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מעבראפיקמיסדו)פ"האו)הפתוחהוהאוניברסיטהאילן-ברבאוניברסיטתלפסיכולוגיההמחלקה
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:תואר ראשון בפסיכולוגיה



:מבנה הלימודים
.בלבדלמצטייניםמיועדהמורחבהמסלול.מובנהראשיודוראשי-דו,מורחבכמקצועמתקיימיםפסיכולוגיהלימודי

.שנים3הלימודיםמשך

:מורחבמקצוע

הנושאיםבמגווןנרחבידעלהעניקהיאהמסלולמטרת.ובחירהחובהקורסיהכוללות(ש"ש46)ז"נ92נדרשות

.גבוהיםנתוניםבעלילמועמדיםמיועדהמסלול.במחלקההנלמדים

*ראשי-דומקצוע

.בחירהוקורסיחובהקורסיהכוללות(ש"ש29)ז"נ58נדרשות

מהקורסיםחלק)במחקרופרקטיקוםסמינריוניםמתקיימיםוכן,ותרגיליםהרצאותשלבדרךמתנהליםהקורסיםרוב

בנוסףראשימקצועללמודחייביםהראשוןהתוארתלמידי.(קדםבקורסיבהצלחהעמידהמחייבים'ג-ו'בבשנים

.לפסיכולוגיה

.הנוספתלמחלקהבהתאםלהשתנותעשויז"נמספר*

:מובנהראשי-דומקצוע

.בחירהוקורסיחובהקורסיהכוללות(ש"ש27)ז"נ54נדרשות

מהקורסיםחלק)במחקרופרקטיקוםסמינריוניםמתקיימיםוכן,ותרגיליםהרצאותשלבדרךנלמדיםהקורסיםמרבית

בנוסףראשימקצועללמודחייביםהראשוןהתוארתלמידי.(קדםבקורסיבהצלחהעמידהמחייבים'ג-ו'בבשנים

:הבאותמהמחלקותמאחתראשימקצועעםבשילובמתקיימיםמובנהראשידובמסלוללתוארהלימודים.לפסיכולוגיה

.המוחוחקרהחייםמדעי,כלכלה,חינוך,ואנתרופולוגיהסוציולוגיה



?האדםנפשבחקרהלימודיםאתולהעמיקפסיכולוגיהללמודמעוניינים

.גבוהיםפסיכומטריציוניובעלי,בפסיכולוגיהרבענייןבעלילסטודנטיםתכניתהינהמורחבמסלול–בפסיכולוגיההתכנית

.הפסיכולוגיהעולםשלהרחבהידעלביןאותםהמעסיקותוסוגיותהאישיעולמםביןגשריוצרתהתכנית

ועלעליוומשפיעים,אותוהמניעיםהתהליכים,נפשו,האדםלחקרמדעיבסיסמעניקההמורחבבמסלולהלימודיםתכנית

.קשריו

,העדכנייםמחקרתחומיהצגתבאמצעותהפסיכולוגיהבתחוםהבסיסילידעבוהלומדאתיחשוףהמורחבהמסלול

חוקרבהנחייתמקיפהאישיתחקרעבודתפיתוחומאפשרהמחלקהשלבקליניקהקליניתהתנסותללומדיאפשר

.מהמחלקה

הינהבמחלקההלמידה.אותםהמענייןבתחוםאישיתחקרבעבודתהמעונייניםמצטייניםלתלמידיםמתאימההתכנית

קליניתובהתנסות,המחקריהפסיכולוגיבפרקטיקוםמשתתפיםהסטודנטיםללימודיהםהשלישיתבשנה.ויעילהמעמיקה

.התחומיםלשניהמעשיתהחשיפהאתלסטודנטלהעניקמנתעלמטופליםעם

.בפסיכולוגיה.B.Aתואריוענקהלימודיםבתום

.בפסיכולוגיהשניתוארללימודילהמשיךהאפשרותתינתןהתוכניתלבוגרי

:מורחב-פסיכולוגיה



:פסיכולוגיה דו ראשי

ומניעהביחידהפועמתהאנושיתהרוחאתלחקור?האנושיתההתנהגות?האדםנפשאתיותרטובלהביןרוצה

?כולההחברהאת

לענפי,ומחקריניסויי,בסיסיעיונירקעלהקנייתמכוונתראשידובפסיכולוגיההראשוןהתוארללימודיהתכנית

.בפסיכולוגיהמעשית-מקצועיתהכשרהלתתמבליהשוניםהפסיכולוגיה

,והתנהגותיותחינוכיות,נפשיותבעיותשלרחבהלקשתמענההמספקעוצמהרבטיפוליכליהיאפסיכולוגיה

.חייםאנושבההסביבהואתמשפחתנואת,עצמנואתיותרטובלהביןלנושמסייע

ומוסדותרשויות,לארגוניםועדוהמשפחהמהבית,מגווניםלתחומיםומתרחבבהתמדהעולהלפסיכולוגיםהביקוש

.הסוגיםמכל

,הרגשיים,הביולוגייםהמרכיביםעלנרחבידעלהעניקמכוונותבמחלקהראשוןלתוארהלימודתכניות

.ואבנורמליתנורמליתהתנהגותבבסיסהעומדיםוהחברתייםההתפתחותיים,הקוגניטיביים

.הידעאתלהרחיבמעונייןהואבונוסףתחוםהסטודנטבוחר,הפסיכולוגיהלימודילצד,ראשיהדובמסלול

.הנוסףובתחוםבפסיכולוגיה.B.Aתואריוענקהלימודיםבתום

.בהשלמותצורךללאהנוסףבתחוםאובפסיכולוגיהשניתוארללימודילהמשיךהאפשרותתינתןהתכניתלבוגרי



?  רוצים להבין איך מתעוררות מהפכות חברתיות

?מדוע דווקא אדם מסויים נבחר להנהיג מהפכת צדק חברתי

?להניע שינוי חברתיאיך אפשר ? מאפייני הפרט לבין תהליכים חברתיים הקשר בין מהו 

השאלותעללענותהמנסיםעולמותשניביןגשריוצרתואנתרופולוגיהסוציולוגיה–בפסיכולוגיהראשיתהדוהתכנית

וכלים,והתפתחותשינויהמאפשריםוהאישייםהחברתייםהמנגנוניםלחקרמדעיבסיסונותנתהללוהמרתקות

,למידה,הגירה,גלובליחברתיניודכמותחומים.אלולתופעותהבסיסלהבנתוחברתייםארגוניים,אישייםפסיכולוגיים

.מרתקתבצורההתחומיםשניאתמשלביםנוספותפסיכולוגיותותופעותדיכאון

,ואנתרופולוגיהסוציולוגיהבלימודיהנדרשהידעאתוכן,הפסיכולוגיהבתחוםהבסיסיהידעאתכוללתהתכנית

המשותפיםמחקרתחומיהצגתבאמצעותובחברהבקהילההפרטשלהאנושיתההתנהגותבנושאהידעאתומרחיבה

.הדיסציפלינותלשתי

לסוציולוגיההסטודנטיםעםנלמדיםבפסיכולוגיההקורסים.בתחוםעכשווייםלמחקריםהסטודנטיםאתתחשוףהתכנית

במחלקותשהלמידהכך,לפסיכולוגיההסטודנטיםעםנלמדיםואנתרופולוגיהבסוציולוגיהוהקורסים,ואנתרופולוגיה

ובהתנסות,המחקריהפסיכולוגיבפרקטיקוםמשתתפיםהסטודנטיםללימודיהםהשלישיתבשנה.ויעילהמעמיקההינה

.התחומיםלשניהמעשיתהחשיפהאתלסטודנטלהעניקמנתעלקלינית

.ואנתרופולוגיהובסוציולוגיהבפסיכולוגיה.B.Aתואריוענקהלימודיםבתום

צורךללאואנתרופולוגיהבסוציולוגיהאובפסיכולוגיהשניתוארללימודילהמשיךהאפשרותתינתןהתכניתלבוגרי

.בהשלמות

,  פסיכולוגיהדו ראשי מובנה 

ואנתרופולוגיהסוציולוגיה 



.כדי ללמוד היטב נדרשת התאמה בין יכולות הלומד לסביבה הלימודית

כיצד ניתן לשפר את הלמידה בבית  ? מדוע משתעממים בשיעור? מה גורם ללקויות למידה

?הספר

עללענותהמנסיםעולמותשניביןגשריוצרתחינוך–בפסיכולוגיהראשיתהדוהתכנית

והפדגוגייםההתנהגותייםהמנגנוניםלחקרמדעיבסיסונותנתהללוהמרתקותהשאלות

.בפרטלמידהלקויותעםילדיםשלתפקודםולשיפור,בכללהספרבביתבלמידהלתמיכה

אתהיוםהמעסיקיםקשייםלמגווןמענההנותןמתפתחתחוםהינהיעוציתפסיכולוגיה

ומבוגריםילדיםלמידתלקדםלמעונייניםחזקבסיסלתרוםעשויהתחום.המשפחותמרבית

.היוםהמתפתחותהחדישותהחינוךבמסגרותבמיוחד

חינוךבלימודהנדרשהידעאתוכן,הפסיכולוגיהבתחוםהבסיסיהידעאתכוללתהתכנית

אתתחשוףהתכנית.הדיסציפלינותלשתיהמשותפיםהמחקרתחומיהצגתבאמצעות

הסטודנטיםעםנלמדיםבפסיכולוגיההקורסים.בתחוםעכשוויםלמחקריםהסטודנטים

שהלמידהכך,לפסיכולוגיההסטודנטיםעםנלמדיםחינוכיבייעוץוהקורסיםחינוכילייעוץ

חלקלוקחיםהסטודנטיםללימודיהםהשלישיתבשנה.ויעילהמעמיקההיאבמחלקות

החשיפהאתלסטודנטלתתמנתעלבשדההתנסות,וכן,מחקריפסיכולוגיבפרקטיקום

.התחומיםלשניהמעשית

תינתןהתוכניתלבוגרי.חינוכיובייעוץבפסיכולוגיה.B.Aתואריוענקהלימודיםבתום

.בהשלמותצורךללאחינוכיבייעוץאובפסיכולוגיהשניתוארללימודילהמשיךהאפשרות

ייעוץ חינוכי-פסיכולוגיהדו ראשי מובנה 



.כדי להבין תהליכי קבלת החלטות כלכליות צריך להבין את נפש האדם

?  מה גורם לאנשים להחליט החלטה כלכלית גדולה מיכולותיהם

?האם כדאי לקחת הלוואה? "תספורת"למי נכון לעשות ? מה גורם להתפוצצות בועה

עללענותהמנסיםעולמותשניביןגשריוצרתכלכלה–בפסיכולוגיהראשיתהדוהתכנית

והכלכלייםההתנהגותייםהמנגנוניםלחקרמדעיבסיסונותנתהללוהמרתקותהשאלות

.אותםהמניעיםההחלטותקבלתותהליכיכלכלהומאקרומיקרותהליכילהבנת

העבודהבשוקלהשתלבותלתרוםהעשויומתפתחחדשתחוםהינההתנהגותיתכלכלה

.ובפסיכולוגיהבכלכלהחיונייםיסודבמושגיהבנההקנייתתוך

בלימודיהנדרשהידעאתוכן,הפסיכולוגיהבתחוםהבסיסיהידעאתכוללתהתכנית

תחשוףהתכנית.הדיסציפלינותלשתיהמשותפיםמחקרתחומיהצגתבאמצעותכלכלה

הסטודנטיםעםנלמדיםבפסיכולוגיההקורסים.בתחוםעכשווייםלמחקריםהסטודנטיםאת

במחלקותשהלמידהכך,לפסיכולוגיההסטודנטיםעםנלמדיםבכלכלהוהקורסים,לכלכלה

בפרקטיקוםמשתתפיםהסטודנטיםללימודיהםהשלישיתבשנה.ויעילהמעמיקההינה

המעשיתהחשיפהאתלסטודנטלהעניקמנתעלבשדהובהתנסות,המחקריהפסיכולוגי

.התחומיםלשני

.וכלכלהבפסיכולוגיה.B.Aתואריוענקהלימודיםבתום

ללאבכלכלהאובפסיכולוגיהשניתוארללימודילהמשיךהאפשרותתינתןהתוכניתלבוגרי

.בהשלמותצורך

כלכלה-דו ראשי מובנה פסיכולוגיה



ומספר הצמתים  ? כדור הארץפניהידעתם כי מספר תאי העצב במוח האדם גדול יותר ממספר האנשים החיים על 

?גדול יותר ממספר הכוכבים בגלקסיה( סינפסות)ביניהם 

מהו הקשר בין גנים  ? איך נוצר זיכרון? איך אפשר להסביר את ההתנהגות שלנו? הקשר בין הגוף לנפשמהו 

?מהי מודעות? להתנהגות

המרתקותהשאלותעללענותהמנסיםעולמותשניביןגשריוצרתהחייםמדעי-בפסיכולוגיהראשיתהדוהתכנית

פסיכולוגייםוכלים,התנהגותהמבקריםוהתאייםהמולקולריים,הגנטייםהמנגנוניםלחקרמדעיבסיסונותנתהללו

ותופעות,התמכרות,סכיזופרניה,דיכאון,למידה,זיכרוןכמותחומים.אלולתופעותההתנהגותיהבסיסלהבנת

.מרתקתבצורההתחומיםשניאתהמשלבותנוספותפסיכולוגיות

הסטודנטיםאתוחושפתהפסיכולוגיהבלימודיהנדרשהידעוכן,החייםמדעיבתחוםידערכישתכוללתהתכנית

עםנלמדיםבפסיכולוגיההקורסים.בתחוםעכשווייםולמחקריםהדיסציפלינותלשתיהמשותפיםמחקרלתחומי

במחלקותשהלמידהכך,לפסיכולוגיההסטודנטיםעםנלמדיםהחייםבמדעיוהקורסים,החייםלמדעיהסטודנטים

חקרובמעבדותהפסיכולוגיבפרקטיקוםמשתתפיםהסטודנטיםללימודיהםהשלישיתבשנה.ויעילהמעמיקההינה

.התחומיםלשניהמעשיתהחשיפהאתלסטודנטלהעניקמנתעלהחייםבמדעי

.החייםבמדעי.B.ScובפסיכולוגיהB.Aתואריוענקהלימודיםבתום

.בהשלמותצורךללאהחייםבמדעיאובפסיכולוגיהשניתוארללימודילהמשיךאפשרותתינתןהתוכניתלבוגרי

מדעי החיים-דו ראשי מובנה פסיכולוגיה



האם ניתן לפתח דרכים לשפר  ? מה קורה לנו במוח כשאנו חווים סוגים שונים של חוויות? מה הקשר בין נפש למוח האדם

?למידה, מנגנונים כמו זיכרון

.  מדעי המוח יוצרת גשר בין שני עולמות המנסים לענות על השאלות המרתקות הללו-הדו ראשית בפסיכולוגיההתכנית 

.לבין מגוון התנהגויות פסיכולוגיות" מרכז השליטה והבקרה"קיים קשר בלתי ניתן לניתוק בין המוח 

חקר . זיכרונותינו והמודעות שלנו, חושינו, מחשבותינו, המוח מנהל את כל פעולותינו הגופניות ואחראי גם על רגשותינו

המוח ניצב בחזית המחקר המדעי ועושה שימוש בטכנולוגיות המתקדמות ביותר למציאת דרכים לשיפור יכולותיו של  

במוחנו על מנת לפענח את סודות  מתרחש בהתכנית מאפשרת להעמיק את החקר . הזדקנותלרפא מחלות ולמנוע , האדם

.התפיסה והמחשבה האנושית

-היה נוירו, אבי הפסיכואנליזה, פרויד: כמה מהמדענים וחוקרי המוח הדגולים של כל הזמנים עסקו במחקר בינתחומי

שהיה אבי , וכמובן דארווין; היה גם אבי פסיכולוגיית הלמידה האסוציאטיבית, חתן פרס נובל בפיזיולוגיה, פבלוב; פיזיולוג

.חיים וגם מייסד תיאוריית האבולוציה-המחקר המדעי של התנהגות אנשים ובעלי

.במדעי המוחBS.c-בפסיכולוגיה וB.Aתוארהלימודים יוענק בתום 

.בפסיכולוגיה או תואר שני במדעי המוח ללא השלמותללימודי תואר שני לבוגרי התוכנית תינתן אפשרות להמשיך 

מדעי המוח-דו ראשי מובנה פסיכולוגיה



מעבדות מחקר-ייחודיות המחלקה 

פעילהוהתנסותידערוכשיםהסטודנטיםהראשוןהתוארבמהלךכבר

.מתקדמותמחקרבמעבדות

תפיסת,קשב,חשיבהתהליכילהערכתמתקדםבציודמצוידותהמעבדות

,פיזיולוגייםמדדים,התנהגותיותתצפיותעלבהתבסס:וזיכרוןשפה,רגשות

.MEG-וEEGופעילותתנועהחקר,עינייםתנועות



–ייחודיות המחלקה 

: קליניקה טיפולית

-בשדההתנסותקורסיבמגווןלהשתלבלסטודנטיםאפשרותקיימתהראשוןהתוארבמהלךכבר

.שיקומית,אספרגר-אוטיזם,התפתחותית,קלינית

בתהליךוכןטיפוליאופיבעלתבהתנסותחלקלקחתלסטודנטיםמאפשריםאלהייחודייםקורסים

הקורסים.שוניםהתערבותולסוגיטיפוליותגישותלמגווןנחשפיםהסטודנטים.קבוצתיהדרכה

.לפרקטיקההתיאוריהביןלמפגשהזדמנותמציעים

לקהילהפסיכולוגייםטיפוליםשלשירותומציעה1967בשנתנוסדההקהילהלשירותהקליניקה

.וחדשנותמקובלותטיפוליותגישותמגווןעלהמתבססים

בהדרכהמתמחיםי"ועלפסיכולוגיהמתקדמיםלתאריםסטודנטיםי"עניתןהפסיכולוגיהטיפול

.הבכירהסגלשלצמודה

במסגרתהמתקיימותהקליניותבפעילויותלהשתלבותדרךסולליםבשדהההתנסותקורסי

.הקליניקה



קשריצירת 

לפסיכולוגיההמחלקה 

03-5317672' טל

03-7384106' פקס

psychology.dept@biu.ac.il: ל"דוא

http://psychology.biu.ac.il: אתר המחלקה

902' מס, ש אנה ומקס ווב"בנין פסיכולוגיה ע: מיקום

2-6חדרים , קומת כניסה

הפקולטה למדעי החברה
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