
השתלמות מדריכים  

גישות, אתגרים ושימושים בהדרכה

מטרת ההשתלמות
השתלמות זו היא ניסיון לפתח לראשונה קורס למדריכים ולאלה המצויים בהסמכה להדרכה, זאת על בסיס ספרות מקצועית ותוכניות מקבילות 

בעולם. ככזה, סביר להניח שיהיה פתוח לגרסאות ולשינויים עם הזמן. ההשתלמות נבנתה בניסיון לייצר מרחב ללמידה, עיון וחשיבה סביב מודלים 
של הדרכה וסוגיות העולות בהדרכה בהקשרים שונים. אנו מקווים שההשתלמות תאפשר למדריכים לחדד תובנות חדשות ביחס לאתגרים, 

המיומנויות והתהליכים הכרוכים במשימות ההדרכה וכן לעיין מחדש בתפקידם כסוכנים עיקריים בהכשרת מתמחים בפסיכולוגיה.

ניהול מקצועי: ד"ר אליאן זומרפלד. פסיכולוגית קלינית מדריכה, מרצה בכירה בחוג לפסיכולוגיה באוניברסיטת אריאל בשומרון. 

מתכונת הלימודים:

7 מפגשים  

בין השעות 08:30-14:45 

ביחידה ללימודי חוץ והמשך, אוניברסיטת אריאל. רח' בן אביגדור 5, תל-אביב. 

מועדי מפגשים:

01.06 ,18.05 ,04.05 ,20.04 ,23.03 ,09.03 ,24.02

נושאים מרכזיים

לפרטים נוספים ניתן לפנות ליחידה ללימודי חוץ והמשך
external@ariel.ac.il    03.7407201 

המרכז להכשרת פסיכולוגים

ההשתלמות תוכר לגמול השתלמות,
קבלת האישור הגמול מותנית בנוכחות מלאה במפגשים.

 עלות ההשתתפות בהשתלמות: 
עיקר עלויות ההכשרה ימומנו על ידי משרד הבריאות.

עלות ההשתלמות 300 ₪ 
 

הנחיות רישום: 
יש להיכנס ללינק

/https://meyda.ariel.ac.il/michlol3
StudentPortalWap/Pt_login.aspx

ולהסדיר את התשלום עבור ההשתלמות.
במקרה ביטול, אין החזר של דמי הרישום

1 גישות בהדרכה

2 לרבע את המעגל: מדריך-מודרך-מטפל-מטופל

3 אתגרים בהדרכה במוסד

4 הדרכה באבחון והדרכה בקבוצה: היבטים ייחודיים

אוכלוסיית היעד:
מומחים ומדריכים בפסיכולוגיה.

5 סוגיות אתיות בהדרכה

6 העשרה: איך מלווים מודרך העוסק בליווי משפטי?

7 תהליכי הערכה ומשוב בהדרכה

  

https://meyda.ariel.ac.il/michlol3/Links/RishumStudentWap/254.aspx
https://meyda.ariel.ac.il/michlol3/Links/RishumStudentWap/254.aspx
https://meyda.ariel.ac.il/michlol3/Links/RishumStudentWap/254.aspx


מפגש ראשון - יום שני 24.02.20
גישות בהדרכה

הצגת ההשתלמות09:00 - 08:30 

ד"ר אליאן זומרפלדמה אנחנו עושים כשאנחנו עושים הדרכה? 10:30 – 09:00 

גב' ענת עמיתללכת בשבילי ההדרכה12:15 – 10:45

הפסקה13:00 – 12:15

ד"ר אליאן זומרפלד וגב' ענת עמיתרפלקציה בקבוצות ודיון14:30 – 13:00

מפגש שני - יום שני 09.03.20
לרבע את המעגל: מדריך-מודרך-מטפל-מטופל 

ללמוד מהניסיון: הקשר ההדרכתי ותרומתו להכשרה 10:30 – 09:00 
המקצועית

ד"ר אליאן זומרפלד

ד"ר אליאן זומרפלדהשפעת המדריך והמודרך על הקשר ההדרכתי12:15 - 10:45

הפסקה13:00 – 12:15

ד"ר אילה בלוךמדריך ומודרך: התנסות חווייתית14:30 – 13:00

מפגש שלישי - יום שני 23.03.20
אתגרים בהדרכה במוסד

גב' מיריי דנוןמורכבות ההדרכה במוסד 10:30 – 09:00 

גב' מיריי דנוןתהליכים מקבילים בהדרכה במוסד12:15 - 10:45

הפסקה13:00 – 12:15

גב' מיריי דנוןחלוקה לקבוצות ודיון14:30 – 13:00

מפגש רביעי - יום שני 20.04.20
הדרכה באבחון והדרכה בקבוצה: היבטים ייחודיים

ד"ר אטי ברנטפסיכודיאגנוסטיקה וטיפול - הילכו שניהם יחדיו?10:30 – 09:00 

ד"ר אטי ברנטפסיכודיאגנוסטיקה וטיפול - הילכו שניהם יחדיו? )המשך(11:30 - 10:45

הפסקה12:15 – 11:30

הדרכה קבוצתית - איפה נגמרת הקבוצה ואיפה מתחילה 13:45 – 12:15
ההדרכה?

גב' יעל עברון

הדרכה קבוצתית – איפה נגמרת הקבוצה ואיפה מתחילה 14:45 – 14:00
ההדרכה? )המשך(

גב' יעל עברון

לפרטים נוספים ניתן לפנות ליחידה ללימודי חוץ והמשך
external@ariel.ac.il    03.7407201 



מפגש חמישי - יום שני 04.05.20
סוגיות אתיות בהדרכה

פרופ' גבי שפלראתיקה בהדרכה 11:15 – 09:00 

הפסקה12:00 – 11:15

גב' חנה בן ציוןהדרכה באתיקה14:15 – 12:00

מפגש שישי - יום שני 18.05.20

העשרה: איך מלווים מודרך העוסק בליווי משפטי?

ד"ר רבקה רייכר-עתיר וד"ר יהושע וייסהשפה המשפטית והשפה הטיפולית10:30 – 09:00 

ד"ר רבקה רייכר-עתיר וד"ר יהושע וייסהתערבויות פסיכולוגיות עם לקוחות בהליכים משפטיים12:15 - 10:45

הפסקה13:00 – 12:15

ד"ר רבקה רייכר-עתיר וד"ר יהושע וייסהתדיינות בהתנסויות של פסיכולוגים14:30 – 13:00

מפגש שביעי - יום שני 01.06.20
תהליכי הערכה ומשוב בהדרכה 

מר יובל לויזון-ינאיהערכה כגורם מקדם התפתחות 10:30 – 09:00 

מר יובל לויזון-ינאיהערכה מעצבת והערכה מסכמת ויישומיהן בהדרכה 12:15 – 10:45

הפסקה13:00 – 12:15

ד"ר אליאן זומרפלדסיכום ההשתלמות: דיון על הסמכת מדריכים בפסיכולוגיה 14:30 - 13:00

 /https://www.ariel.ac.il/wp/externalcertificate :בנוסף, ניתן להתרשם מהתכנית באתר האינטרנט שלנו
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https://www.ariel.ac.il/wp/externalcertificate/
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