התוכנית לייעוץ חינוכי תשפ"ב
מסלול ב' (ללא תזה) (הדרישות 28 :ש"ש)
מס' קורס
77-822
77-322-03

שם הקורס

מרצה הקורס

תהליכי ראיון מתקדמים

ד"ר אריאלה וניאל

מיומנויות יסוד בראיון הייעוצי -קורס השלמה*

ד"ר איילת בנטל

עבודה מעשית ביעוץ שלב א'

ד"ר איילת בנטל

ש"ש
 2ש"ש
------

מועד הקורס
יום ה' -שנתי
10:00- 8:00
יום ה' -סמסטר א'
10:00-12:00

 1ש"ש

יום ה' -סמסטר ב'
10:00-12:00

התפתחות נורמלית ואב -נורמלית

ד"ר אלי שכטר

 1ש"ש

77-891-01

חינוך ועיצוב זהות

ד"ר אלי שכטר

לבחירה סמינריון
אחד

יום ה' –סמסטר ב'
12:00-14:00
יום ה' – שנתי
18:00-20:00

77-890-01

מוטיבציה ותפיסות ידע בסביבה הישגית

ד"ר ניר מדג'ר

 2ש"ש

77-733
77-752-01

77-741-02

לבחירה קב' אחת
פרקטיקום בייעוץ– שלב א'

גב' עפרה הקשר
 2ש"ש

77-741-03

יום ה' – שנתי
14:00-16:00
יום ה' – שנתי
14:00-16:00
יום ה' -שנתי-
18:00-20:00

77-707

מחקר כמותי בסיסי 1

משתנה עפ"י בחירה

בחירה  1מתוך  2לפי
הנחיות מחלקה

77-904

מחקר איכותני

משתנה עפ"י בחירה

 1ש"ש

77-708-09

מחקר כמותי –בסיסי 2

ד"ר שירה אילוז

 1ש"ש

יום ה' –סמסטר ב'-
16:00-18:00

77-304101

מבוא לייעוץ חינוכי -קורס השלמה*

ט.נ.

------

מתוקשב  -סמסטר א'

77-9860-01

ממחקר ליישום-שימוש מדעי מושכל במאגרי
מידע

ד"ר נורית פז ברוך

 1ש"ש

מתוקשב -סמסטר א'

77-924

שיטות מחקר משולבות

משתנה עפ"י בחירה

 1ש"ש

מתוקשב  -סמסטר ב'

77-861-01

סימפטומים פוסט טראומטיים-זיהוי מניעה
וטיפול

ד"ר ע .לוי–גיגי

 1ש"ש

מתוקשב -סמסטר ב'

מרצה הקורס

ש"ש

מועד הקורס

ד"ר כ .אלטמן

 1ש"ש

(סמסטר קיץ)  -קורסי חובה ( 3ש"ש)
שם הקורס
מס' קורס
77-755-01

לקויות למידה -התערבויות ייעוציות

77-8161-01
סוגיות בהתבגרות :מיניות והפרעות אכילה
77-8161-02

ד"ר אסיף צמח
וד"ר אריאלה וניאל

לבחירה קבוצה אחת
 1ש"ש

קורסי השלמה -חיוב מועמד לקורסי השלמה נקבע בעת קבלתו ללימודי תואר שני ולאחר עיון בתוכנית הלימודים של
התואר הראשון.
*קורסי ההשלמה למגמת ייעוץ חינוכי הינם-




 -77-32201מיומנויות יסוד בראיון הייעוצי (יום ה'  - 10:00סמסטר א')
 -77-304101מבוא לייעוץ חינוכי (מתוקשב  -סמסטר א')

יום ה' –סמסטר א'-
16:00-18:00

תהליך קביעת לו"ז
ורישום לקורסי קיץ
יתקיים במהלך
סמסטר ב'

שנה ב'
מרצה הקורס

ש"ש

מועד הקורס

שם הקורס

מס' קורס
77-872-01

הורות ורגשות

ד"ר ע .מועד

 1ש"ש

מתוקשב-סמסטר א'

77-761-01

ייעוץ למשפחה

ד"ר א .בנטל

לבחירה קבוצה אחת
 2ש"ש

יום ב' -שנתי
08:00-10:00

77-798-01

חיים לצד הטראומה :מנגנוני התמודדות וחוסן

ד"ר ע .לוי-גיגי

לבחירה סמינריון
אחד

77-893-01

אלימות ילדים ובני נוער – היבטים תיאורטיים
ויישומיים

פרופ' י .יבלון

ד"ר ז .אפל

77-761-02

 2ש"ש
לבחירה אחת
מהגישות

גישות מעשיות
בייעוץ
גישות קוגניטיביות בייעוץ

ד"ר מ .אלפסי

77-965-01
77-878-01

יום ב' -שנתי
12:00-14:00

 2ש"ש
כלים פסיכודרמטיים בחדר הייעוץ

77-762-02

גב' ל .מזריאר
רוזנברג
ד"ר עינת לוי גיגי

הנחיית קבוצות
77-762-03
77-746-02

יום ב' -שנתי
10:00-12:00

לבחירה קבוצה אחת
 2ש"ש

ד"ר נ .מדג'ר
פרקטיקום בייעוץ -שלב ב'

77-746-03

גב' ר .איזנברג
גב' ר .איזנברג

77-796-01

כלים ותהליכים בייעוץ מערכתי

77-787-01

עבודה מעשית ביעוץ ,שלב ב'

יום ב' -שנתי-
14:00-16:00

לבחירה קבוצה אחת
 2ש"ש

ד"ר כ .אלטמן
ט.נ.

 1ש"ש
 1ש"ש

יום ב' -שנתי-
16:00-18:00
יום ב' -שנתי-
14:00-16:00
יום ב' -שנתי -
16:00-18:00
יום ב' – סמסטר א'
18:00-20:00
יום ב' -סמסטר ב'
18:00-20:00



התכנית אינה סופית וייתכנו שינויים (כפוף לאישורי רשויות האוניברסיטה).



תשומת לבך מופנית לדרישות הנוספות בלימודי יהדות ואנגלית ,וליתר התנאים והדרישות כמפורט
בתקנון .פרטים באתר http://graduate-school.biu.ac.il/takanon

התוכנית לייעוץ חינוכי תשפ"ב
מסלול א' (עם תזה) (הדרישות 22 :ש"ש)
שם הקורס

מס' קורס

ש"ש

מרצה הקורס

תהליכי ראיון מתקדמים

ד"ר אריאלה וניאל

מיומנויות יסוד בראיון הייעוצי -קורס השלמה*

ד"ר איילת בנטל

עבודה מעשית ביעוץ שלב א'

ד"ר איילת בנטל

התפתחות נורמלית ואב -נורמלית

ד"ר אלי שכטר

 1ש"ש

77-891-01

חינוך ועיצוב זהות

ד"ר אלי שכטר

לבחירה סמינריון
אחד

77-890-01

מוטיבציה ותפיסות ידע בסביבה הישגית

ד"ר ניר מדג'ר

77-822
77-322-03
77-733
77-752-01

77-741-02

 2ש"ש
----- 1ש"ש

 2ש"ש
לבחירה קב' אחת

פרקטיקום בייעוץ– שלב א'

גב' עפרה הקשר
 2ש"ש

77-741-03

מועד הקורס
יום ה' -שנתי
10:00- 8:00
יום ה' -סמסטר א'
10:00-12:00
יום ה' -סמסטר ב'
10:00-12:00
יום ה' –סמסטר ב'
12:00-14:00
יום ה' – שנתי
18:00-20:00
יום ה' – שנתי
14:00-16:00
יום ה' – שנתי
14:00-16:00
יום ה' -שנתי-
18:00-20:00

77-707

מחקר כמותי בסיסי 1

משתנה עפ"י בחירה

בחירה  1מתוך  2לפי
הנחיות מחלקה

77-904

מחקר איכותני

משתנה עפ"י בחירה

 1ש"ש

77-708-09

מחקר כמותי –בסיסי 2

ד"ר שירה אילוז

 1ש"ש

יום ה' –סמסטר ב'-
16:00-18:00

77-304101

מבוא לייעוץ חינוכי -קורס השלמה*

ט.נ.

------

מתוקשב  -סמסטר א'

77-924

שיטות מחקר משולבות

משתנה עפ"י בחירה

 1ש"ש

מתוקשב  -סמסטר ב'

מרצה הקורס

ש"ש

מועד הקורס

ד"ר כ .אלטמן

 1ש"ש

ד"ר ישראלאשוילי
יעקב

 1ש"ש

(סמסטר קיץ)  -קורסי חובה ( 3ש"ש)
שם הקורס
מס' קורס
77-755-01
77-997-01

לקויות למידה -התערבויות ייעוציות
מחקר כמותי מתקדם

77-8161-01
סוגיות בהתבגרות :מיניות והפרעות אכילה
77-8161-02

ד"ר אסיף צמח
וד"ר אריאלה וניאל

לבחירה קבוצה אחת
 1ש"ש

קורסי השלמה -חיוב מועמד לקורסי השלמה נקבע בעת קבלתו ללימודי תואר שני ולאחר עיון בתוכנית הלימודים של
התואר הראשון.
*קורסי ההשלמה למגמת ייעוץ חינוכי הינם-




 -77-32201מיומנויות יסוד בראיון הייעוצי (יום ה'  - 10:00סמסטר א')
 -77-304101מבוא לייעוץ חינוכי (מתוקשב  -סמסטר א')

יום ה' –סמסטר א'-
16:00-18:00

תהליך קביעת לו"ז
ורישום לקורסי קיץ
יתקיים במהלך
סמסטר ב'

שנה ב'
שם הקורס

מס' קורס
גישות מעשיות
בייעוץ

גישות קוגניטיביות בייעוץ

מרצה הקורס

ש"ש
לבחירה אחת
מהגישות

ד"ר מ .אלפסי

77-965-01
77-878-01

יום ב' -שנתי
12:00-14:00

 2ש"ש
כלים פסיכודרמטיים בחדר הייעוץ

77-762-02

גב' ל .מזריאר
רוזנברג
ד"ר עינת לוי גיגי

הנחיית קבוצות
77-762-03
77-746-02

מועד הקורס

לבחירה קבוצה אחת
 2ש"ש

ד"ר נ .מדג'ר
פרקטיקום בייעוץ -שלב ב'

77-746-03

גב' ר .איזנברג
גב' ר .איזנברג

77-796-01

כלים ותהליכים בייעוץ מערכתי

77-787-01

עבודה מעשית ביעוץ ,שלב ב'

יום ב' -שנתי-
14:00-16:00

לבחירה קבוצה אחת
 2ש"ש

ד"ר כ .אלטמן

 1ש"ש

ד"ר מ .כהן-מלייב

 1ש"ש

יום ב' -שנתי-
16:00-18:00
יום ב' -שנתי-
14:00-16:00
יום ב' -שנתי -
16:00-18:00
יום ב' – סמסטר א'
18:00-20:00
יום ב' -סמסטר ב'
18:00-20:00



התכנית אינה סופית וייתכנו שינויים (כפוף לאישורי רשויות האוניברסיטה).



תשומת לבך מופנית לדרישות הנוספות בלימודי יהדות ואנגלית ,וליתר התנאים והדרישות כמפורט
בתקנון .פרטים באתר http://graduate-school.biu.ac.il/takanon

