
 מדינת ישראל
 משרד החינוך

 מינהל פדגוגי
 ייעוציאגף א' שירות פסיכולוגי 

 
 

 יועצות ויועצים יקרים,

 שנת הלימודים תשע"ט כבר פה והשנה החדשה בפתח.

וח להתרענן ולהתחדש נמקווה שכל אחת ואחד מכם מצא את דרכו ל

יה משמעותית שנה של הגשמת שתהיה לכם שנה של עשי ומאחלת לכם

 שנה של השפעה.  ,חלומות

בשנה שחלפה לה העמקנו את הידע והרחבנו את העשייה בהיבטים שונים של 

 פסיכופדגוגיה.

קבוצת יועצות סיימה לימודים של שנתיים: מומחיות בפסיכופדגוגיה וכל אחת 

מהן הובילה תהליך לקידום היבטים רגשיים בלמידה. היה מרגש לשמוע על 

פה בתוך ביה"ס כמקום לניהול שיח חלומות שמתגשמים.. מהקמת בית ק

 ובניית יחסים ועד לשינוי תהליכים של הערכה ומשוב.

יועצות רבות הובילו בתוך המערכת החינוכית תכניות התערבות לבניית 

 .חיזוק תחושת המסוגלות והעלאת המוטיבציה ללמוד ,זקות, ביסוס היחסיםוח

ם היבטים רגשיים יועצות רבות בחנו כיצד עבודה בכישורי חיים מקדמת ג

 בלמידה. 

, מחנכות מעבר לעבודה עם צוותי ניהול היועצות הרחיבו השנה את עבודתן

 ועבדו עם צוותים מקצועיים והורים. ותלמידים 

נו בבתי הספר ובקהילות של יועצות פגשנו יועצות משמעותיות, יבביקור

 יוזמות, מובילות ומחוללות שינוי.  

יועצות ענו על מה 70%-כורי חיים במערכת. ש על הטמעת כיששמנו השנה דג

ל נתונים מערכתיים. מנהלי המחוזות קיבלו ל קיב"המנכסקר כישורי חיים. 

והמפקחות על הייעוץ קיבלו את נתוני היועצות שלהן.  את נתוני המחוז

 להעמיק את ההטמעה ולבנות מענים מותאמים.לנו הנתונים שקיבלנו יעזרו 

  לשעת מחנך לכיתות י.השנה נכתבה תכנית חדשה  

שפ"י ומנהל חברה ונוער חברו לבקשת המנכ"ל לבניית תכנית אינטגרטיבית. 

 התוצרים חדשים, רלוונטיים ועדכניים כדאי מאוד להכיר ללמוד ולהטמיע. 

דה שלכם האם כבר נחשפתם לחומרים? האם בניתם את תכנית העבו

 .שעת חינוך לכיתה י' -פורטל עובדי הוראהבהתאם?  כדאי לכם להכיר: 

http://pop.education.gov.il/tchumey_daat/shaat-hinuch/chativa-elyona/
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שפ"י בשיתוף האגף היסודי המשיך השנה בכתיבת רעיונות לשיח רגשי בתוך 

שירים. התכנית הולכת  100-. נכתבו חומרים ליותר משיר של יוםהתכנית 

של  יכירו ויובילו את החלקוחשוב מאוד שהיועצות בבתי הספר  ומתרחבת

 תלמיד באמצעות תכנית זו.-השיח הרגשי וחיזוק הקשר מורה

 כל החומרים הם חומרים רלוונטיים לכישורי חיים וכתובים ברוח כישורי חיים.

דשים ולחזק לקראת תשע"ט החלטנו לשנות את קורס ההתמחות ליועצים ח

כבר בשנה א' את תחושת המסוגלות להובלת כישורי חיים. במהלך השנה נבנה 

שנכנסה השנה  זהרה  פלורסהייםג'. -גם את השינויים הנדרשים בשנים ב' ו

אגף תכניות את השינויים ל הפיתוח המקצועי מובילה בשיתוף לתפקיד ש

 הנדרשים.

נו בשיתוף עם אגף תכניות במנהיגות הייעוצית. הובלהשנה המשכנו להשקיע 

 קורסי מומחיות וקורסי הדרכה למדריכים חדשים וותיקים. 

לומדים  חיזקנו את העיקרון לפיו הקורסים יתקיימו במוסדות אקדמיים בהם

וכן הקפדנו שיועצות ילמדו יועצות. בכל הקורסים לתואר שני בייעוץ חינוכי 

 יות תחום. מדריכות ומומחמנהיגות,  רכזות הקורס היו יועצות

 בדרום ובמרכז.  ,כל הקורסים התקיימו בצפון

העצמה  ,סיפוק ,נחת ,במפגשי הסיום של הקורסים חווינו הרבה התרגשות

אנצל את ההזדמנות להביע הערכה רבה והתפתחות. גאווה גדולה לשפ"י. 

לכל אחת מהמובילות בקורסים על הובלת תהליכים והטבעת חותם בייעוץ 

וה ובעתיד תודה על תרומתכם לקידום הייעוץ וקידום ולכם המדריכים בהו

 המערכת החינוכית.

אשר  למדריכים בפועלקורסי הדרכה קורסי הדרכה.  7יפתחו בשנת תשע"ט 

ליועצים  וקורסים ליועצים לקראת תפקידי הדרכהנרשמו בהרשמה מוקדמת 

 שהומלצו ונבחרו על ידי המפקחות על הייעוץ.  

פרטים על קורסי  בכל הארץ . מומחיותקורסי לבקרוב  תפתח הרשמה 

 .את המפקחות שלכן גם שאלו המומחיות יגיעו בקרוב. 

מחזק את  ,אנחנו מרגישות שהתהליך מעצים את המנהיגות הייעוצית

 היכולות המקצועיות ומאפשר למידה והתפתחות לכולנו. 

ת ונן ולפעול ברוח רפורמהאתגר של המערכת כולה בשנת תשע"ט הוא להתכ

  ההשתלבות.
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ההתנסות וההדרכה לקראת  ,הלמידהבמטה שפ"י נבנה צוות שיוביל את 

השתלבות התלמידים. בכל מחוז נתנו ימי הדרכה לאנשי שפ"י להטמעת 

ימי למידה ליועצות והשתלמויות בנושא. כך שאנשי יתקיימו התהליכים. 

ילד המקצוע שלנו יביאו את תרומתם הייחודית למהלך החשוב שמאפשר לכל 

 ללמוד בסביבתו הטבעית. 

 מזכירה לכולכן:

עם קשר מעטפת הייעוץ כוללת קשר  ישיר וקבוע עם המפקחות על הייעוץ ,

מדריכות מומחיות בתחומים השונים, עם מדריכות סופרויז'ן )ליועצות 

 שארו לבד. יועם עמיתות יועצות. אל ת חדשות(

יועצות ויועצים יקרים. רוצה להודות לכל אחת ואחד מכם על עבודתכם 

המסורה, על הובלת צוותים בימים רגועים וגם בליווי של משברים ומצבי 

 חירום. אתן/ם תמיד נוכחות/ים   במקום ובזמן שבו זקוקים לכם. 

 מתקרבת / חלי ראובן

 ? "אלו בימים עושה את מה"

 כשנפגשנו אותי שאלה היא

 נפשי של החציה ברבמע 

 לה עניתי "מתקרבת"

 לאור מקום מפנה"

 פנימה עלי לבוא 

 רואה אותי ולעשות 

 אהבה 

 מקום בכל דבר בכל 

 "אדם בכל 

 שנוכל כולנו לראות אהבה בכל מקום בכל אדם!

 שלכן/ם

 אלה אלגרסי

 מנהלת אגף ייעוץ


