45-12:15

הטיפולי ותאור 

 מקרה

כחלק מתהליך גיוס ההורים לפעולות מעשיות בגישת הסמכות 

החדשה, המטפל עושה שימוש בנרטיב טיפולי המסביר להורה את 

קשיי הילד ומתאר את התהליך ההורי מנקודת מבט של נרטיב 

בו נעשה אמפתי. יוסברו עקרונות בניית הנרטיב ויוצג תאור מקרה 

 שימוש בנרטיב טיפולי משמעותי.

 הפסקה 12:15-12:30

פעולות תיקון הינן אמצעי טיפולי המאפשר להורים לפעול לאו  פעולות תיקון 12:30-14:00

קא ממקום של שכר ועונש אלא ממקום המאפשר לילד לתקן ודו

את הנזק שנגרם כתוצאה מהתנהגותו. יכולתו של ההורה להיות 

את פעולת התיקון מסייעת להעצמת סמכותו תוך שם ולהוביל 

 בניית נוכחות הורית חיובית.

 הפסקה 14:00-14:15

סיום טיפול  14:15-15:00

 ומכתב סיכום

יוצגו המורכבויות של סיום טיפול בטיפול קצר וכיצד ניתן לנסח 

מכתב סיום להורים המאפשר סיכום עוצמתי של המהלך הטיפולי 

 ושימור הישגי הטיפול שהתממשו.     

ייעוץ על מקרים  15:00-15:45

וסיכום 

 ההכשרה

המשך ייעוץ על מקרים טיפוליים המאפשר הטמעה ויישום של 

בצורה הטובה ביותר ומחזק את יכולת המטפלים החומר הנלמד 

להשתמש בגישה בפועל. כמו כן נסכם את ההכשרה, חווית 

 המשתתפים, שאלות ודילמות בהמשך יישום הגישה.
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  – ACT. טיפול בקבלה ומחויבות 8

 Acceptance  and Commitment Therapy    

בקופ"ח  CBTליאור כהן. פסיכולוג קליני מומחה. מוכר כמומחה באיט"ה. ראש צוות  המנחה:

 מאוחדת. עובד בקליניקה פרטית עם ילדים ומבוגרים.

הקורס יתמקד בהכרות לעומק עם הטיפול בקבלה ומחויבות והתאמתו לילדים. תיאור הקורס: 

ACT  היא גישה טיפולית מהגל השלישי שלCBT פני שינוי, של מחשבות  המדגישה קבלה, על

ורגשות קשים כדרך התמודדות עם בעיות שונות. זו גישה לא פרוטוקולית המתאימה לטיפול 

במגוון קשיים כגון חרדה, דכאון, הפרעות התנהגות ועוד בילדים ומבוגרים. הגישה מחדדת את 

חית במידה האבחנה בין כאב שהינו חלק בלתי נפרד מהחיים לבין סבל, שאותו אנו יכולים להפ

רבה, ועוסקת בתהליכים המרכזיים המגבירים סבל בחיינו וכיצד לשנות אותם. תהליך מרכזי 

( והגישה מעודדת את ההפך, Experiential Avoidanceהמשמר סבל הוא הימנעות מחוויה )

היא הגברת הגמישות הפסיכולוגית  ACTמפגש ישיר ומקבל של חוויות פנימיות. מטרת העל של 

ת עם קשיים. במקביל לתהליך הקבלה הגישה עוסקת בהגברת פעילות מחויבת בהתמודדו

בהתאם לערכי המטופל ומעודדת עשייה לקידום חיי המטופל. מדובר בגישה פרגמטית, מבוססת 

 מחקר וישנם מחקרים רבים התומכים ביעילותה במצבים קליניים שונים.

הגישה לעומק, ולהשתמש המטרה המרכזית של הקורס היא להכיר את  מטרות הקורס:

בעקרונותיה בטיפול. לאחר לימוד העקרונות הבסיסיים, יינתנו דגשים והכוונה לעבודה עם 

ילדים, נוער וצוותים חינוכיים. העקרונות של הגישה נוגעים לכל אדם וניתן להתנסות בשימוש 

ים לתרגול בעקרונות אלו בחיים של כל אחד ואחד מאיתנו. במהלך הקורס ינתנו תרגילים שונ

העקרונות למשתתפי הקורס ועם מטופלים. הקורס יהיה בנוי מהרצאות פרונטליות ותרגולים 

 מעשיים.

 .CBTהקורס מיועד לכולם. רצוי מאד רקע והיכרות עם למי הקורס מיועד? 

 שעורים פרונטאליים ותרגולים מעשיים. אופן הלמידה:

 

. קריאת מספר פריטי קריאה. תרגילים מעשיים לתרגול עקרונות מלאהנוכחות  דרישות הקורס:

 . ACTהטיפול. הגשת עבודה מסכמת. העבודה תכלול המשגת מקרה תיאורטית לפי 

, 2.10.18 –יום ג' ימים מרוכזים בתאריכים:  5הקורס יתקיים במהלך היקף הקורס ומועדים: 

-9:00. בין השעות: 6.2.19 –, יום ד' 22.1.19 –, יום ג' 6.12.18 –, יום ה' 10.10.18 –יום ד' 

 שעות אקדמיות. 40. 15:45
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 מבנה הקורס ותכנים: 
 

 מספר יחידות לימוד לכל נושא* הנושא הנלמד

 ACT 8היסודות של  מפגש ראשון

 8 המודל –גמישות פסיכולוגית  מפגש שני

 8 קבלה והפרדה קוגניטיבית מפגש שלישי

 8 וערכיםמיינדפולנס  מפגש רביעי

 8 התאמות לעבודה עם ילדים מפגש חמישי

  

 40סה"כ יחידות לימוד בקורס: 
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  עבודה טיפולית עם מתבגרים .9
 

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

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

 פרטית.

: גיל ההתבגרות הוא שלב בין ילדות לבגרות שמאופיין בשינויים דרמטיים רבים: תקציר

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

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

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

השינויים הללו יוצרים מיזוג שיכול ליצור קשיים חמורים בקצה האחד של הרצף ואתגרים 

מרגשים של גדילה בקצהו השני.                            בתהליך ההתבגרות לא פעם מתעוררים 

ם  המלווים בחרדה וגוררים אחריהם לחצים, איומים, הסתגרות ושימוש קונפליקטים ומשברי

בכוח פיזי, בריחה מהבית, התמכרויות, הפרעות אכילה, דיכאון, ויחסי מין מוקדמים.  במהלך 

 הקורס נדון בגבול בין נורמליות לפתולוגיה בגיל זה.                   

וצר בעבודה עם מתבגרים והוריהם. מהי כמו כן נבחן את הקשר הטיפולי הייחודי הנ     

מקומה של המשפחה בתהליך זה בתקופתנו ומערכת החינוך. נדון בתהליכי העברה והעברה 

נגדיים:  למטפל במתבגרים יש לא פעם בעיה קבועה שנוגעת לשאלת ההזדהויות הלא 

גר או מודעות שלו. הוא עלול להזדהות עם המתבגר כנגד הוריו, או עם ההורים כנגד המתב

עם העמדות ההוריות ההגנתיות 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 

 מן או נוטש.שלו בלי להיות נק

 :מטרות הקורס

העמקת ההבנה התאורטית והטיפולית בעבודה עם מתבגרים. תקופת ההתבגרות  -

סוגיות התפתחותיות של גיל ההתבגרות על פי התאוריות הפסיכואנליטיות  -ושלביה

 הקלסיות והמודרניות

 גבול בין נורמליות לפתלוגיה  -פתולוגיות של גיל ההתבגרות -

 ת בטיפול עם המתבגר , הוריו והצוות החינוכיהבניית תהליכי התערבו -

 

 : לפרה מתמחים למתמחים ומומחים שמטפלים במתבגריםהקורס מיועד

 

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

 והצגת מקרים מהשטח ועיבודם במשותף.

 

 עבודה טיפולית עם מתבגר.:  נוכחות מלאה, דרישות הקורס

הצגת ההתערבות במסגרת הקורס, תוך התייחסות לחומרים שנלמדו במהלך הקורס 

 ולביבליוגרפיה המתאימה.

 

 -באוניברסיטה העברית בהר הצופים, בבי"ס לחינוך, בחמישה ימים מרוכזים, ב  :הקורס יתקיים

 . 09:00-15:45בין השעות   16/10, 9/10, 3/10, 16/9, 4/9

 

 .₪  765:    שכר לימוד

 

 

 

 

 מבנה הקורס והתכנים:  

מספר 

 מפגש

 מס יחידות לימוד  הנושא הנלמד

 לכל נושא

הכרות ומבוא תאורטי  על גיל ההתבגרות,  1

נתמקד במאפייני הגיל  דרך תאוריות 

אנליטיות קלאסיות וכלה בגישות 

 פסיכואנליטיות מודרניות ועבודה חוייתית

8 

  -המאפיינים הייחודיים בטיפול במתבגרים 2

טיפול קצר מועד,  -התאמת הטיפול למתבגר

טיפול בינאישי, טיפול בראייה התייחסותית, 

  ועוד  -עבודה מערכתית 

8 

עבודה טיפולית  –הורים הורות ומתבגרים  3

עם מתבגרים והוריהם, עבודה עם 

 קונפליקטים, דיאלוג, דפוסים מעגליים 

8 

התבגרות ופגיעה עצמית, גבול בין נורמליות  4

 לפתולוגיה 

8 

מהתאוריה לפרקטיקה, הצגת מקרים של  5

הלומדים וישום ההמשגות שנלמדו בקורס, 

 אתיקה וסיום 

8 
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 ADHD בקורס אימון וטיפול  .10

 

ומדריכה מטעם  CBT פסיכולוגית חינוכית מומחית מטפלת , ,דר' איריס ברכוז :המנחה

   -בכירה ומדריכה, מפתחת המודל האינטגרטיבי לטיפול ואימון ב ADHD מאמנתאיט"ה, 

ADHD  התנהגותי לטיפול והכשרת מטפלים ברמת גן-המרכז לטיפול ואימון קוגניטיביבעלת .  

 

רכזות תחום דיאגנוסטיקה ולקות למידה  – סמדר יוגב וסנדרה קצור: מארגנות את הקורס

 .מחוז ירושלים

 

 ולקויות למידה  ADHDהתנהגותי לבעלי -קניית כלים בטיפול ואימון קוגניטיביה :מטרת הקורס

 

ולקויות למידה, אימון  ADHDאבני היסוד באימון קוגניטיבי התנהגותי לבעלי  :תכנית הקורס

התנהגותי להורים ואימון אקדמי, -כישורים חברתיים והתמודדות רגשית, אימון קוגניטיבי 

 אימון מורים. 

 .  מתמחים ומומחיםלפסיכולוגים  מיועד:הקורס 

 

התוכנית היא חווייתית וכוללת היבטים תיאורטיים ויישומיים. במהלכה ישולבו  :אופני הלימוד

 הדגמות, משחקי תפקידים והתנסויות רבות בכלים שיוצגו.

 

מהמפגשים. ההשתלמות תכלול הדגמות  %80השתתפות בלפחות  :דרישות הקורס

לך המפגשים, דיון מעמיק בדוגמאות שיובאו הן ע"י המנחה והן ע"י ותרגולים רבים במה

 המשתתפים, תוך ציפייה לתרגול הכלים הנלמדים בין הפגישות. עבודה בסוף ההשתלמות. 

 

, 93/ -ב באוניברסיטה העברית בהר הצופים, בבי"ס לחינוך, בחמישה ימים מרוכזים,  :הקורס יתקיים

 . 09:00-15:45בין השעות   10/10, 8/10, 7/10, 5/9

 

 .₪  657:    שכר לימוד

 

לפנות לסנדרה קצור או לסמדר יוגב, אפשר ליצור קשר דרך מייל או  ניתן שאלה בכל

 טלפון 

  0544884577טלפון:   sandrak1012@gmail.com סנדרה קצור: 

 9767087-09טלפון:       yogev976@bezeqint.net סמדר יוגב: 

 

 

 תאריכים תוכן אשכול

 

: אבני אשכול א'

-היסוד באימון קוג'

התנ' לבעלי 

ADHD  ולקויות

 למידה

 , כניסה לעולם האימון: ADHD-כניסה לעולם ה

 התנהגותי-אימון קוגניטיביהנחות יסוד של 

 אומנות התשאול, הגישה הלומדת מול הגישה השיפוטית

השלבים: היכרות והעצמה, קביעת מטרות,  4מודל 

 אסטרטגיות ובקרה.

  

  

3.9.18 

mailto:sandrak1012@gmail.com
mailto:yogev976@bezeqint.net
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 שעות אקדמיות 16 

      

היכרות עם הכלים האפקטיביים בשלב הראשון והשני: גלגל 

החיים, זיהוי ערכים, זיהוי עצמי עתידי, זיהוי שדונים כישורי 

 . ADHDבפרט. שאלון  ADHDל ובאימון בסיס באימון בכל

 קביעת מטרות ויעדים 

  

5.9.18 

  

  

 

 

 

: אימון אשכול ב'

כישורים חברתיים 

והתמודדות 

 .רגשית

 שעות אקדמיות 8

 

 ול.ל. ADHDלבעלי  קשיים חברתיים אופייניים

שאלון לכישורים  :אבחון והערכה של קשיים חברתיים

ערכת אבחון  תוצגחוזק וחולשה )חברתיים למיפוי תחומי 

(, גלגל ותחה על ידי המנחהכישורים חברתיים בתמונות שפ

כישורים חברתיים, מיפוי כיתתי, תיעוד וניתוח של אירועים 

 חברתיים 

: מיומנויות הקשבה ושיחה, הקניית כישורים חברתיים

מיומנויות תקשורת מילולית ובלתי מילולית, הצטרפות 

 שחק, התמודדות עם הקנטותלקבוצה, הצטרפות למ

  

   

  

7.10.18 

 

 

 : אימון אשכול ג'

 התנ' להורים-קוג'

 שעות אקדמיות 8

 

חווית שיא משפחתית, ערכים משפחתיים, חזון  

ילד, -הורי/משפחתי, מטרות הוריות, חיזוק הקשר הורה

 הגדרת חוקים, כללים, תפקידים.

 אסטרטגיות להתמודדות רגשית: 

להורים, זיהוי וטיפול בשדוני הורים טכניקות הרגעה 

 ובמחשבות שליליות

 טכניקות לעיצוב התנהגות

 שיטת "הסלים" של ד"ר גרין

8.10.18 

 

: אימון אשכול ד'

אקדמי, אימון 

 מורים

 שעות אקדמיות 8

 

: שאלון אקדמי, גלגל אקדמי, זיהוי שלב ההיכרות וההערכה

 ערוץ למידה מועדף, התארגנות לקראת מבחן

 מטרות ריאליותקביעת 

 אסטרטגיות לניהול זמן

 : מטרות למוריםאימון מורים והצוות החינוכי

 טכניקות לעיצוב התנהגות בכיתה

 התאמת סביבת ביה"ס לתלמיד

 שיתוף פעולה בין ההורים, צוות ביה"ס והתלמיד

 התמודדות עם חרדת בחינות.

10.10.18 
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 . "השירים המשחקים איפה הם עכשיו" 11

 עבודה פסיכולוגית חנוכית בגן הילדים"        

 
  המנחות:

 
 פסיכולוגית חינוכית מומחית ומדריכה, שפ"ח מודיעין, רכזת גיל רך מחוזית. -יהודית דריימן  

 רכזת הקורס                         

 

ם, -מדריכה, סגנית מנהלת שפ"ח י -פסיכולוגית חינוכית מומחית  קונסולטציה לגננת-תמי לי

 רכזת גיל רך ורכזת הכשרה ופיתוח מקצועי.

 מדריכה, מנהלת שפ"ח מעלה    -פסיכולוגית חינוכית מומחית  -התקשרו"ת גן -טלי טרגר  

  אדומים   

 מדריכה, מנהלת תחנה אזורית    -פסיכולוגית חינוכית מומחית -איכה בגיל הרך -אורנה שלו  

 )רמות( שפ"ח ירושלים  

פסיכולוגית  -צרכים מיוחדיםהתערבות בקרב צוותים והורים לילדים עם  -רחלי סירקיס

 מיוחד. החינוך בתחום ה, רכזת מחוזית שפ"ח בנימין חינוכית

ירושלים,   נוכית מומחית ומדריכה, שפ"חפסיכולוגית חי -מיניות בגיל הרך -שיפרה קלמנוביץ'

 רכזת מחוזית בתחום של מיניות ומניעת פגיעות מיניות.

  

 : תיאור כללי של הקורס

הקורס יתמקד בהרחבת הראייה וההבנה של המערכת הגנית והמאפיינים היחודיים לה. נלמד 

סיסטמי, המרחיב את ההבנה של הילד הלומד בגן כחלק -מודלים תיאורטיים כגון, המודל האקו

ממערכת של יחסי גומלין. נכיר את מקומה של מנהלת הגן, דרכי העבודה עימה, קונסולטציה 

פיקוח, ייעוץ, –תהליכים המעוגנים בלו"ז השנתי. נתוודע לשותפות התפקיד וניהול המשימות וה

על הדומה והשונה וניתן את הדעת על חשיבות התיאום עימן. כמו כן, נכיר  -מתי"א, פק"ס

אפיונים של ילדי הגן; ילדים בעלי צרכים מיוחדים ושילובם במסגרות הרגילות ובמסגרות חינוך 

יסות, קשיי התנהגות והתנהגויות בעלות גוון מיני, נתוודע למודלים מיוחד, ילדים עם קשיים בוו

 תיאורטיים ולהנחיות חוזר מנכ"ל בנושאים אלו. 

 

 : מטרות הקורס

תמונה מקיפה של המערכת הגנית על המאפיינים  םלפסיכולוגיבסיום הקורס תהיה 

הייחודיים לה ויהיו בידיהם המשגות וכלים להתערבות ולהשפעה בכל המעגלים המקיפים את 

הילד על מנת להיטיב את הסביבה הגנית ולאפשר את קידום ההתפתחות של הילדים ושל 

 הוריהם.

 

תם בגנים המעוניינים להעמיק בשנים הראשונות לעבוד מתמחים : לפסיכולוגיםהקורס מיועד

את הידע, ההבנה ואפשרויות ההשפעה הפסיכולוגית בגיל הרך בהיבט המערכתי ובסוגיות 

 מהותיות במפגש בין מערכת, ילד ומשפחתו. 
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  אופן הלמידה:

תפיסת העבודה בגני הילדים, נהלים, מודלים תיאורטיים וגישות התערבות יוצגו על ידי 

עות הרצאות, מצגות, מאמרים ודיונים. כמו כן, על מנת שהלמידה  המנחות השונות באמצ

תהיה משמעותית ללומדים תלווה על ידי תרגילים, משחקי תפקידים ודיון בעקבות מקרים מן 

 השדה.

 

: נוכחות מלאה והשתתפות פעילה במפגשים, קריאת מאמרים מלווים והגשת דרישות הקורס

 עבודה מסכמת

 

 שעות אקדמיות , במהלך חמישה ימים מרוכזים  40 :ומיקוםהיקף הקורס, מועד 

9:00 -15:45 , 

 במועדים הבאים: 

 ,17/9/18יום ב' 

 , 8/10/18יום ב' 

 , 10/12/18יום ב' 

 , 3/2/19יום א' 

 11/2/19יום ב' 

 

 הקורס יתקיים במדרשה לפסיכולוגיה חינוכית, אונ' העברית, הר הצופים.

  

 

 ורסתימסר למשתתפים בק רשימה ביבליוגרפית:

 

 מבנה הקורס ותכנים:

 

מספר יחידות  התוכן הנושא הנלמד

לימוד לכל 

 נושא*

 היום הראשון:

 -הגן כמערכת

המודל 

 -האקוסיסטמי

 

 יהודית דריימן

 היכרות עם הלומדים והצגת מסגרת הקורס 

 "..כניסה" חוויתית לעבודה הגנית-"אני זוכר שירים בגן" 

  ייחודיים של גן הילדים, גננת היכרות עם מאפיינים

כמנהלת גן, בעלי תפקידים נוספים בפנים ובחוץ, סוגיות 

 התפתחותיות, שונות בין כיתות גן )עצמאי, חט"צ(,

 אסיפת הורים, מיפוי, התערבויות-הלו"ז השנתי 

 מפקחת? יועצת חינוכית  -היכרות עם שותפות התפקיד

לגיל הרך, מדריכת מתי"א/גננת שילוב? מדריכה 

 דגוגיתפ

 ?איתור ותצפיות )מבטי"ם(-איך נכיר את הילדים 

 סוגיות התפתחותיות כגון, בשלות ומוכנות לכיתה א'            

8 

 היום השני:

קונסולטציה 

 לגננת

 

 

 תיאום ציפיות וגיבוש חוזה עבודה עם גננת 

 ?מהי קונסולטציה? במה מיוחדת בקשר עם גננת 

  בין מקצועי?מקומו של הפסיכולוג בצוות 

 שותפות עם הורים 

 סוגיות אתיות בעבודה החינוכית בגן 

8 
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 תמי לי

 

 היום השלישי:

 –איכה 

 אורנה שלו

 

 

 

 -מיניות

שיפרה 

 קלמנוביץ'

 

 כדרך קצת אחרת  הכרות עם הגישה– איכה לגיל הרך

 להבנת קשיים בהתפתחות של ילדים בגיל הגן

  תפקידה של הגננת כמבוגר מגדל משמעותי וכיצד יכול

 הפסיכולוג החינוכי לעזור לה בכך

 

 מיניות:

 התפתחות מינית בגיל הרך בפרספקטיבה התפתחותית 

   פגיעה מינית או התנהגות מינית לא מותאמת-  

התערבות ראשונית עם הילד ומשפחתו ועם המעגלים 

 המעורבים.

 היבטים של החוק והדיווח 

 

 

 

 היום הרביעי:

 

 התקשרו"ת גן

 

 רטלי טרג

  של קשיים התנהגותיים וקשיים בוויסות רקע תיאורטי

 ילמדו מושגים כגון: קהות לב, סחלבים וחרציות, –עצמי 

 פיתוח חוללות ועוד.  

  מודל  "הפירמידה ההפוכה של התקשרו"ת", המגדלור

 והסמכות המגדלת. 

  כלים לחיזוק כוחות וכלים  –בניית בסיס בטוח בקשר

כיסא שיטת כוח המוח של צביקי,   -לעצירת הסלמה 

המחמאות,  זרקור על החיובי,  תכניות הצלחה, הוראות 

, כלים KIDS SKILLSיעילות  ותוצאות הגיוניות, 

 –לשיפור כישורי וויסות,  כלים לפיוס תיקון וסליחה 

 בעקבות פגיעה. 

4 

 

 

 

4 

 היום החמישי:

צרכים 

 מיוחדים

וגן חינוך 

 מיוחד

 רחלי סירקיס-

 

 

התערבות 

קבוצתית 

לילדים עם 

קשיי וויסות 

 עצמי

 

 -סיכום

 יהודית דריימן

  ?מיהו הילד בעל הצרכים מיוחדים 

  התהליך הרגשי מנקודת המבט ההורית  –החלום ושברו

 בהתמודדות עם ילד בעל צרכים מיוחדים.

  מקומו של הפסיכולוג בליווי הילד  –החזקה והכלה

 ההורה הגננת והצוות המורחב בגן חינוך מיוחד.

  מקומו של הפסיכולוג בגן חינוך  –גן הילדים כמערכת

 מיוחד בחיזוק השותפויות בין המערכות.

 

 

  קבוצת  התערבות עם ילדים בגן לטיפוח מיומנויות ויסות

עקרונות ושלבים לפי -בהנחיה של גננת ופסיכולוגית

 "שיטת כוח המוח של צביקי"

 

 סכום ומשוב לקורס 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 

 

 

 

0.5 

 לימוד= שעה אקדמית *יחידת
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 אתגר ההכלה ובעיות התנהגות –בעיות התנהגות בבית הספר . 21

 

 המנחים : 

, פסיכולוגית חינוכית מומחית, רכזת התחום של  מניעת אלימות מרב קציר רכזת הקורס:

 ואקלים מיטבי בשפי מטעם מחוז ירושלים

 

פסיכולוגית חינוכית מדריכה ,  מנהלת השרות הפסיכולוגי בבאר שבע, , ד"ר אורית אלפי

 מנחה השתלמויות וקורסים באוניברסיטת בן גוריון . 

, פסיכולוג קליני , מנהל השרות הפסיכולוגי ומלמד  במגמה לפסיכולוגיה  ד"ר איל אליאש

א התמודדות עם קלינית באוניברסיטה העברית.  פיתח וליווה תכניות התערבות בביה"ס בנוש

 בעיות התנהגות, מנחה השתלמויות לצוותים חינוכיים. 

, פסיכולוג קליני , מדריך, אנליטיקאי, מנחה, מכון תל אביב לפסיכואנליזה בת  אודי רוזנטל

 זמננו

, פסיכולוג חינוכי מומחה , מרצה לחינוך באקדמית גורדון בחיפה. רכז מחוז  ד"ר לירון און

 טבי וצמצום אלימות בשפי.   חיפה ביחידה לאקלים מ

, פסיכולוגית חינוכית מומחית, רכזת ארצית של היחידה למניעת אלימות אורנה קרשטיין

 ואקלים מיטבי בשפ"י. 

 . 

 

 : תיאור כללי של הקורס

הטיפול בבעיות התנהגות הוא אחד התחומים הקשים והמתסכלים בעבודתו של הפסיכולוג 

בעבודה של הפסיכולוג החינוכי בהם ישנה דרישה החינוכי בביה"ס. מעטים התחומים 

 משמעותית לטיפול מחד וחוסר אונים מצד הפסיכולוג מאידך. 

הקורס יתמקד ברכישת ידע תאורטי ומעשי ורכישת כלים להובלת התערבויות  לילדים   עם 

 בעיות התנהגות בביה"ס .

ת כאשר מוקד ההתערבות הקורס יחשוף את הפסיכולוגים לגישות טיפוליות והתערבויות שונו

 הוא המערכות השונות בחייו  של הילד: ההורים והסביבה  החינוכית.   

תוצג סקירה תאורטית ומחקרית בדבר הפרעות התנהגות בגילאי בי"ס יסודי והקשר בינן 

ילד והתקשרות, כמו כן,  תוצג סקירה עדכנית של ממצאי  -לבין בעיות ויסות, יחסיי הורה

 בים היעילים בהדרכות הורים להתמודדות עם בעיות התנהגות. מחקר אודות הרכי

בקורס יוצגו גישות שונות להבנת בעיות התנהגות, התערבות מערכתית   עקרונות 

 להתערבות מערכתית ומניעת אלימות: 

גישה מערכתית להבנת הקשיים המערכתיים ועקרונות התערבות של הפסיכולוג החינוכי  .1

 עם בי"ס המתמודד עם בעיות התנהגות.:  הכלה כאתגר מערכתי.  
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גישה אינטגרטיבית לטיפול בהורים לילדים עם בעיות התנהגות בגילאי ביה"ס והתערבות  .2

המעגלית של ווכטל   מערכתית.  הגישה מתבססת על התאוריה הפסיכודינמיקה 

(cyclical psychology המנציחות את )(  המודל מתמקד בלולאות ההיזון החוזר )פידבק.

דפוסי ההתנהגות של האדם ומשמרות את הייצוגים שגרמו בעבר לדפוסי התנהגות לא 

מועילים .  התאוריה עושה אינטגרציה בין תאוריות דינמיות לבין תאוריות קוגניטיביות 

 ת והגישה המשפחתית. התנהגותיו

גישה דינמית המתייחסת  לפיצולים  והשלכות בעשיה החינוכית, הבנת הזולת כמוקד  .3

לקושי של ילדים עם קשיי התנהגות ,  מאפיינים מערכתיים דינמיים הבולמים או מקדמים 

 בעיות התנהגות : גבולות  במערכת   והרחבת המיכל של המורה . 

ודה בבתי ספר. גישה למניעת אלימות וחיזוק סמכות הגישה של נוכחות חינוכית בעב .4

המבוגר.     גישה מערכתית להתערבות עם הורים ואנשי חינוך בתחום ההתנהגותי. 

מבוסס על גישת הסמכות ההורית של פרופ' חיים עומר . הגישה מכוונת להעצמת 

 ס. המסוגלות של המורה ולסיפוק רשת תמיכה מקצועית להתמודדות עם אתגרים בביה"

 

 : מטרות הקורס

מטרת הקורס הינה להקנות ידע תאורתי וידע מעשי תוך רכישת כלים להתערבות עם בעיות 

התנהגות בביה"ס ומניעת אלימות. מטרת הקורס היא לחשוף את הפסיכולוגים החינוכיים 

להבנה תאורטית ולגישות טיפוליות ומניעתיות  שייעלו את העבודה עם צוותים חינוכיים 

דים עם בעיות התנהגות  והדרכות הורים  לילדים עם קשיי התנהגות . הקורס המתמוד

יחשוף את הפסיכולוגים לכלים שונים ולמחקרים עדכניים בנושא ויאפשר ניתוח מקרים 

 מהשטח בהתאם לגישות השונות שתלמדנה . 

 

 : לכל הפסיכולוגים  בשלבים השונים  של ההתפתחות המקצועית , העובדיםהקורס מיועד

 . בבתי ספר 

  

  אופן הלמידה:

 למידה תאורטית משולבת בתרגילים חווייתיים  וניתוחי מקרים מהשטח. 

נוכחות מלאה במפגשים , קריאת מאמרים  , הצגת מקרה מהשטח  לניתוח  דרישות הקורס: 

עמודים( על התערבות מערכתית עם ילד עם  4והתייעצות , הגשת עבודה מסכמת  ) עד 

 בעיות התנהגות תוך יישום המודלים והאסטרטגיות שנלמדו בקורס. 

 שעות אקדמיות .  40: היקף הקורס, מועד ומיקום

 4/2, 22/1, 2/12, 15/10, 4/10, 16/9: בתאריכיםימים מרוכזים   6-בהקורס יתקיים   

   14:30-9:00בשעות  
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  מבנה הקורס ותכנים:

 מירב תרכז את הקורס, תנכח בכל הימים ותפתח כל יום.

 

מספר יחידות  הנושא הנלמד 

 לימוד לכל נושא*

ד"ר אורית  -מפגש ראשון

 אלפי 

הכלה  -"כשהמיכל עולה על גדותיו

 כאתגר מערכתי"  . 

עקרונות התערבות של הפסיכולוג 

החינוכי עם בי"ס  המתמודד עם 

בעיות התנהגות, הבנת צרכיי 

המערכת , הילד וההורים, אסטרטגיות 

 לגיוס המנהל והתבוננות מערכתית . 

 

 ש 7

ת סקירה תאורטית עדכנית של בעיו ד"ר איל אליאש –מפגש שני 

התנהגות והקשר בינן לבין בעיות 

 ויסות, יחסיי הורה ילד והתקשרות.

סקירה של הרכיבים היעילים 

בהדרכות הורים לילדים עם בעיות 

 התנהגות

הצגה התאוריה הפסיכודינמית 

מודל להתערבות -המעגלית 

 אינטגרטיבית במערכת ועם ההורים .  

עקרונות ושיקולי דעת להתערבות 

 נהגות מערכתית בבעיות הת

 ות בביה"ס הדגמה של תהליך התערב

 

 ש' 7

 

 איל אליאש  -מפגש שלישי

 

 המשך למידה תאורטית והתנסותית. 

עקרונות לתהליך טיפולי עם ילד 

המשלב בו זמנית טיפול בהורות 

 ועבודה עם צוות ביה"ס . 

הבאת מקרים לניתוח מהשטח ויישום 

 העקרונות שנלמדו. 

 

 ש'7

  "השלכות ופיצולים בעשיה החינוכית"  
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המפגש יעסוק במניעת אלימות דרך  אודי רוזנטל  –מפגש רביעי 

 ההבנה של הזולת, 

פיצולים והשלכה בעשיה החינוכית, 

מאפיינים מערכתיים  דינמיים 

המקדמים או בולמים התנהגות  

 אלימה . 

 ומקומו של הפסיכולוג החינוכי. 

 ש'7

 ון און ד"ר ליר -מפגש חמישי

  

היכרות עם הגישה של נוכחות 

גישה  -חינוכית בעבודה בבתי ספר

מערכתית להתערבות עם הורים 

 ואנשי חינוך בתחום ההתנהגותי. 

גישה למניעת אלימות וחיזוק סמכות 

 המבוגר. 

הבניית התערבות מערכתית ברוח 

 גישת הנוכחות החינוכית. 

 

 ש'6

 

  –מפגש שישי  

 אורנה קרשטיין  

 קציר מירב

      

 

התערבות הלכה למעשה . מודל 

ו ,  ליישום העקרונות שנלמד

 אינטגרציה וסיכום הקורס.

 

 ש'6
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 התבוננות בשדה הפסיכולוגי –מדיטציה, מיינדפולנס ומודעות . 31

 

ונוירופידבק, : פסיכולוג חינוכי בשפ"ח מודיעין עילית.  מטפל ומדריך בביופידבק יוסי ארנרייך

-ego -פנוט ומטפל בגיה יישומית וביופידבק. מורשה להיו"ר האגודה הישראלית לפסיכופיזיולו

states מטפל ,ACT ,DBT ,CFT .עוסק בהכשרת מטפלים בביופידבק ושיטות משלימות . 

 

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

פנוט.  עוסק כיום בהדרכת מתמחים, ומורשה לה SEגיה יישומית( מטפל בשיטת לפסיכופיזיולו

מטפל בהפרעות חרדה וטראומה, מנחה סדנאות והשתלמויות ומכשיר מטפלים בביופידבק 

 ובשיטות נלוות.

 
היא להתנסות בגישות מתבוננות  )מדיטציה קשיבות וחמלה( , להציג מודל  מטרת הקורס

טיפולי וייעוצי של התערבות,  ולאפשר  למשתתפים לשלב גישות של מיינדפולנס בחיי היום 

 יום ובעבודה המקצועית.

ה הנה ילקורס זה שתי כנפיים: כנף אחת היא התנסות חווייתית במדיטציות, והכנף השני

 ישות  וכיצד ניתן ליישם מיינדפולנס וחמלה בחיינו האישיים והמקצועיים.למידה  של ג

 

הקורס יערך במתכונת של סדנה בת חמישה ימים, ויהיה בה שילוב בין הקניית ידע הדגמה 

 והתנסות בתרגול בזוגות. 

 

 : השתתפות מלאה בכל הימים. דרישות מהמשתתפים

יה ובשימוש בשיטות אלה עם יטצהמשתתפים יתבקשו להתנסות  בתרגול עצמי של מד

 ולהגיש עבודה שתתאר את ההתנסות. לקוחות

 

, 20/1 -ב באוניברסיטה העברית בהר הצופים, בבי"ס לחינוך, בחמישה ימים מרוכזים,  :הקורס יתקיים

 . 09:00-15:45בין השעות   11/2, 3/2, 31/1, 24/1

 

   ש"ח 657:    שכר לימוד
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 :סילבוס
 

 מספר
 מפגש

מספר  נושאים פרק
 שעות

1 
 מיינדפולנס 

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

 
8 

2 
 

 סבל, חסד וחמלה

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

kindness 
 

8 

3 
 

 הכרת הטוב

(: תאוריה gratitudeהכרת הטוב/הוקרה ) .1
 ומחקר

 האני המתבונן .2
יישומי הכרת הטוב: מדיטציה וטכניקות  .3

 נוספות
  

8 

4 
 

 נשימה לנשמה
 

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

 יישומית
 חמלה וקשב לב .3
 שילוב חמלה בקונסולטציה והדרכה .4
 נשימהתרגולי  .5

8 

5 
 

תובנה ורגעים 
 קשים

 תשישות החמלה .1
2. Emotional labor 
3. Therapist self-care 
 הקליינט המאתגר .4

 

8 
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14. היופי שבהדרכה – העצמת המדריכים בשירותים       

   הפסיכולוגיים חינוכיים 

 
 המנחה:  

גבעת שמואל ,                                                            , פסיכולוגית מחוזית מחוז מרכז, מנהלת שפח אהובה עציוני

 אילן,  קליניקה פרטית-מרצה באוניברסיטת בר

 

  

 : תיאור כללי של הקורס

הקורס הינו  שילוב של למידה תיאורטית עם תהליכי הדרכה על הדרכה.  במהלך הקורס יועלו 

הדרכה בשרות פסיכולוגי חינוכי, -אים המרכזיים נושאים, סוגיות ודילמות הדרכתיות. הנוש

שלבים שונים בתהליך ההדרכה, מודלים שונים של הדרכה, זיהוי סגנון ההדרכה, זיהוי חוזקות 

וחולשות של המדריך, ניתוח תהליכי העברה והעברה נגדית בתהליך ההדרכה, סוגיות אתיות 

וייעשה ניתוח התהליכים לצד  בהדרכה ועוד. המשתתפים יתבקשו להעלות דילמות מן השטח

 המשגה וקישור לתיאוריות מתוך חומר תיאורטי שהלומדים יתבקשו לקרוא

 : מטרות הקורס

.  

היעד המרכזי של הקורס הינו להעצים, להכשיר ולפתח את קבוצת המדריכים , מתוך ראיית 

כית.   חשיבות תפקיד המדריך כמגדל, מפתח ומכשיר את הדור הבא של הפסיכולוגיה החינו

הקורס יעסוק בדילמות וסוגיות הדרכתיות מהשטח תוך המשגה וקריאת תיאוריות שתוצגנה 

 –במהלך הקורס. הקורס יעסוק בנושאים הדרכתיים מותאמים לעבודה הפסיכולוג החינוכי 

ח, זהות מקצועית של מדריך בפסיכולוגיה חינוכית, ריבוי הכובעים של המדריך "הדרכה בשפ

ז, קולגה...(, מה בין פיקוח לסופרויזיון, תהליכי הדרכה בתחומי הליבה של ח )מנהל, רכ"בשפ

הדרכה על מערכת, תהליכי העברה והעברה נגדית בתהליך  –הפסיכולוגיה החינוכית 

ההדרכה על אבחון, משמעות ההדרכה בתוך ארגון על כל המורכבות הכרוכה בכך, אתיקה 

 בהדרכה.         

 

 שנים. 3פסיכולוגים בתהליך הסמכה להדרכה ומדריכים בפועל עד ל .הקורס מיועד

  

  אופן הלמידה:

הקורס ישלב עבודה על דוגמאות ודילמות הדרכתיות מן השטח תוך ניתוח מקרים, סימולציות, 

 עבודה בקבוצות, וקריאה תאורטית. 

 

 ישולבו בקורס הרצאות אורח בנושאים הבאים:

 מערכתית בעבודת הפסיכולוגיה החינוכית הדרכה על חשיבה, הבנה והתערבות

 , פסיכולוגית קלינית ומדריכה, יועצת לארגוניםדפנה בהט
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 הדרכה כתהליך של התהוות בתוך מורכבות ארגונית  

 פסיכולוגית יועצת ארגונית   דפנה בראשי אייזן,

 

                                                                                                               תהליך ההדרכה בפסיכו דיאגנוסטיקה כמפגש אינטר סובייקטיבי   

פסיכולוג קליני מדריך. מרצה באוניברסיטת תל אביב ובתוכניות לפסיכותרפיה  -אבי שרוף

 באוניברסיטת חיפה, בר אילן ובברזילי באשקלון.

 אתיקה בהדרכה

 מנהלת שפ"ח רעננה, נציגה בפורום אתיקה –ז אורית מופ

 

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

מסכמת שתכלול ניתוח דוגמא לסוגיה בתהליך הדרכתי בהתאם לנושאים ולתכנים שנלמדו 

 בקורס

 

בירושלים, ביה"ס  באוניברסיטה העבריתשעות אקדמיות  40: היקף הקורס, מועד ומיקום

 לחינוך. 

  

  15:45- 10:00ימים מרוכזים בין השעות  6הקורס יתקיים במהלך 

 19.2.19     12.2.19    22.1.19   10.12.18   4.12.18   30.10.18בתאריכים. 

 5.2.19-תאריך רזרבי  

 

 מבנה הקורס ותכנים:

 

מספר יחידות לימוד לכל  הנושא הנלמד 

 נושא*

 מפגש ראשון

 אהובה עציוני

 היכרות 

 גישות ודגמים –מהי הדרכה 

 תפקיד וזהות המדריך

 בין פיקוח לסופרות חזן

/  ייםאהבדלים  תרבותיים / גיל

 מגדריים בין המדריך למודרך

 

1.5 

2 

1 

1 

1 

 מפגש שני

 אהובה עציוני

 

שלבים שונים בהדרכה בהתאם 

לשלבים המקצועיים של 

המודרך)מהקניית ידע ראשוני, 

2.5 

 

 



 54 

 

 

 

 

 

 מרצה אורחת: דפנה בהט

דרך למידה ועד הדרכה 

 תהליכית(

 –תאום בין מדריכים בשפ"ח 

תהליכים תחנתיים בנושא 

 הדרכה

חשיבה הבנה והתערבות 

מערכתית בעבודת הפסיכולוג 

 החינוכי

 

2 

 

 

 

2 

 

 מפגש שלישי

 אהובה עציוני

 

 

 

 מרצה אורחת: 

 אורית מופז

ריבוי  –להיות מדריך בשפח 

כובעים של המדריך )קולגה, 

רכז צוות וכו( מדריך/מנהל 

)הערכה ופיקוח אל מול הכלה, 

 שמירה והצמחה...(

 סגנונות הדרכה שונים

 אתיקה במערכת

2.5 

 

 

 

 

2 

2 

 מפגש רביעי

 אהובה עציוני

 

 מרצה אורח: 

 דפנה בראשי

 

-מודרך-מי הלקוח? יחסי מדריך

 מטופל

 בין הדרכה לטיפול

ביחסי מדריך אפיונים וסוגיות 

מודרך בהדרכה על עבודה 

 במערכת

2.5 

 

2 

2 

 מפגש חמישי

 אהובה עציוני

 

 מרצה אורחת:

 אבי שרוף

 

יחסי העברה / העברה נגדית 

 תהליכים מקבילים בהדרכה

 

תהליך ההדרכה בפסיכו 

דיאגנוסטיקה כמפגש אינטר 

 סובייקטיבי

2.5 

2 

2 

 מפגש שישי

 אהובה עציוני

 תהליכי משוב והערכה

 קריאה מודרכת

 סיכום

2 

2.5 

2 

 

 

 *יחידת לימוד= שעה אקדמית
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 החשיבה הקלינית של ביון ותרומתה לעבודת הפסיכולוג החינוכי. 51

 

  

  המנחה:

 אורי פיש, פסיכולוג חינוכי מומחה, שפ"ח ירושלים חרדים )צוות ליאת(. 

תלמיד לאור הגותו -מוכל ביחסי מורה-דוקטורנט באוניברסיטה העברית בנושא "מודל מיכל

 הפסיכואנליטית של וילפרד ביון והגותו החסידית של המגיד ממעזריטש". 

 בוגר הקורס המתקדם במכון מגיד "לקרוא את ביון". 

מאז קבוצת  . מדריך2017ניסיון בהעברת קורס על ביון בכנס הפסיכולוגיים החינוכיים 

 פסיכולוגיים מבוגרי הקורס בכנס לאור תפיסותיו של ביון. 

 בעל תעודת הוראה וניסיון רב בהוראה. 

 

  

 : תיאור כללי של הקורס  

 אנליטיקאים החשובים והעמוקים שבכל הזמנים. -( היה מהפסיכו1897-1979וילפרד ביון )

היכולת להכיר את המציאות ולחשוב אותה במוקד שיטתו עומדת ה"למידה מן הניסיון", כלומר 

 כתנאי הכרחי לבריאות נפשית.

עבודתו של ביון חשובה במיוחד לעבודתו של הפסיכולוג החינוכי בשל העיסוק הרב של ביון 

בתהליכי למידה, בקשרים בינם ובין עולם הרגש, וכן בשל עיסוקו בהבנת דינאמיקות 

 המתרחשות בקבוצות העוסקות בלמידה. 

מכתיבתו המוקדמת בנושא הקבוצות, דרך  -זה אנו נלמד על עיקרי חידושיו של ביון  בקורס

כתיבתו העוסקת בלמידה מן הניסיון, ועד לתיאוריות העוסקות בהכרת האינסופי שבמפגש עם 

 האחר. 

לאחר מיכן יעסוק הקורס בתרומת תפיסותיו של ביון לעבודתו של הפסיכולוג החינוכי, בעודו 

פרטני, אבחון פרטני, או כשהוא עוסק באבחון והתערבות מערכתית במסגרת עוסק בטיפול 

 בית ספר.

  

 

 בשלבים מתקדמים של ההתמחות שלהם והלאה.  : לפסיכולוגיםהקורס מיועד
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  אופן הלמידה:

סטים של ביון, הרצאה קהתנסות קבוצתית ובקבוצות קטנות, דיונים, קריאה יחד בט

 פרונטאלית. 

 

מספר יחידות לימוד לכל  הנלמדהנושא  

 נושא*

חשיבתו של ביון לגבי  מפגש ראשון

 קבוצות

 

8 

יחסי  -"התקפה על חיבורים" מפגש שני

 מטפל מטופל

8 

תהליך  -"ללמוד מן הניסיון" מפגש שלישי

 הלמידה. 

8 

ה"רשת" ומשמעותן  מפגש רביעי

המתעתעת של מילים 

 בתהליך הטיפולי

8 

ישום רעיונותיו של ביון  מפגש חמישי

בתחומי האבחון וההתערבות 

במערכת חינוכית, הטיפול 

-הפרטני, האבחון הפסיכו

 דידקטי וההתערבות בחירום. 

 +הצגות מקרה

8 

 

 *יחידת לימוד= שעה אקדמית

 

 

  

נוכחות מלאה, הצגת מקרה שבו תיושם חשיבתו של ביון התיאורטית דרישות הקורס: 

 במסגרת התערבות בשדה. 

 

 

 שעות אקדמיות  40: היקף הקורס, מועד ומיקום
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, 17/9, 3/9ימים מרוכזים. בתאריכים:  5הקורס יתקיים )באוניברסיטה העברית( במהלך  

 ( 15:30 -8:30בין השעות: ) 9/12, 2/12, 7/10

 

 

 

 הילכו שניהם יחדיו? טיפול דינאמי קצר מועד –קצר ודינאמי  .61

 

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

  
 : תיאור כללי של הקורס

הקורס יתמקד בעקרונות המנחים את הטיפול הדינאמי הקצר. בהכרת אבני הדרך 
ההיסטוריים 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.
אחר הקווים המקשרים בין התיאוריה הבסיסית והגישות השונות  הקורס יאפשר למידה ומעקב

לסט הטיפולי ולניהולו, תוך הבהרה כיצד עקרונות התיאוריה הדינאמית מותאמים למתחייב 
יושם דגש על יישום הגישה בתחום הטיפולי, אך כאמור תתאפשר גם למידה של מסט זה. 

 יישומה במרחב עבודת הפסיכולוג החינוכי.
 המאפיינים הייחודיים של הטיפול הדינאמי הקצר הינם:

 .קיומו של מוקד טיפולי 

 .תיחום בזמן של משך הטיפול 

 .עמדה אקטיבית של המטפל 

  .התאמת אוכלוסיית המטופלים 

יחסי הגומלין בין משתנים אלה וכיצד הרחבתם או צמצומם משפיע על הטיפול הדינאמי  הבנת
הקצר הינה חיונית. היכולת לתכנן ולהשתמש באופן דיפרנציאלי ומושכל במשתנים אלה, תוך 
הבנת ההשלכות הנובעות מאופן השימוש, הם המפתח לשימוש יעיל וגמיש בגישות השונות, 

דגשים הטכניים המתחייבים מכך. הכרה ושליטה במשתנים אלה ולהתאמת הסט הטיפולי והה
יאפשרו למטפל לבחור עבורו ועבור המטופל את המסגרת הטיפולית המתאימה ולהרחיב את 

 מגוון הטיפולים וההתערבויות שהוא יכול לבצע ברמת הפרט, המשפחה הקבוצה והמערכת. 
 

 : מטרות הקורס
חייבים גם הבנה ושליטה בעבודה ממוקדת וקצרת מאפייני עבודתו של פסיכולוג השפ"ח, מ

מועד ביסודה. עד כמה גישה זו מותאמת ויעילה בעבודת הפסיכולוג? האם מסגרת העבודה 
קצרת המועד הינה אילוץ של מציאות חיצונית, או הינה בחירה מושכלת ואף מועדפת 

ולתו. כיצד התואמת את "הקליניקה של הפסיכולוג החינוכי" המתקיימת במספר שדות פע
ניתן לעשות שימוש בעקרונות הגישה של טיפול דינאמי קצר מועד בעבודה טיפולית, ייעוצית, 

הדרכתית ואף מערכתית. מה היתרונות שגישה זו מציעה כדי לייעל את עבודת הפסיכולוג 
 בשפ"ח. כל אלה עומדים במוקד הקורס ללמידה, הטמעה ויישום.

  
  אופן הלמידה:

הקורס יהיה הרצאתי ויעסוק בתיאוריה ומסגרת החשיבה וההמשגה של החלק הראשון של 
הטיפול הדינאמי הקצר, והחלק השני ביישום הגישה לחדר הטיפולים ולעבודת פסיכולוג 
השפ"ח. המשתתפים יתבקשו לקרוא קבוצת מאמרים שישמשו כבסיס ללמידה התיאורטית 

אות מעבודתם ביום יום )מתחום ויהיו קרקע לדיון ולמידה משותפת, כמו גם להביא דוגמ
הטיפול/ייעוץ/הדרכה/עבודה מערכתית(. דוגמאות אלה ישמשו ללמידה אישית וקבוצתית 
ויחברו את הלמידה וההבנה התיאורטית עם יישום והטמעת עקרונות הטיפול הדינאמי הקצר 

 לעבודתם.
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 מבנה הקורס ותכנים:
 
 

מספר יחידות לימוד לכל  הנושא הנלמד 
 נושא*

רקע היסטורי והתפתחות  מפגש ראשון
הגישה על עקרונותיה. 

הגישות המובילות בטיפול 
הדינאמי הקצר התפתחותם 

 ומאפייניהם.
 

8 

למידת המרכיבים הייחודיים  מפגש שני
של הגישה ואופן ניסוחם 

 ועבודה עימם

8 

המשך למידת המרכיבים של  מפגש שלישי
הגישה ושימוש גמיש 

ומותאם בעקרונות 
המשותפים של הגישות 
המובילות. למידת מודל 

העבודה הממוקדת ויישומה 
בטיפול עם ילדים, הורים 
ומתבגרים. הדגשים של 

יישומים ספציפיים נוספים 
של הגישה במסגרת 

"בקליניקה של הפסיכולוג 
 החינוכי" בתחום המערכתי.

8 

התנסות סדנאית בעבודה  מפגש רביעי
עם המשתנים השונים של 

יישומה. הצגת הגישה ו
מקרים של הלומדים ולמידה 

 דרכם את יישום הגישה

8 

המשך הצגת מקרים ולמידה  מפגש חמישי
דרכם ליישום הגישה 

 מהתיאוריה לפרקטיקה.

8 

 
 *יחידת לימוד= שעה אקדמית

 
 מומחים ומדריכים. : לפסיכולוגיםהקורס מיועד

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

 מקרה על פי הגישה(.
 
 

 שעות אקדמיות  40: היקף הקורס, מועד ומיקום
  

, 13/9/18, 6/9/18ימים מרוכזים  5הקורס יתקיים באוניברסיטה העברית  בירושלים במהלך 

 . 15:45 – 9:00: (  בין השעות 14/10/18 ) רזרבה ,8/10/18, 4/10/18, 20/9/18


