
 ראשת התוכנית: 

 גיגי-עינת לוי‘ פרופ

 לפרטים נוספים

 גיגי-עינת לוי‘ פרופ

 ראשת התוכנית

Einat.Levy-Gigi@biu.ac.il 

 אלה חמי‘ גב

 רכזת הכשרה קלינית

Jitomia@biu.ac.il 

 גב' ענת אמסלם

 יועצת תואר ראשון

30-9048135  |Anat.Waichman@biu.ac.il 

 גב' דניאלה אגם

 מתאמת תואר ראשון ושני

30-9048105  

Toar4.edu@biu.ac.il | agamdan@biu.ac.il 

 גב' שרון מדינה

 ראש היחידה ללימודים מתקדמים

  מרכזת התוכנית לייעוץ חינוכי

377-0330733 |counseling.edu@biu.ac.il  

 גב' שרית עמיאל

ותוכנית חינוך וחקר המוח בתואר מרכזת תואר שלישי 

 השני

30-9047393  |Sarit.amiel@biu.ac.il 

 קבלת קהל

  40:33-43:33בשעות ‘ ה‘, ג‘, בימים א“ דלת פתוחה”
 .בזום ובאופן פרונטלי
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 תוכניות הלימודים

ן   ראשו אר  ן   -תו הראשו אר  התו די  מו לי

, יישומי  מתמקדים בהקניית ידע תיאורטי

ומחקרי בהיבטים מרכזיים ועדכניים של תחום 

הייעוץ החינוכי. מומלץ לשלב את לימודי התואר 

הראשון עם לימודי תעודת הוראה, אך אין בכך 

 תנאי לקבלה ללימודים.

לימודי התואר השני מתמקדים,   -תואר שני  

בהכשרת יועצים ובפיתוח מיומנויות ייעוציות 

ת  ו י דום התערבו בנוסף, בקי ות.  ומחקרי

 פרטניות, קבוצתיות ומערכתיות.  

 מוצע מסלול לימודים עם תזה ובלי תזה.

י  הקבלה לכל אחד ממסלולי התואר השנ
 מבוססת על:

 שקלול ציוני התואר הראשון •

 המלצות   •

 התנסות בשדה •

 שאלון אישי מפורט  •

ראיון אישי, שאליו יוזמנו מועמדים בעלי  •
 סיכויי קבלה גבוהים.

 מבנה הלימודים

יום לימודים מרוכז ועוד חצי יום להכשרה 

מעשית )פרקטיקום( למשך שנתיים. בנוסף, 

 סמסטר קיץ בין שנה א' לשנה ב'.

 מטרת התוכנית

העמקת הידע התיאורטי, המחקרי והיישומי 

והכשרת יועצים וחוקרים במטרה לקדם את 

ההתפתחות הרגשית, החברתית והקוגניטיבית 

של ילדים ושל מתבגרים. התוכנית שמה דגש 

על הבנת תהליכים בצד הקניית ידע ומיומנויות 

להתערבות ברמת הפרט, המשפחה והמערכות 

 חינוכיות.-החברתיות

לסטודנטים הלומדים בתוכנית לייעוץ חינוכי  

בתארים הראשון והשני, ניתן לשלב לימודי 

 תעודת הוראה במסלול מקוצר.

פרטים מלאים ועדכניים על התואר, מסלולי 

הלימוד, לימודי התעודה, דרישות הקבלה והליך 

 הקבלה באתר האינטרנט של הפקולטה לחינוך.

 תואר שלישי

לימודי התואר השלישי מתקיימים במספר 

מסלולים: מסלול לבוגרי תואר שני עם תזה, 

מסלול ישיר המיועד לבוגרי תואר ראשון אשר 

סיימו לימודיהם בהצטיינות יתרה, וכן מסלול 

משולב )תואר שני ושלישי למצטייני התואר 

 שני במסלול עם תזה(.

 

 

הסטודנטים שלנו זוכים לאוזן קשבת וליחס 
 חם, בשילוב עידוד למצוינות.

 .בחינוך  לתוכניות הלימודים   המידע מתייחס 
לבירור בדבר פטור מחובות לימודי יסוד ו/או 
ת  קו חל למ ת  ו פנ ל ש  י ת,  לי ג אנ י  ד מו לי

 הרלוונטיות.

בלימודי תעודת הוראה מוענק פטור 
לסטודנטים מתחום  מהיקף הלימודים 

 החינוך, לומדי תואר שני ותואר שלישי.
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