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 :פרשיות לימודים

 

וך ולהדגים כיצד נושאים במערכת החינ ית/הפסיכולוגו ץ/תי היועמטרת הקורס להקנות ידע על תפקיד

ובאים לידי  מקצועי בעבודתם השונים הנלמדים בקורסי המבוא בפסיכולוגיה בונים את תשתית הידע 

פסיכולוגי תמש ניתן להשהקורס היא ללמוד כיצד מטרת העל של  דתם במערכת החינוך.בעבוביטוי 

ות תלמידים מחד ותורמת נרחב ומגוון כדי לסייע לעצב סביבה בית ספרית המונעת פגיעה בהתפתח

  ( של כלל באי בית הספר מאידך.well-beingלהתפתחות אופטימלית והעצמת המיטביות )

 

 עקרונות העבודה הפסיכולוגית והייעוצית בבית הספר: 1-2שיעורים 

 החינוך ת בעבודה במערכתתפיסה אקולוגי: 3שיעור 

 כולוגית והייעוצית בבית הספריה בעבודה הפסיוביטויתיאוריית ההתקשרות   :4שיעור 

 הפרעת קשב ולקויות למידההמפגש של מערכת החינוך עם : 5שיעור 

 היבטים רגשיים וחברתיים של הפרעת קשב ולקויות למידה  : 6שיעור 

 ותיתהתנהג הכהדגמה של ההבדל בין גישה דינאמית לגישבעיות התנהגות : 7שיעור 

 תמודדות עם דחייה חברתית( )ה תהליכים קבוצתיים בכיתה :8שיעור 

 ה ללמידהוטיבציתיאוריות ייחוס ומ :9שיעור 

 במערכת החינוך. וריות הומניסטיותתיא: 10שיעור 

 להסתכל על המערכת מבעד לתיאוריה הפסיכואנליטית(מערכתית )-אמיתחשיבה דינ :11שיעור 

 ההכשרת מורים לעבודה עם תלמידים בסיכון והדרמודל ל :12שיעור 

 סיכום ואינטגרציה: 13שיעור 



 *דרישות והרכב ציון הקורס

   

 (40%=  4*10%)תיק עבודות הנחיות ל

 החומרי המקור וההעשרמתוך  מאמרים/חומרי קריאה 4 לפחות במהלך הסמסטר עליכם לבחור

, רווח של 12, פונט David)כתב  עמודלכתוב על כל אחד מהם )כלומר, לא מתוך קריאת החובה( ו

 שבו אתם מתייחסים לשאלות הבאות:, שוליים רגילים( 1.5

 . )עד חצי עמוד( סכמו את הטקסט בקצרה במילים שלכם .1

 מה אנשי חינוך יכולים ללמוד מהטקסט הזה? .2

 מה דעתכם האישית על הנושא. נמקו.  .3

 חשבתם עליה במהלך הקריאה. שעניינה אתכם או נסחו שאלה חדשה  .4

 

 הנחיות הגשה:

 ולהיות נוכחים בשיעור(. השיעור הרלוונטי תחילתיש להגיש את הסיכומים מודפסים ב(  

 

 שימו לב!

  צריך  (סיכום הטקסט) 1סעיף שבו  מאמר אמפירי/מחקרימהמאמרים צריך להיות  אחדלפחות

שתנים המרכזיים במחקר מהם המ טים הבאים: מה מטרת המחקר,לכלול התייחסות להיב

 יהם, מה הם הממצאים המרכזיים של המחקר. והקשרים המשוערים בינ

  באנגלית.מהמאמרים צריך להיות  אחדלפחות 

 

  הנחיות לעבודת הסיכום יתפרסמו במהלך השיעורים האחרונים של הסמסטר.

 לפני תום תקופת השינויים.מסטר ווחר בשבועיים הראשונים של הסיקבעו בתחילת הקורס ולכל המא *
 אין לשנות את מרכיבי הציון הסופי במהלך הסמסטר. **

 ייתכנו שינויים ברשימת הקריאה במהלך הסמסטר, בהתאם לצורך שיעלה בשיעורים. ***

  

 י **משקל בציון הסופ

 10%  - פעילה והשתתפותנוכחות 

 40%  - עבודות במהלך הסמסטר  2

 50%  - עבודה מסכמת

 100%  - סה"כ

 56 -*ציון עובר 



 (ייןנעלבהתאם לקצב ו יתכנו שינויים) נושאי הלימוד לפי שבועות -תכנית הקורס 
 

 עשבו
 הפרקי קריא הנושא ההרצא

 

שבוע 
1-2 
 

קרונות העבודה ע
הפסיכולוגית והייעוצית בבית 

 הספר
 

החינוך בישראל.  (. פסיכולוגיה במערכת2018לוינסון ש' )
סוגיות  קניאל, ר. )עורכות(:-הבתטל, ש., ושל-מיבתוך: 

בפסיכולוגיה חינוכית מהלכה למעשה. גף הפרסומים, משרד 
 החינוך.

(. ייעוץ חינוכי: מקצוע מחפש זהות. תל אביב: 2014ארהרד, ר' )
 קים מתוך הספר(פר 2) .ופ"תממכון 

 3שבוע 
 

פסיכולוגיה התפתחותית: 
   לוגיתתפיסה אקו

היוועצות בנוגע לילדים צעירים: גישה (. 2018טל, ש'. )-מי
-, ושלהבת, ש.טל-יאקוסיסטמית התפתחותית. בתוך: מ

סוגיות בפסיכולוגיה חינוכית מהלכה (: )עורכות קניאל, ר.
 . גף הפרסומים, משרד החינוך.למעשה

 קריאת רשות:

Bronfenbrenner, U. (1994). Ecological models of human 
development. International encyclopedia of education, 
3(2), 37-43. 

 4שבוע 
 

 חותית: גיה התפתפסיכולו
  רות תיאוריית ההתקש

Al-Yagon, M., & Mikulincer, M. (2006). Children's 
appraisal of teacher as a secure base and their socio-
emotional and academic adjustment in middle 
childhood. Research in Education, 75(1), 1-18. 

(. 2010. )'., והאריס, ו', פהורן-., ואן'א ., פדרון,'ליברמן, א
ת דורית של השפעות הוריו-הילדים: העברה בין כים בחדרמלא

 .מיטיבות )גרסה עברית(. ירושלים: מכון חרוב

 קריאת רשות:

ת האישיות. תקשרות בהתפתחו(. תפקיד הה1988בולבי, ג'. )
ילד והתפתחות -התקשרות הורה -בסיס בטוח בתוך: ג'. בולבי, 
 .2016ל: עם עובד, שרא. יאנושית בריאה

 5שבוע 
 

 פסיכופתולוגיה: 
  ולקויות למידהת קשב רעהפ

 )הגדרות ואבחון(

DuPaul, G. J., Gormley, M. J., & Laracy, S. D. (2014). 
School-based interventions for elementary school 
students with ADHD. Child and Adolescent Psychiatric 
Clinics, 23(4), 687-697. 

 –תי התפתחו-. לקויות למידה: מודל נוירו(2014' )ית, מגלמר
-34(, 39סוציאלית, כב )-שנים. מפגש לעבודה חינוכית 15לאחר 

15. 

 6שבוע 
 

 : אישיותפסיכולוגיה של ה
היבטים רגשיים וחברתיים של 

   ולקויות למידהרעת קשב הפ

ל ילדים (. ילדים מיוחדים: המפגש ש2006קרין, נ. )-ישי
למידה עם מערכת החינוך  קויי( ולADHDיביים )היפראקט

קרין ומירב חן. ]גרסה -ת העצמי. נופר ישייתאורי עפ"י
 ., מאתר פסיכולוגיה עברית19/5/2018 -נדלה ב אלקטרונית[.

 קריאת רשות:

 בעלישל הורים לילדים קול ההורי" "ה(. 2008'. )רפלוטניק, 
שפה  - אחרתלגדול (. בתוך: 3יות למידה וקשב וריכוז )פרק לקו
 צאת יסוד. ישראל: הו. ורים ומחנכיםדשה להח

 7שבוע 
 

 פסיכולוגיה של האישיות: 
כהדגמה של בעיות התנהגות 

 הההבדל בין גישה דינאמית לגיש
 ותית התנהג

תכנית התקשרו"ת: התערבות מוקדמת (. 2018. )אליצור, י'
-טל, ש., ושלהבת-בתוך: מי עיות התנהגות.לילדי גן עם ב

סוגיות בפסיכולוגיה חינוכית מהלכה )עורכות(:  קניאל, ר.
 . גף הפרסומים, משרד החינוך.למעשה

ררים אצל (. על הייאוש ועל התקווה שמתעו2013ראל, ד. )ש
לים גרים עם נטייה אנטי חברתית ואצל אלו שמטפילדים ומתב

, מאתר 14/8/2016ב אלקטרונית[. נדלהבהם. ]גרסה 
 . פסיכולוגיה עברית

 8שבוע 
 

 וגיה חברתית:סיכולפ
 תהליכים קבוצתיים בכיתה

Mikami, A. Y., Lerner, M. D., & Lun, J. (2010). Social 
context influences on children’s rejection by their 
peers. Child Development Perspectives, 4(2), 123-130. 
 



 עשבו
 הפרקי קריא הנושא ההרצא

 

]גרסה (. "אין מצב שמפנים את הגב". 2011י. ) אברהם,
 :, מאתר פסיכולוגיה עברית5/4/2019[. נדלה ב רוניתאלקט

https://www.hebpsy.net/articles.asp?id=2704 

 9שבוע 
 

 פסיכולוגיה חברתית:
 וטיבציהתיאוריות ייחוס ומ

Weiner, B. (2005). Motivation from an attribution 
perspective and the social psychology of perceived 
competence. Handbook of competence and motivation, 
73-84. 

Yeager, D. S., & Dweck, C. S. (2012). Mindsets that 
promote resilience: When students believe that 
personal characteristics can be developed. Educational 
psychologist, 47(4), 302-314. 

שבוע 
10 
 

 שיות: האיל יכולוגיה שפס
  חשיבה הומניסטית 

( . טיפוח מוטיבציה פנימית ללמידה בית הספר 2001עשור, א. )
הנעה ללמידה: תפיסות חדשות של  - חינוך החשיבה :בתוך
 .167-190, עמ'  20יבציה , עלון מס' מוט

 קריאת רשות:

המטרה: אדם  – 14ללמוד. פרק  (. חופש1973רוג'רס, ק. )
 המתפקד תפקוד מלא. תל אביב: ספרית הפועלים.

שבוע 
11 
 

פסיכולוגיה של האישיות: 
 מערכתית-חשיבה דינאמית

(. האישיות הבית ספרית )בתוך: קשר 2014שטיינברג, י'. )
 .חינוכי בירושלים(-לון השירות הפסיכולוגימשפחתי, ע

סע בשבילי המפגש בין (. מ2014צור, מ., לוריא, א )-בן
 הפסיכואנליזה לחינוך. הרצאה כתובה

שבוע 
12 
 

 : יישום - וסיכום ינטגרציהא
ודל עבודה המבוסס על הגישה מ

 חברתית-החינוכית הפסיכו

ת מורים מודל דינמי להכשר –(. לא נוטשים 2009אזר , מ' )ר
לעבודה עם תלמידים בסיכון ובהדרה חברתית במסגרת בית 
 הספר. מפגש לעבודה חינוכית סוציאלית, 29, עמ' 77-59.

 שבוע
13 
 

 : המשגה - יכוםוס אינטגרציה
)כל פעם  יחד איך הכל מתחבר

 מטאפורת הקליידוסקופ - מחדש(

ידֹוְסקֹוּפ: (. להניע את הָקל  2017ודד, א. , יצחקי, נ. , כהן, מ. )ר
ליבת המקצוע והייחוד המקצועי של הפסיכולוגיה החינוכית. 

 פסיכולוגיה, מאתר 19/5/2018ה אלקטרונית[. נדלה ב ]גרס
 . תעברי

 קריאת רשות:

Masten, A. S. (2001). Ordinary magic: Resilience 
processes in development. American psychologist, 
56(3), 227. 

 
 

 


