
הכנס המדעי של היועצים החינוכיים - תשע"ו

יום רביעי, ה' בניסן תשע"ו, 13.4.16
אולם העצמאות - מקסיקו

האוניברסיטה העברית בירושלים 

בתנועה מתמדת: 

הייעוץ החינוכי במרחבים חדשים  

כנס היועצים החינוכיים תשע"ו יתמקד באתגרים בפניהם עומד הייעוץ החינוכי במציאות 
המשתנה בחברה הישראלית. יועצים ויועצות חינוכיים עומדים בשנים האחרונות בפני 
שינויים מהותיים המתרחשים במרחבים שונים ונוגעים לזירות חדשות, לתפקידי ייעוץ 
חדשים ולאוכלוסיות יעד שונות. היועצים נדרשים להתמודד עם עולם ערכים משתנה, 
עם שינויים חברתיים ותרבותיים (מבנים משפחתיים שונים, עבודה עם קהילות מגוונות 

ויעוץ בתוך קונטקסטים מתנגשים), עם כניסת העולם הדיגיטלי לשדה הייעוץ ועוד. 
התכנים המרכזיים בכנס, יכללו את המחקר הנוגע לאתגרים אלו בעולם הייעוץ 

וההתמודדות עמם. 

מיקום הכנס
האוניברסיטה העברית בירושלים, קמפוס הר הצופים. 

ניתן להגיע באוטובוס מס' 68 מהתחנה המרכזית בירושלים. 

ההזמנה מהווה אישור כניסה לרכב בכפוף לרישום פרטי הנכנסים ברכב בשער הכניסה.
כל המעוניין לחנות את רכבו בחניון חינוך/מדעי הרוח מתבקש להעביר לכתובת המייל 
sima.amram@mail.huji.ac.il, את הפרטים הבאים: שם פרטי ומשפחה, מספר רכב 

ומספר טלפון נייד.

מחיר השתתפות
בהרשמה מוקדמת (עד 3.4.16): סטודנטים או חברי אגודה 40 ₪, אורחים: 50 ₪ 

בהרשמה מאוחרת (לאחר 3.4.16): סטודנטים או חברי אגודה 50 ₪, אחרים 60 ₪   
ניתן לשלם באמצעות אתר אגודת היועצים: aguda-yoatzim.org.il בלשונית: רישום 

לכנס או דרך המייל aguda.yoatzim@gmail.com / בפקס: 03-7314006

לשאלות ובירורים
hamalia@zahav.net.il הגב' עמליה הדרי

 sima.amram@mail.huji.ac.il ד�ר סימה עמרם וקנין
michal.biran@mail.huji.ac.il הגב' מיכל בירן

לצפייה במושבי הכנס והורדת טופס הרשמה: 
 aguda-yoatzim.org.il אתר אגודת היועצים

תכנית הכנס:

10:00-09:15 התכנסות והרשמה

10:45-10:00 דברי פתיחה:

               • פרופ' אשר כהן, רקטור האוניברסיטה העברית בירושלים

               • גב' חנה שדמי, מנהלת שפ"י

               • גב' אלה אלגריסי, מנהלת אגף ייעוץ בשפ"י

               • גב' עמליה הדרי, יושבת ראש אגודת היועצים החינוכיים

               • פרופ' משה טטר, מנהל ביה"ס לחינוך ע"ש שלמה (סימור) פוקס, 
            האוניברסיטה העברית בירושלים

         
מושב לרגל יציאתו לגימלאות של פרופ' איתמר גתי

11:15-10:45  מבט אישי על ייעוץ חינוכי: עבר, הווה וכיוונים לעתיד
                  פרופ' איתמר גתי, בית הספר לחינוך על ע"ש שלמה (סימור) פוקס 

                  והמחלקה לפסיכולוגיה האוניברסיטה העברית בירושלים

11:45-11:15  מה העבודה הזאת לכם- עבודת מתבגרים כאתגר לעבודת יועצות 
                  פרופ' רחל גלי צינמון, ראשת החוג לחינוך מיוחד וייעוץ חינוכי, 

                  בית הספר לחינוך, אוניברסיטת תל אביב 

דמויות מופת כמעצבות זהות | המשורר ארז ביטון, חתן פרס ישראל,   12:30-11:45
                   פסיכולוג שיקומי ומדריך לעובדים סוציאליים במקצועו

13:00-12:30 ארוחת צהריים

14:15-13:00 מושבים מקבילים - מושב ראשון

16:00-14:30 מושבים מקבילים - מושב שני 
                  (המושבים המקבילים מתקיימים בבית הספר לחינוך)

נשמח לראותכם!


