לימודי השלמה לפסיכולוגיה חינוכית
תש"פ 2019/20 -

ללומדי תואר שני בפסיכולוגיה במגמות לא יישומיות
החל מ  1.1.2015יכולים להגיש מועמדות לעבודה בשירות פסיכולוגי חינוכי )שפ"ח( אך ורק מסיימי תואר שני
בפסיכולוגיה ממגמות יישומיות מהארץ ומחו"ל ,המוכרות על ידי המל"ג ומאפשרות רישום בפנקס הפסיכולוגים,
זאת על פי תקנת משרד הפנים.
בבית הספר לחינוך ,באוניברסיטה העברית בירושלים )ויתכן שבשלוחה נוספת( נפתחת מדי שנה תכנית השלמה
לפסיכולוגיה חינוכית.
זכאים להגיש מועמדות לתכנית :מסיימי תואר שני או מי שסיים/ה את כל חובות השמיעה לתואר שני במגמות לא
יישומיות בארץ ,ומסיימי תאר שני במגמות לא ישומיות בחו"ל ,אשר קיבלו אישור לרישום בפנקס הפסיכולוגים.
רשאים להגיש מועמדותם לתכנית רק זכאים לרישום בפנקס הפסיכולוגים המעוניינים לעבוד בשדה הפסיכולוגיה
החינוכית.
לימודים בתכנית הנם תנאי סף להגשת מועמדות לעבודה בשירות פסיכולוגי חינוכי :בוגרי התכנית יהיו רשאים
לגשת למכרזים בשירותים הפסיכולוגיים החינוכיים ברשויות ,לאחר שיעמדו בדרישות התכנית ויסיימו אותה
בהצלחה.
לאחר סיום תכנית ההשלמה ותחילת עבודה בשפ"ח ,שנת העבודה הראשונה בשפ"ח הינה שנת טרום  -התמחות
)בה חייבים כל בוגרי המגמות היישומיות פרט לפסיכולוגיה חינוכית ופסיכולוגיה קלינית של הילד( ,בסיומה ניתן
להירשם להתמחות בפסיכולוגיה חינוכית.
תכנית ההשלמה כוללת :יסודות בפסיכותרפיה ,יסודות בפסיכודיאגנוסטיקה ,מבוא לפסיכולוגיה חינוכית מערכתית
והתנסות מעשית .הלימודים בתכנית מתקיימים בשפה העברית ועל כן נדרשת ידיעת השפה העברית ברמה
המאפשרת למידה כאמור.
משך התכנית :יומיים בשבוע במהלך שנת לימודים  -יום לימודים תיאורטיים ויום התנסות מעשית בליווי הדרכה
בשירותים פסיכולוגיים חינוכיים נבחרים.
תנאי קבלה :המועמדים יעברו ראיון קבלה לתוכנית ויתבקשו להציג המלצות ומסמכים נוספים .מספר המקומות
מוגבל.
מקום הלימודים :בית הספר לחינוך ,באוניברסיטה העברית בירושלים .יתכן שתיפתח קבוצה נוספת בחיפה.
תחילת הלימודים :נובמבר 2019

מועד פתיחת הגשת מועמדות 15.2.19 :

מועד סיום הגשת מועמדות 15.6.19 :

עלות התכנית.₪ 12,000 :
דמי טיפול והרשמה.₪ 300 :

מספר המקומות מוגבל
לפרטים וטפסים :מידע על לימודי ההשלמה לפסיכולוגיה חינוכית-אתר האוניברסיטה העברית בירושלים
בנושאי הרשמה ותשלום יש לפנות למחלקה להשתלמויות ולפיתוח מקצועי של בית הספר לחינוך.
טלפון.02-5880128 /02-5882036 :
אי-מייל:

shirachaz@savion.huji.ac.il

לשאלות הבהרה מקצועיות בלבד יש לפנות למיילayaguy48@gmail.com :



האוניברסיטה העברית

בירושלי ם

THE HEBREW UNIVERSITY OF JERUSALEM
اﻟـــــﺠـــﺎﻣـــــﻌـــــــﺔ اﻟــــــﻌـــــــﺒــــــﺮﯾـــــــﺔ -ﻓـــــﻲ اﻟـــــﻘــــﺪس

دوﻟﺔ اﺳﺮاﺋﯿﻞ  -وزارة اﻟﻤﻌﺎرف
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرﯾﺔ  -ﻗﺴﻢ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ

ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﻢ ﺷﻠﻮﻣﻮ )ﺳﯿﻤﻮر( ﻓﻮﻛﺲ
ﻗﺴﻢ اﻻﺳﺘﻜﻤﺎﻻت واﻟﺘﻄﻮر اﻟﻤﻬﻨﻲ

دورات اﺳﺘﻜﻤﺎل ﻟﻌﻠﻢ اﻟﻨّـﻔﺲ اﻟﺘّـﺮﺑﻮي 2019/20
ﻟﻤﻦ ﯾﺘﻌﻠﻢ /اﻟﺤﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ ﻣﻦ ﻓﺮوع ﻏﯿﺮ ﺗﻄﺒﯿﻘﯿﺔ
اﺑﺘﺪا ًء ﻣﻦ  1.1.2015ﯾﺤﻖ اﻟﺘّﻘﺪم ﺑﻄﻠﺐ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ وﻇﺎﺋﻒ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻋﻠﻢ اﻟﻨّﻔﺲ اﻟﺘّﺮﺑﻮي ﻓﻘﻂ ﻟﻤﻦ أﻧﻬﻰ اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ ﺑﻔﺮوﻋﻪ
اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﯿّﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد وﻣﻦ ﺧﺎرج اﻟﺒﻼد ،ﺷﺮﯾﻄﺔ أن ﺗﻜﻮن ّ
اﻟﺸﻬﺎدة ﻣﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘّﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ وﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺴﺠﯿﻞ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ اﻷﺧﺼﺎﺋﯿﯿﻦ
اﻟﻨﻔﺴﯿﯿﻦ ،وذﻟﻚ ﺑﺤﺴﺐ ﻃﻠﺒﺎت وزارة اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ.
ﻓﻲ ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ،ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺒﺮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺪس )وﻣﻤﻜﻦ ﻓﻲ ﻓﺮع اﺿﺎﻓﻲ( ﺗُﻔﺘﺘﺢ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ دورات اﺳﺘﻜﻤﺎل ﻟﻠﺬﯾﻦ ﯾﺘﻌﻠﻤﻮن /اﻟﺤﺎﺻﻠﯿﻦ ﻋﻠﻰ
ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ﻣﻦ ﻓﺮوع ﻏﯿﺮ ﺗﻄﺒﯿﻘﯿﺔ وﻣﻌﻨﯿﯿﻦ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺘﺮﺑﻮي )ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻤﻦ ﯾﺘﻌﻠﻢ اﻟﺪورة اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ أﺧﺼﺎﺋﻲ اﻟﻨﻔﺲ(.
اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻮن ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ ﻃﻠﺐ ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ :اﻟﺤﺎﺻﻠﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻘﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ أو ﻣﻦ أﻧﻬﻰ اﻟﺘﺰاﻣﺎت إﻧﻬﺎء اﻟﻠﻘﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﺮوع ﻏﯿﺮ اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد،
واﻟﺤﺎﺻﻠﻮن ﻋﻠﻰ ﻟﻘﺐ ﺛﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻓﺮوع ﻏﯿﺮ ﺗﻄﺒﯿﻘﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﺎرج اﻟﺒﻼد ،واﻟﺬﯾﻦ ﺣﺼﻠﻮا ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻟﻼﻧﺘﺴﺎب ﻓﻲ ﺳﺠﻞ اﻷﺧﺼﺎﺋﯿﯿﻦ اﻟﻨﻔﺴﯿﯿﻦ.
اﻟﻤﺨﻮّﻟﻮن ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ ﻃﻠﺐ ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻓﻘﻂ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻮن ﻟﻼﻧﺘﺴﺎب ﻟﺴﺠﻞ اﻷﺧﺼﺎﺋﯿﯿﻦ اﻟﻨﻔﺴﯿﯿﻦ اﻟﻤﻌﻨﯿﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺘﺮﺑﻮي.
ﻫﺬه اﻟﺪّورة ﻫﻲ ﺷﺮط أﺳﺎﺳﻲ وأوّﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺪم ﺑﻄﻠﺐ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺘّﺮﺑﻮي :ﺑﺈﻣﻜﺎن ﺧﺮﯾﺠﻲ ﻫﺬه اﻟﺪورة اﻟﺘﻘﺪم ﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ
ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ،ﺑﻌﺪ اﻧﻬﺎء دورة اﻻﺳﺘﻜﻤﺎل ﺑﻨﺠﺎح .ﺳﻨﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ ﺗُﻌﺘﺒﺮ ﺳﻨﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺨﺼﺺ )واﺟﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ
ﺧﺮﯾﺠﻲ اﻟﻔﺮوع اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﯿﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺘﺮﺑﻮي وﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻻﻛﻠﯿﻨﯿﻜﻲ ﻟﻠﻄﻔﻞ( ﻣﻊ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺪورة ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ ﻟﻠﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ
اﻟﺘﺮﺑﻮي.
اﻟﺪّورة ﺗﺸﻤﻞ :أﺳﺲ ﻓﻲ اﻟﺒﺴﯿﺨﻮﺗﺮاﺑﯿﺎ ،اﻟﺘﺸﺨﯿﺺ اﻟﻨﻔﺴﻲ ،ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ أﻧﻈﻤﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺘﺮﺑﻮي وأﯾﻀﺎً ﺗﻄﺒﯿﻘﺎت ﻋﻤﻠﯿﺔ .ﺗﻌﻠﯿﻢ اﻟﺪورة ﺳﯿﻜﻮن ﻓﻲ
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺒﺮﯾﺔ ،ﻟﻬﺬا ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺒﺮﯾﺔ ﺑﻤﺴﺘﻮى ﯾﺴﻤﺢ ﺑﺘﻌﻠﻢ اﻟﻤﺎدة اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ.
ﻣﺪة اﻟﺪورة :ﯾﻮﻣﺎن ﻓﻲ اﻷﺳﺒﻮع ﻟﻤﺪة ﺳﻨﺔ دراﺳﯿّﺔ-ﯾﻮم ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻧﻈﺮي وﯾﻮم ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺗﻄﺒﯿﻘﻲ ﺑﻤﺮاﻓﻘﺔ ارﺷﺎد ﻓﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻔﺴﯿﺔ ﺗﺮﺑﻮﯾﺔ ﻣﺨﺘﺎرة.
ﺷﺮوط اﻟﻘﺒﻮل :ﯾﺘﻢ اﺟﺮاء ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺷﺨﺼﯿﺔ وأﯾﻀﺎ ﯾُﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻘﺪم إﺣﻀﺎر رﺳﺎﺋﻞ ﺗﻮﺻﯿﺔ ،وﻣﺴﺘﻨﺪات أﺧﺮى.
ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ :ﺗﺸﺮﯾﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ )ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ( 2019
ﻣﻮﻋﺪ ﺑﺪاﯾﺔ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻄﻠﺒﺎت15.2.19 :

اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ اﻟﻄﻠﺒﺎت15.6.19 :

ﻣﻜﺎن اﻟﺘّﻌﻠﯿﻢ :ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ -اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺒﺮﯾﺔ – اﻟﻘﺪس )اﺣﺘﻤﺎل اﻓﺘﺘﺎح ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﺿﺎﻓﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن اﺧﺮ(
ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺪورة 12,000 :ﺷﺎﻗﻞ ،رﺳﻮم اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ 300 :ﺷﺎﻗﻞ.

ﻋﺪد اﻻﻣﺎﻛﻦ ﻣﺤﺪود.
اﺳﺘﻔﺴﺎرات وﻧﻤﺎذج اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ :ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﺗﻌﻠﯿﻢ اﻻﺳﺘﻜﻤﺎل ﻟﻌﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺘﺮﺑﻮي-ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺒﺮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺪس.
ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ واﻟﺪﻓﻊ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻜﻢ اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻟﻘﺴﻢ اﻻﺳﺘﻜﻤﺎﻻت واﻟﺘﻄﻮر اﻟﻤﻬﻨﻲ ﻓﻲ ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ.
ﻫﺎﺗﻒ.5880128-02 / 5882036-02:
أو ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲshirachaz@savion.huji.ac.il :

ﻻﺳﺘﻔﺴﺎرات ﻣﻬﻨﯿﺔ ﻓﻘﻂ ،ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻜﻢ اﻟﺘﻮﺟﻪ إﻟﻰ اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲayaguy48@gmail.com :

