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 בס"ד

 טבת תש"פ

 2019דצמבר, 

 אילן-אוניברסיטת בר

 המחלקה לפסיכולוגיה

 לימודים מתקדמים בפסיכולוגיה לשנה"ל תשפ"א

 

במסגרת הלימודים המתקדמים במחלקה לפסיכולוגיה, קיימים שלושה מסלולים שונים שמהווים מגמות 

            לימוד שונות:

 פרופ' רוני גבע .   – ראש המחלקה לפסיכולוגיה

 

 פרופ' איוה גלבוע, ד"ר מאיה וולף –ראש המגמה  –המגמה לפסיכולוגיה קלינית  .1

 פרופ' יאיר ברזון –ראש המגמה   –ארגונית -חברתית .2

 ד"ר דוד ענקי –ראש המגמה   -המגמה לפסיכולוגיה, קוגניציה, רגש ומוח )פקר"מ(  .3

 

 תנאי קבלה

 בפסיכולוגיה.סיום כל הדרישות לתואר הראשון  .1

ממוצע ציונים של לימודי התואר הראשון בפסיכולוגיה ומבחן כניסה ארצי לפסיכולוגיה  .2

 מתא"ם. בהתאם לדרישות המגמה. –לתארים מתקדמים 

          

 ציון ממוצע                                       ציון מתא"ם                           שם המגמה

 בפסיכולוגיה                                                                                                

 90                                            110                             קלינית  

 87                                            100                  *ארגונית חברתית 

   85                                                  ---------     **פסיכולוגיה קוגניציה, רגש 

                                         ומוח )פקר"מ(   

  

 80-ממוצע במקצוע השני לא פחות מ ציון

                          93)ציון תואר ראשון בפסיכולוגיה ראשי ארגונית תלמידים מצטיינים -* במגמה החברתית

ומעלה(, יוכלו להגיש מועמדות גם אם לא עשו מבחן מתא"ם. לגבי מועמדים אלו ללא מתא"ם, על 

 בסיס החומר שיוגש,  תתקבל החלטה האם לזמן בהמשך את המועמד לראיון.

יציה רגש ומוח, אך ציון מתא"ם גבוה, ייתן עדיפות ** ציון מתא"ם אינו הכרחי למגמה פסיכולוגיה קוגנ

 בקבלת מלגה.
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ניתן לגשת למבחן מתא"ם החל מסוף שנה ב' של התואר הראשון. תלמידי חו"ל יבחנו במבחן  .3

GRE ומעלה(. 70.  )אחוזון 

 צירוף המלצות: .4

למגמה הקלינית יש לצרף המלצה אחת אקדמית ממרצה שיכול לחוות דעה על המועמד 

אחת מהשדה ממדריכים שהם פסיכולוגים בתחום טיפולי )קליני, שיקומי, רפואי, והמלצה 

 חינוכי(  או עובדים סוציאליים קליניים על עבודה בשדה.

ארגונית ופסיכולוגיה קוגניציה רגש ומוח: יש לצרף שתי המלצות -למגמות החברתית

 אקדמיות. אין צורך בהמלצה מן השדה.

שאלונים המתייחסים  2על המועמד למגמה קלינית למלא טופס שאלון אישי ובנוסף יש למלא  .5

להגיש הצהרה מחקרית חובה לניסיון טיפולי ומחקרי. )בשאלון המחקרי בשאלה האחרונה  

באנגלית(. ולציין מנחה פוטנציאלי לעבודת התזה ו/או דוקטורט, ניתן לבחור מנחה פוטנציאלי 

 ארגונית, פסיכולוגיה קוגניציה רגש ומוח(.-מגמות )קלינית, חברתיתמכל אחת משלושת ה

החיים  רגיל ולצרף אליו -ארגונית מתבקשים למלא טופס קורות-מועמדים למגמה החברתית .6

עמוד )אחד( מודפס המתאר את הרקע )האקדמי ו/או המקצועי(, תחומי העניין והכוונות 

ארגונית )טופס רלוונטי -לוגיה החברתיתהמחקריות ו/או המקצועיות שלהם בתחום הפסיכו

 ניתן להורדה מאתר המחלקה(.

למגמה פסיכולוגיה קוגניציה רגש ומוח  יש להגיש עמוד אחד מודפס ובו  הצהרת מטרות  .7

 מחקריות )טופס רלוונטי ניתן להורדה מאתר המחלקה(.

ות יזומנו המיון למגמות השונות נעשה על בסיס נתוני המועמד/ת וחומר ההרשמה.  לראיונ .8

-רק חלק מהנרשמים בהתאם לשיקולי ועדת הקבלה המחלקתית. )במגמה החברתית

 ארגונית אין ראיונות מלבד למסלול הישיר(.  

ארגונית -בטופסי ההרשמה ניתן לציין כאופציה שניה אחת מהמגמות הבאות:  חברתית .9

 ופסיכולוגיה קוגניציה  רגש ומוח.
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 סדרי ההרשמה

ההרשמה הרשמית לאוניברסיטה מתבצעת בדרך שנקבעה על ידי הוועדה לתואר שני של  .1

 האוניברסיטה. ההרשמה מתבצעת באמצעות האינטרנט. 

 : המלצות .2

 למגמה הקלינית יש לצרף המלצה אחת אקדמית והמלצה אחת מעבודה בשדה.

המלצות אקדמיות  ארגונית, פסיכולוגיה קוגניציה, רגש ומוח  יש לצרף שתי-למגמות: חברתית

 ואין צורך בהמלצה מהשדה.

הסטודנטים מתבקשים להעביר לממליצים טופס המלצה מובנה אשר ניתן להורידו מאתר 

האינטרנט המחלקתי. טופס זה אחיד בכל המחלקות לפסיכולוגיה בארץ. הממליצים יעבירו את 

 חוות דעתם ישירות למחלקה. 

ם או הסמינריונים או בהתנסויות בשדה ובמחקר דעת מנותני הפרקטיקו-אחריות לקבלת חוות

 מוטלת על הסטודנטים. 

 

 דרישות מוקדמות

אילן או מאוניברסיטה אחרת בארץ ובחו"ל. תלמידים ממוסדות -תואר ראשון בפסיכולוגיה ראשי מבר

אחרים עשויים להיות מחויבים בלימודי השלמה, בהתאם לרשימת הקורסים אותם למדו בתואר 

למגמת פסיכולוגיה קוגניציה רגש ומוח ניתן להגיש מועמדות גם לבוגרי תואר ראשון בתחומים הראשון. 

קרובים )כמו מדעי המוח, הקוגניציה, ההתנהגות והפרעות בתקשורת(. מתקבלים מתחומים אלו יידרשו 

לקחת קורסי השלמה. המגמה הקלינית מתנה את הקבלה בכך שהמועמד השתתף בקורסים הבאים 

 אשון: פסיכופתולוגיה או פסיכולוגיה אבנורמלית, תיאוריות אישיות ופסיכולוגיה התפתחותית.לתואר ר

 השתתפות בפרקטיקום מחקרי מהווה תנאי הכרחי. לידיעתכם!

ארגונית ופסיכולוגיה קוגניציה, רגש ומוח.  קיימים -בכל אחת משלושת המגמות: קלינית, חברתית

 שלושה מסלולים נפרדים:

 (MAרגיל לתואר שני )א. מסלול 

 .(Ph.D)ב. המסלול הישיר לתואר שלישי 

 .(Ph.Dמסלול משולב לתואר שלישי  )ג. 

הלימודים מתקיימים בכל אחת משלוש מגמות המחלקה ונמשכים עד  : מסלול רגיל לתואר שני

שנים. בשנתיים הראשונות, הסטודנטים לומדים את קורסי החובה והבחירה של המגמה  3מקסימום 

אליה התקבלו )ראה תוכנית לימודים מצ"ב(, וקורס מחלקתי בסטטיסטיקה ושימושי מחשב. כמו כן, 

הסטודנטים נדרשים להכין הצעת מחקר לתזה לתואר שני בהנחיית אחד מאנשי סגל המחלקה עד 

ם השנייה. בהמשך הסטודנטים מבצעים את המחקר שלהם.  הדו"ח הסופי של תחילת שנת הלימודי

 התיזה חייב להיות מוגש לא יאוחר מסוף השנה השלישית.

 MAסטודנט שמילא את כל חובות השמיעה במגמה והגן על התיזה שלו בהצלחה מקבל תואר 

 בפסיכולוגיה.
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 מלגות

לתלמידי המ.א במסלול הרגיל קיים מגוון של מלגות. לפרטים נוספים יש לפנות למדור מלגות ופרסים 

 ולמזכירות המחלקה.  

:  מסלול זה מיועד למועמדים מצטיינים אקדמית. הקבלה על פי שיקולי המחלקה. המסלול הישיר

יה לבקש מעבר לתואר : לתלמידים בשנה א' בתואר השני, קיימת אופצמסלול משולב לתואר שלישי

(. המעבר מותנה באישור .Ph.Dשלישי במסלול המשולב. המסלול מיועד להקנות תואר שלישי )

 המחלקה על פי מגוון שיקולים מערכתיים ומצריך:  

יצירת קשר עם מנחה והסכמה להנחות, המלצה ממוקדת במחקר )לא מסגל המחלקה(, נדרש  שלב א':

 ומעלה. 90ממוצע ציונים בתואר השני  

הגשת הצעת מחקר מקדמית )השערות ראשוניות(, הכנת הצעת דיסרטציה עד סוף סמסטר  שלב ב':

 א', של שנה ב'. 

 הבקשה תובא לדיון בוועדת הדוקטורנטים.

 

 המסלול המשולב מחולק לשני שלבים: 

ובחירה  השלב הראשון, נמשך שנתיים והינו שלב בסיסי בו הסטודנטים נדרשים )א( ללמוד קורסי חובה

במגמה אליה התקבלו )בדומה ללימודים במסלול הרגיל לתואר השני( ולהשתתף בסמינר המחלקה; 

)ב( הגשת הצעת מחקר לדיסרטציה לתואר שלישי בהנחיית אחד מאנשי סגל המחלקה )בדרגת מרצה 

 בכיר ומעלה(.

רסים מחלקתיים שנים, הינו שלב מתקדם ובו הסטודנטים ידרשו ללמוד קו 4השלב השני, הנמשך עד 

במתודולוגיה, סוגיות אתיות בפסיכולוגיה וסוגיות בפסיכולוגיה וחברה, לבצע ולכתוב את עבודת 

 הדיסרטציה שלהם, להגישה לשיפוט ולהציגה.

 המחלקה משתדלת להשיג מלגות ותמיכה גם לשאר הסטודנטים במסלול המשולב.
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 תכנית למגזר החרדי

 פתיחת הרשמה ללימודי תואר מוסמך 

בשל צורך רב בפסיכולוגים בקרב הציבור החרדי ובפרט בתחומים הטיפוליים, המחלקה לפסיכולוגיה 

באוניברסיטת בר אילן פתחה מסלול הכשרה לתואר שני לסטודנטים )נשים וגברים( מהמגזר החרדי. 

שהינם בעלי תואר ראשון בפסיכולוגיה.  מוזמנים להגיש מועמדים  בוגרי מערכת החינוך החרדית בארץ

 המסלול ייפתח במסגרת מגמה אחת : קלינית.

התלמידים שיתקבלו למסלול ישולבו בתכניות הלימודים הרגילות. בשל אופי ההכשרה של מסלול ייחודי 

          זה, מספר הסטודנטים שיתקבלו מוגבל.

. תלמיד שציונו במבחן המתא"ם יהיה נמוך מן הרף, תנאי ותהליך ההרשמה זהים כמו לשאר המועמדים

 יוכל להגיש מועמדות. 

 לקבלת פרטים נוספים לגבי הליך ההרשמה, ניתן לפנות אל ליבי בן דרור, רכזת התוכנית,

       libbybendror@gmail.com         דוא"ל: 
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 תיאור המגמות

תכנית הלימודים לתארים מתקדמים של המחלקה כוללת את המגמה הקלינית שהיא מהמובילות בארץ 

ומגמות מחקריות המציגות את קדמת הידע והטכנולוגיה. שיתוף תכנים בין מגמתיים, כמו בתחום 

נושאים טיפוליים ובתחום המחקר החברתי. כל התכניות מאפשרות בחירת מנחה מבין כל חברי הסגל 

 ר של המחלקה, עם זאת לכל מגמה ישנם מוקדי התמחות ייחודיים לה. הבכי

סטודנטים למגמות המחקריות  13-14סטודנטים למגמה הקלינית ובין  42-45בכל שנה, יתקבלו בין 

ארגונית ופקר"מ(. לתכנית הדוקטורט יתקבלו מספר קטן יותר של סטודנטים בכל אחת -)חברתית

רינו להפוך למובילים ומחדשים בתחום הפסיכולוגיה, בקליניקה, משלוש המגמות. אנו מצפים מבוג

קורסים,  –במחקר או באקדמיה. אנו דוגלים בהכשרה מצמיחה ותומכת, ולכן בכל מרכיבי התכנית 

אנו מדגישים את הקשר בין התלמידים לבין המנחים. כבר בתחילת  –מחקר קליני והתנסות מקצועית 

עשית )פרקטיקום(, מחקר מודרך וקורסים אינטנסיביים המציגים המסלול, כוללת ההכשרה התנסות מ

 באופן פלורליסטי את הגישות המרכזיות בתחום. 

 

 המגמה לפסיכולוגיה קלינית

אילן היא אחת מתכניות ההכשרה הוותיקות והמבוססות בארץ. מסלול -המגמה לפסיכולוגיה קלינית בבר

זה משלב הכשרה קלינית ומחקרית תוך הקניית ידע וכישורים מקצועיים לעבודת הפסיכולוג. התכנית 

יר הינה רחבה וכוללת קורסים תיאורטיים והתנסויות מעשיים במגוון גישות. מטרת התכנית להכש

פסיכולוגים בעלי ידע בתחום הפסיכותרפיה, הפסיכודיאגנוסטיקה והפסיכופתולוגיה תוך התייחסות 

למעגל החיים הרחב החל מינקות ועד לגיל השלישי, ולהקשרים ייחודיים של בריאות, חולי ושיקום. 

תי וטיפול בתכנית נלמדות מגוון גישות כגון טיפול דינמי, טיפול משפחתי, טיפול קוגניטיבי התנהגו

 אינטגרטיבי. 

 

ההתנסות הקלינית נעשית במסגרת הקליניקה לקהילה של המחלקה לפסיכולוגיה ובמרכזי בריאות 

אילן -ומרפאות חוץ, כך שהסטודנטים צוברים ניסיון קליני עשיר. הכשרה זו ייחודית לאוניברסיטת בר

במגמה הקלינית. בהיבט ומקנה התנסות מקצועית המלווה בהדרכה צמודה של אנשי סגל בכירים 

המחקרי, תכנית הלימודים שואפת להקנות כלים לחשיבה שיטתית ומדעית, ולמיומנויות בשימוש בכלים 

 אמפיריים. 

( לתכנית 10-12 -תלמידים לתכנית המ"א, ומספר קטן יותר )לא יותר מ 42-בכל שנה, מתקבלים כ

תמקד בתחומי הכשרה הנוגעים הדוקטורט. במסגרת הלימודים במגמה הקלינית ניתן יהיה לה

שיקומית. מיקוד -לפסיכולוגיה קלינית של המבוגר, פסיכולוגיה הקלינית של הילד, ופסיכולוגיה קלינית

 זה יאפשר לתלמידים להתקבל להתמחות קלינית או שיקומית. 
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 המגמה החברתית ארגונית

יסי והיישומי, וכן בתחומי ארגונית מכשירה סטודנטים בתחום המחקר החברתי הבס-המגמה החברתית

המחקר בניהול וארגון, כולל בייעוץ ארגוני. בהתאם, בוגרי המגמה משתלבים בעולם העבודה במשרדי 

ייעוץ ובארגונים בשוק הפרטי, בפרט בתעשיות עתירות ידע, ובארגונים ציבוריים. כמו כן, חלק מבוגרי 

י מחקר(, ובתחום המיון. הקורסים המגמה מועסקים במסגרות מחקריות )חוקרים באקדמיה, מכונ

הנלמדים במגמה כוללים עיסוק תיאורטי בשאלות בסיסיות בפסיכולוגיה חברתית, כגון קוגניציה 

אישיים, יחסים בין קבוצתיים, לצד קורסים המייצגים יישומים מעשיים של הידע -חברתית, הבדלים בין

ר חברתי מתקדם. בתחום הארגוני, לצד קורסי הבסיסי, ובכלל זה קורסים בגישור, בניית שאלונים, ומחק

תשתית המקנים ידע תיאורטי רחב )לדוג', יסודות הפסיכולוגיה הארגונית, רגשות בארגונים(, מוצע 

מגוון רחב של קורסים יישומיים המקנים כלים לעבודה בשטח )ניהול אסטרטגי, דיאגנוזה ארגונית, 

במסגרת התואר מבצעים הסטודנטים פרקטיקום מעשי, פיתוח ארגוני, תורת הראיון ועוד(. כמו כן, 

הכולל עבודה ייעוצית בשדה בהנחיית מומחים בתחום ובליווי מרצי הגמה. השילוב בין ידע תיאורטי 

-ארגונית בבר-בסיסי בתחום החברתי ובין מחקר יישומי בתחום הארגוני מייחד את המגמה החברתית

והתפתחות מקצועית מעמיקה במגוון רחב במיוחד של כיוונים. אילן ומאפשר לסטודנטים היכרות, ניסיון, 

בוגרי המגמה מתקדמים לתפקידים בכירים במשק ובאקדמיה ומסייעים לבוגרים חדשים להשתלב בשוק 

 בעבודה, בין השאר, באמצעות קבוצת פייסבוק פעילה. 

 

 המגמה לפסיכולוגיה קוגניציה, רגש ומוח

מחקרית אשר מאגדת בתוכה מגוון רחב -התכנית לפסיכולוגיה קוגניציה, רגש ומוח היא תכנית ניסויית

ההתמקדות איננה של נושאי מחקר: מחקר פסיכוביולוגי, קוגניטיבי, תפיסתי, אישיותי ונוירופסיכולוגי. 

ר חוקרים אלא מוענק מבט רחב על הפסיכולוגיה כמדע. מטרת הלימודים היא להכשי, בתחום בודד

במדע הפסיכולוגיה וזאת על ידי חשיפת התלמידים לרמות השונות של ניתוח פסיכולוגי, והקניית הכלים 

פיזיולוגיים ומערכי מחקר מעבדתיים, דרך מחקרי יומן -המתודולוגיים המתאימים: החל ממדדים פסיכו

ה מחקרית, יחד עם קורסי וכלה בפיתוח ראיונות ושאלונים. הלימודים כוללים קורסי ליבה במתודולוגי

 פרקטיקום מחקריים וקורסי בחירה מעמיקים בנושאים השונים.

המגמה מעניקה ניסיון מעשי במחקר ומספקת ידע תאורטי ומתודולוגי נרחב. במהלך לימודיהם, ניתנות 

לסטודנטים הזדמנויות ליישם את הידע העיוני והמתודולוגי שרכשו בביצוע פרויקטים מחקריים בתוך 

חולים, מעבדות ומכוני מחקר, אשר משלבים את -וניברסיטה ומחוצה לה. למגמה קשרים עם בתיהא

 הסטודנטים גם במחקר יישומי.
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 הליך הקבלהת

 

 תהליך הקבלה למגמה הקלינית

 yari.gvion@biu.ac.ilד"ר ירי גביעון  פניות בנושא קבלה:

 יש להגיש המלצה אחת מהשדה, המלצה אחת אקדמית.

יתבקשו המועמדים לדרג שלושה מנחים איתם הם היו מעוניינים  במסגרת השאלון האישי, לב:שימו 

 לעבוד )על בסיס רשימת חברי הסגל שקיבלו סטודנטים להנחיה בשנת הלימודים תש"פ(.  

             87/https://psychology.biu.ac.il/node 

            https://psychology.biu.ac.il/node/490 

המועמדים מוזמנים להיעזר באתר המחלקה ובמקורות דיגיטליים אחרים על מנת להכיר את חברי  

הסגל ותחומי העיסוק המחקרי שלהם. בפרט, מומלץ לקרוא על תחומי העניין של החוקר/ת ועל 

פרויקטים עכשוויים שמתרחשים במעבדתו/ה, לעיין במאמרים, לשוחח עם סטודנטים הלומדים 

 תלמידי המחקר במעבדות המחקר.בתוכנית, ועם 

לאחר עיון מפורט בגיליון הלימודים והציונים, בשאלון אישי ובהמלצות יוחלט עם לזמן את המועמד 

 לראיון.

בתהליך הקבלה למגמה הקלינית יתקיימו שני )או במקרים מסוימים שלושה( ראיונות קבלה. הראיון 

בראיון הקבוצתי, יוזמנו לראיון השני, שיהיה ראיון הראשון יהיה ראיון קבוצתי. חלק מאלו שייקחו חלק 

אישי עם כל אחד מחברי הסגל אותם ציין המועמד בשאלון האישי. כאמור, ניתן לבחור מנחים 

פוטנציאליים מקרב כלל חברי הסגל במחלקה )כלומר, מכל אחת משלושת המגמות: קלינית, חברתית 

ישה עם מנחה פוטנציאלי/ת שאינו/ה מן המגמה ארגונית, או פקר"מ(. במידה והמועמד יוזמן לפג

הקלינית, ייתכן שיזומן גם לראיון שלישי עם חבר סגל מן המגמה הקלינית. כמו כן יתכן שראיון אישי זה 

 ייערך לפני הראיון עם המנחה הפוטנציאלי/ת.

 

 לקבוצת הפונים באותה שנה.יחסית חשוב לזכור: בחירת המועמדים היא 

 

 .2020במהלך חודשים אפריל, מאי, יוני הראיונות יערכו 

 

 

 

 

 

 

https://psychology.biu.ac.il/node/87
https://psychology.biu.ac.il/node/490
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 ארגונית-קבלה למגמה החברתיתתהליך ה

יש להגיש שתי המלצות אקדמיות לפי נוסח ההמלצות של המחלקה. המלצות אינדיבידואליות ממקום 

העבודה וכדומה אינן תורמות לקבלה. במקרים יוצאים מן הכלל כאשר עברו שנים רבות מאז קבלת 

 לצרף המלצות ממקום העבודה )בעקרון אין צורך בהמלצת שדה(.הב.א. יש 

החיים הרגיל יש לצרף עמוד )אחד( מודפס המתאר את הרקע )האקדמי ו/או המקצועי(, -לטופס קורות

ארגונית -תחומי העניין והכוונות המחקריות ו/או המקצועיות של המועמד בתחום הפסיכולוגיה החברתית

 מאתר המחלקה(. )טופס רלוונטי ניתן להורדה

 

 קבלה למגמה פסיכולוגיה קוגניציה, רגש ומוחתהליך ה

לאחר עיון בגיליון הציונים ובהמלצות ממרצים באקדמיה וממקומות עבודה/התנדבות או מחקר, יוחלט 

אם לזמן את המועמד לראיון. על המועמד למלא טופס "הצהרת כוונות מחקריות" )טופס רלוונטי ניתן 

קה(. ועדת הקבלה של המגמה נותנת משקל להצלחה בלימודים, מוטיבציה להורדה מאתר המחל

 לעיסוק במחקר והמלצות על מצוינות.

 

 הערה: כל המידע וכל הטפסים נמצאים באתר האינטרנט המחלקתי בקישור הבא:

http://psychology.biu.ac.il/node/591 

 

 

 מועדי ההרשמה והראיונות:

 הרשמה למגמות: קלינית, חברתית ארגונית, פקר"מ

 19.1.20-19.2.20ההרשמה למגמה הקלינית תתקיים בין התאריכים: 

 19.1.20-31.3.20ארגונית תתקיים בין התאריכים -ההרשמה למגמה חברתית

לתחילת שנת  ועד 19.1.20ההרשמה למגמה פסיכולוגיה קוגניציה רגש ומוח תתחיל בתאריך 

 הלימודים תשפ"א.

 9.3.20-מועד אחרון לקבלת המלצות, קורות חיים ועדכון ציונים

 2020יוני -מאי-הראיונות יערכו במהלך חודשים אפריל

 2.7.20הודעות קבלה 

 

 

 

 

 

 

 

http://psychology.biu.ac.il/node/591
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 ודעות הקבלה לתואר שני לקראת שנת הלימודים תשפ"אה

החל משנת הלימודים תשע"ה הופעלה לראשונה מערכת שיבוץ ממוחשבת שקיצרה וייעלה את הליך 

קבלת המועמדים. גם בשנת הלימודים תש"פ נפעיל את המערכת הממוחשבת לשיבוץ המועמדים. אי 

בין לכך, כל המועמדים שנרשמו ללימודי תואר שני בפסיכולוגיה צריכים להירשם במערכת הממוחשבת 

 השיבוץ תוכנת :הלןל .מומלץ להקדים ולהירשם אבל 28.5.20-2.2.20התאריכים 

 מי שיאחר את מועד הרישום לא ישתתף בהליך השיבוץ! ולא יוכל להיכלל בדיוני הקבלה. 

לאחר הליך המיון והראיונות, המועמדים והמוסדות ידרגו את העדפותיהם. המערכת הממוחשבת 

אופטימלי הלוקח בחשבון את העדפות המועמדים והמחלקות. לאחר סיום ההליך וקבלת מציעה שיבוץ 

התוצאות הסופיות של מערכת השיבוץ, מערכת השיבוץ הממוחשבת תשלח הודעות קבלה/דחיה במייל 

 .2.7.20אל המועמדים בתאריך 

  7.6.20-21.6.20תקופת הדרוג תתבצע מהתאריך 
 

 לפסיכולוגיה תואר שני בנושא הרשמה:מספרי הטלפון של מזכירות המחלקה 

03-5317672 ,03-5318540. 

 psychology.ma@mail.biu.ac.il: כתובת דוא"ל

 adi.laib@biu.ac.il                          :ל"לדואאו 

 שעות קבלת קהל ומענה טלפוני:

 11.30-14.00א',ג' בין השעות 

 9.00-12.00ב',ה' בין השעות 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.psychologymatch.org/
mailto:psychology.ma@mail.biu.ac.il
mailto:adi.laib@biu.ac.il
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 ההרשמה  לשנת הלימודים תשפ"אדרישות 

 למגמה הקלינית-טפסים שנשלחים למזכירות המחלקה

 המלצה אחת מהשדה, המלצה אחת אקדמית .1

  20.2.20לא יאוחר מהתאריך המלצה אחת לפחות תגיע למזכירות 

  9.3.20לכל המאוחר המלצה שנייה תגיע למזכירות 

ולשלוח את השאלונים הטיפוליים יש למלא שאלון אישי, טיפולי ושאלון מחקרי -שאלונים .2

 בדואר או במסירה ידנית. 20.2.20והמחקריים עד 

 חובה להשיב על השאלה האחרונה, באנגלית.-בשאלון המחקרי 

 תמונת פספורט. .3

 צילום ספח מבחן המתא"ם. .4

 

 ארגונית-טפסים שנשלחים למזכירות המחלקה למגמה חברתית

 שתי המלצות אקדמאיות  .1

  20.2.20למזכירות לא יאוחר מהתאריך המלצה אחת תגיע 

  9.3.20המלצה שנייה תגיע למזכירות לכל המאוחר עד התאריך 

 טופס קורות חיים )נמצא באתר המחלקה(. .2

 תמונת פספורט .3

 צילום ספח בחינת המתא"ם .4

 

 טפסים שנשלחים למזכירות המחלקה למגמה פסיכולוגיה קוגניציה, רגש ומוח

 שתי המלצות אקדמאיות. .1

 20.2.20ת לפחות תגיע למזכירות לא יאוחר מהתאריך המלצה אח 

  9.3.20המלצה שנייה תגיע למזכירות לכל המאוחר עד התאריך 

 טופס קורות חיים )נמצא באתר המחלקה(. .2

 תמונת פספורט .3

 קורות חיים סטנדרטיים .4

 

 5290002כתובת דואר של המחלקה: המחלקה לפסיכולוגיה אוניברסיטת בר אילן רמת גן 

 psychology.ma@mail.biu.ac.ilכתובת דוא"ל למשלוח המלצות: 

 03-5317672טלפון של מזכירות המחלקה לפסיכולוגיה: 

 

 

 

mailto:psychology.ma@mail.biu.ac.il
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 פסים שנשלחים למדור לתואר שני בבית הספר ללימודים מתקדמיםט

  נא לקחת בחשבון כי עליכם להגיש . 20.2.20 - 19.1.20ניתן להירשם דרך האינטרנט בתאריכים

 את הטפסים הנדרשים למדור לתואר שני תוך שבוע מהיום שנרשמתם בו.

  :ההנחיות לרישום מופיעות באתר הוועדה לתואר שני 

-graguate-school.biu.ac.il/files/gradschool/shared/biu-https://graduate

info.pdf-school 

 .עותק אחד מקורי ורשמי של גיליון ציונים 

 .עותק אחד מקורי ורשמי של אישור זכאות לתואר 

 .צילום תעודת זהות 

 ל מקום עבודה(. דף קורות חיים סטנדרטיים )כמו לכ 

  .אישור על תשלום דמי פניה 

  מועמדים ממדעי ההתנהגות/ המוח/ הקוגניציה מתבקשים להעביר שני גיליונות ציונים נפרדים– 

גיליון ציונים של פסיכולוגיה כולל ממוצע משוקלל, גיליון ציונים של תחומים אחרים כולל ממוצע 

 משוקלל. 

  .סטודנטים שסיימו תואר ראשון באוניברסיטת בר אילן, לא צריכים להגיש גיליון ציונים 

 

 מערכת שיבוץ ממוחשבת לכל המגמות

השיבוץ למגמות נעשה דרך מערכת השיבוץ הממוחשבת. מערכת זו מקצרת ומייעלת  את הליך קבלת 

לדרג את העדפותיכם מבין  המועמדים לתוכניות המוסמך. לאחר תום תקופת הראיונות, אתם תתבקשו

המוסדות שהזמינו אתכם לראיון. כל מועמד ידרג את העדפותיו מתוך התוכניות אליהן הוא נרשם ושבהן 

זומן לראיון, וכל מוסד וכל מגמה ידרגו את המועמדים שהם מעוניינים לקבל. בשלב האחרון, המערכת 

המועמדים והמחלקות ושולחת אותו הממוחשבת מציעה שיבוץ אופטימלי הלוקח בחשבון את העדפות 

למוסדות הלימוד. מוסדות הלימוד ייצרו קשר עם המועמדים ויודיעו להם על קבלה. המערכת נועדה 

כל מועמד/ת מתקבל/ת לתוכנית הטובה ביותר עבורו/ה )על פי הדירוג האישי שהוכנס להבטיח ש

 למערכת( שמעוניינת לקבל אותו/אותה.

ימודי תואר שני בפסיכולוגיה להירשם במערכת הממוחשבת החל על כל המועמדים שנרשמו לל

. מי שיאחר  את מועד הרישום לא מומלץ להקדים ולהירשם, 28.5.20ועד לתאריך  2.2.20מהתאריך 

 ישתתף בתהליך השיבוץ ולא יוכל להיכלל בדיוני הקבלה ללימודים. 

 תוכנת השיבוץ :להלן

 

 

https://graduate-school.biu.ac.il/files/gradschool/shared/biu-graguate-school-info.pdf
https://graduate-school.biu.ac.il/files/gradschool/shared/biu-graguate-school-info.pdf
http://www.psychologymatch.org/
http://www.psychologymatch.org/
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 רשימת הקורסים -  המגמה הקלינית

מס' 

 קורס

סמס'  שם הקורס חובה

 א'

סמס' 

 ב'

 שנתי

שנה 

 א'

        

 ש"ש 2 2 2 יסודות בפסיכותרפיה דינמית כן  

 ש"ש 1 0 2 פסיכופתולוגיה מילדות לבגרות כן  

 ש"ש 1 2 0 פסיכופתולוגיה בבגרות כן  

 ש"ש 1 0 2 מבוא ויסודות לפסיכותרפיה קוגניטיבית כן  

 ש"ש 1 2 0 מבט אינטגרטיבי בפסיכותרפיה קוגניטיבית כן  

 ש"ש 1 0 2 הפרעות נוירופסיכולוגיות כן  

 ש"ש 1 2 0 טיפול משפחתי מערכתי כן  

 

 ש"ש 1 2 0 פסיכותרפיה אינטגרטיבית במצבי חולי, שיקום ובריאות כן

 ש"ש 4 4 4 פרקטיקום קליני א' כן  

 ש"ש 2 2 2 אבחון והערכה כן  
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 ש"ש 2 2 2 מחקר מעבדה כן  

 

 ש"ש 1 0 2 מ.א-לסטטיסטיקה  כן

  

או יותר מתוך השיטות הסטטיסטיות  1בנוסף, יש לבחור 

 להלן

   

 

( 1) (2) 0 שיטות מחקר איכותניות לא

 ש"ש

 

( 1) (2) 0 סדנה מתקדמת בסטטיסטיקה א לא

 ש"ש

 

( 1) (2) 0 סדנה מתקדמת בסטטיסטיקה ב לא

 ש"ש

 

( 1) (2) 0 סדנה מתקדמת בסטטיסטיקה ג לא

 ש"ש

קורסי בחירה בכל סמסטר  3מתוך  1בנוסף, יש לבחור     

 מכל אחד מן האשכולות להלן

      

       אשכול פסיכותרפיה    

( 1) 0 (2) טיפול בילדים לא  

 ש"ש

( 1) 0 (2) טיפול במחלות נפש קשות לא  

 ש"ש
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( 1) 0 (2) מיחסי אובייקט לאינטרסובייקטיביות לא  

 ש"ש

( 1) (2) 0 טיפול במתבגרים לא  

 ש"ש

( 1) (2) 0 סכמה תרפיה לא  

 ש"ש

( 1) (2) 0 טיפול זוגי לא  

 ש"ש

       אשכול פסיכופתולוגיה    

( 1) 0 (2) פסיכופתולוגיה מינקות לבגרות לא  

 ש"ש

( 1) 0 (2) הפרעות קשב לא  

 ש"ש

( 1) 0 (2) טראומה ושיקום לא  

 ש"ש

( 1) (2) 0 הפרעות אישיות לא  

 ש"ש

( 1) (2) 0 אוטיזם לא  

 ש"ש

( 1) (2) 0 השלכות נפשיות של נכות ומחלות כרוניות לא  

 ש"ש
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 ש״ש 5   סה״כ קורסי בחירה     

שנה 

 ב'

          

 ש"ש 1 0 2 אתיקה כן  

 ש"ש 2 2 2 אבחון והערכה כן  

 ש"ש 2 2 2 מחקר מעבדה כן  

 ש"ש 4 4 4 פרקטיקום קליני ב' כן  

 בשדה פרקטיקום כן  

 )לא נכלל בשעות זיכוי(

8 

ללא 

 זיכוי

8 

ללא 

 זיכוי

 ש"ש 0

 32     סה"כ שעות לתואר    

 ש"ש

 תכניות הלימודים כפופות לשינוי בהתאם לשיקולי המחלקה.*
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 רשימת הקורסים* –המגמה החברתית ארגונית 

 כדוגמה. –להלן תכנית הלימודים לשנת הלימודים תש"פ 

 לא נכלל בשעות זיכוי )לא להכניס לפריאל בשנה ב'(. -בשנה ב' 60-921* חובה להשתתף בקורס 

 

  

 

 

 נ"ז שנתי סמס' ב' סמס' א' שם הקורס חובה מס' קורס

      שנה א

 2 ש"ש 1 2 0 אתיקה  כן 078

יסודות בפסיכולוגיה  כן 091

 חברתית

 4 שש" 2 2 2

 4 ש"ש 2 2 2 הרצאה -מ.א -סטטיסטיקה ל כן 805

 4 ש"ש 2 2 2 תרגיל -מ.א -סטטיסטיקה ל כן 805

 4 ש"ש 2 2 2 יסודות בפסיכולוגיה ארגונית כן 910

 4 שש" 2 2 2 מחקר חברתי מתקדם כן 913

 4 ש"ש 2 2 2 סמינר המגמה החברתית  כן 921

 13 14 12 סה"כ קורסי חובה שנה א'  

 ש"ש

26 

      שנה ב'

 4 ש"ש 2 2 2 פרקטיקום בארגונים  כן 915

 -פרקטיקום בארגונים   כן 915

 תרגיל

 2 ש"ש 1 1 1

 המשך סמינר מגמה חברתית  כן *921

() י כו זי   לא נכלל בשעות 

    

-חברתיתתזה למגמה  כן 939

 ארגונית

 0 ש"ש 0 0 0

 6 ש"ש 3 3 3 סה"כ קורסי חובה שנה ב'  

       

 סה"כ קורסי חובה    

 שנה א' + שנה ב'

 16 

 ש"ש

32 
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 תכניות הלימודים כפופות לשינוי בהתאם לשיקולי המחלקה.*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לתואר ש"ש 12מתוך הרשימה יש לקחת קורסי בחירה: 

 ש"ש לפחות בשנה א' 5

 נ"ז שנתי סמס' ב' סמס' א' שם הקורס חובה מס' קורס

       שנה א' 

 4 ש"ש 2 2 2 קבלת החלטות לא 726

 4 ש"ש 2 2 2 הנחיית קבוצות לא 927

       שנה א' או שנה ב'

 2 ש"ש 1 2 0 משא ומתן לא 714

 2 ש"ש 1 0 2 הבדלים בין אישיים לא 842

       שנה ב'

 2 ש"ש 1 2 0 אסטרטגיה ניהולית לא 707

 2 ש"ש 1 0 2 מבחני אישיות במיון כח אדם לא 763

 2 ש"ש 1 2 0 תורת הראיון לא 914

 4 ש"ש 2 2 2 מבחני מיון לא 917

 4 ש"ש 2 4 0 פיתוח ארגונים לא 929

 4 ש"ש 2 0 4 מנהיגות בארגונים לא 931

 24 ש"ש 12   סה"כ קורסי בחירה  

       

 56 ש"ש 28  סה"כ שעות לתואר  
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 רשימת הקורסים* –המגמה לפסיכולוגיה קוגניציה, רגש ומוח 

 כדוגמה. –להלן תכנית הלימודים לשנת הלימודים תש"פ 

 60-780-01להשתתף בשנה א' בסמינר המגמה קוגניציה, רגש ומוח מס'  *חובה

 

 

 

 

 

 

 

 

 נ"ז שנתי סמס' ב' סמס' א' שם הקורס חובה קורסמס' 

      שנה א

 4 ש"ש 2 2 2 פרקטיקום חוץ כן 748

 4 ש"ש 2 2 2 הרצאה -מ.א -סטטיסטיקה ל כן 805

 4 ש"ש 2 2 2 תרגיל -מ.א -סטטיסטיקה ל כן 805

 4 ש"ש 2 2 2 פרופרקטיקום  כן 949

 2 ש"ש 1 2 0 פרקטיקום מחקרי ב' כן 957

 2 ש"ש 1 0 2 פרקטיקום מחקרי א' כן 965

 20 ש"ש 10 10 10 סה"כ   

      שנה ב

 4 שש" 2 2 2 סמינר המגמה קר"מ כן *780

 0 ש"ש 0 0 0 תיזה למגמה קוגניציה רגש ומוח כן 977

 4 ש"ש 2 2 2 סה"כ  

 שעות. 6קורסי חובה אותם ניתן ללמוד בשנה א' או ב' בהיקף של 

 פרקטיקום אחד וסמינריון אחד.יש ללמוד בכל שנה לפחות 

ולוגי להנהגות חברתית  כן 047 הבסיס הבי

 )סמינר(

 2 ש"ש 1 0 2

 2 ש"ש 1 0 2 הפרעות אכילה והשמנה )סמינר( כן 785

 4 ש"ש 2 2 2 קטגוריזציה חברתית )פרקטיקום( כן 839

 4 ש"ש 2 2 2 העצמה קוגניטיבית )פרקטיקום( כן 845

 12 ש"ש 6   סה"כ  
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 תכניות הלימודים כפופות לשינוי בהתאם לשיקולי המחלקה.*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 קורסי בחירה סמסטריאליים לתואר בשנים א או ב 8יש לבחור קורסי בחירה: 

 נ"ז שנתי סמס' ב' סמס' א' שם הקורס חובה מס' קורס

 2 ש"ש R 2 0 1שימוש בשפת  לא 037

 2 ש"ש 1 0 2 נוירואנטומיה לפסיכולוגים לא 061

 2 ש"ש 1 2 0 פסיכולוגיה של התרבות לא 073

 2 ש"ש 1 2 0 אתיקה לא 078

 2 ש"ש 1 2 0 הורמוניים והתנהגות לא 956

 2 ש"ש 1 2 0 נושאים נבחרים בחקר המח החברתי לא 966

 שעות נוספות ניתן לבחור ממגמות אחרות  4

 הקורס(באישור ראש מגמת קר"ם, )והמרצה והמגמה/מחלקה של  

    

 16 ש"ש 8   סה"כ  

       

 52 ש"ש 26  סה"כ שעות לתואר  
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 ב"ה, תשפ"א

 נספח : טפסים להרשמה

  

 טופס המלצה על מועמדים ללימודי תואר שני בפסיכולוגיה

 אביב, הטכניון-גוריון, תל-חיפה, בןאילן, -לאוניברסיטאות: העברית, בר

  

 שם פרטי של המועמד/ת: ___________ שם משפחה: ________________

 

 _____________________מס' זהות )כולל ספרת ביקורת(:

 

 לסטודנט/לממליץ: נא להקפיד על רישום ת. זהות ושם מלא של המועמד

 .  _______________________ 2. ____________________  1מועמד/ת למגמה 

 מר/ת _________________________ הציג/ה מועמדות ללימודי תואר שני בחוג לפסיכולוגיה

אם  באוניברסיטת ________________________. שמך צויין כמי שיכול להעריך אותו/ה. נודה לך

 ת./תואיל/י למלא שאלון הערכה זה, אשר יסייע לנו בהחלטות על קבלת המועמד

 הערכתך תישמר בסודיות גמורה.

  

 . יש לשלוח את הטופס ישירות לכתובת:אין למסור טופס זה למועמד

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 כמה זמן הנך מכיר/ה את המועמד?

עזרה במחקר, עזרה בהוראה, הדרכה, הרקע להיכרות: על איזה נתונים נסמכת הערכתך )סמינר, 

 אחר(?

 

 

 אם היית מציג/ה את המועמד/ת, בין כלל התלמידים שלימדת בשלוש השנים האחרונות:ה

 העליונים ________  -10%אך לא בין ה 80%מהתלמידים ___________ .מעל  90%מעל 

 _________מהתלמידים _ 70%העליונים  ____________לא מעל  20%אך לא בין  70%מעל  

 

 האם לדעתך עשוי/ה המועמד/ת לסיים  את לימודי המ .א בהצטיינות ?

 בהחלט כן __________   מאד ייתכן __________  ייתכן__________  לא ___________   
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לפניך מספר סולמות להערכת תכונות וכישורים ספציפיים של המועמד/ת. כל תכונה ניתן לדרג 

 עיקריות.באמצעות חמש קטגוריות 

 

אנא הקף/הקיפי בעיגול את אחד משני הציונים המופיעים תחת הקטגוריה הנבחרת, על מנת לדרג את 

המועמד/ת כגבוה/ה או כנמוך/ה בקטגוריה. כמו כן, ציינ/י את מידת בטחונך בדרוג המועמד/ת לגבי כל 

 תכונה או כישור.

 

, במידה ואינך ממלא עמוד זה אנא לתשומת לב הממליץ: נא למלא עמוד זה בקפידה ולדרג בהתאם

 ציין מדוע

 דרגת ביטחון                                                                                                          

 גבוהה בינונית נמוכה אין בסיס          מצוין        טוב        טוב        בינוני          למטה                                          

 מאוד                                    מבינוני                                           להערכה                                                   

   4      3      2      1              1      2      3      4     5     6     7      8      9     10כושר ניתוח ואינטגרציה        

__________________________________________________________________________ 

           4      3      2      1             1      2      3      4     5     6     7      8      9     10חשיבה מדעית שיטתית        

__________________________________________________________________________ 

   4      3      2      1             1      2      3      4     5     6     7      8      9     10יכולת לתכנן מחקר ולבצעו     

__________________________________________________________________________ 

   4      3      2      1              1      2      3      4     5     6     7      8      9     10מקוריות                             

__________________________________________________________________________ 

   4      3      2      1             1      2      3      4     5     6     7      8      9     10כושר ביטוי                         

__________________________________________________________________________ 

   4      3      2      1             1      2      3      4     5     6     7      8      9     10מוטיבציה                           

__________________________________________________________________________ 

   4      3      2      1              1      2      3      4     5     6     7      8      9     10          בשלות רגשית ויציבות

__________________________________________________________________________ 

   4      3      2      1             1      2      3      4     5     6     7      8      9     10אמפתיה ורגישות לזולת        

__________________________________________________________________________ 

 פתיחות לביקורת ולנקודת

   4      3      2      1             1      2      3      4     5     6     7      8      9     10המבט של  הזולת                

__________________________________________________________________________ 

   4      3      2      1             1      2      3      4     5     6     7      8      9     10אחריות והתנהגות אתית       

__________________________________________________________________________ 
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 מהי הערכתך על כדאיות הקבלה של המועמד למגמה מחקרית ולמגמה קלינית/טיפולית ?

 דרגת ביטחון

 כדאי לקבל    כדאי מאד   כדאי   כדאי לקבל       אין            גבוהה בינונית נמוכה אין בסיס                                   

 רכהבכל תנאי         לקבל            אם אין טובים       לקבל                                       להע                                

 יותר                                                                                                  

__________________________________________________________________________ 

            4      3      2      1              1      2      3      4     5     6     7      8      9     10למגמה מחקרית                  

__________________________________________________________________________ 

   4      3      2      1              1      2      3      4     5     6     7      8      9     10למגמה קלינית                    

__________________________________________________________________________ 

   4      3      2      1             1      2      3      4     5     6     7      8      9     10ארגונית   -למגמה תעסוקתית

__________________________________________________________________________ 

  

אנא כתב/י את חוות דעתך על המועמד/ת, תוך הדגשת תכונותיו/תכונותיה הייחודיות. נודה לך אם 

תתייחס/י לנקודות חוזק או לנקודות חולשה של המועמד/ת, הרלבנטיות ללימודי מ"א בכלל או ללימודים 

 במגמות בהן מבקש/ת המועמד/ת ללמוד.

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 תאריך_____________    שם מלא ___________ 

 מוסד _____________     תפקיד   ___________

 מה ___________חתי
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 ב"ה, תשפ"א

 

 שאלון אישי למועמד למגמה הקלינית )קו"ח(

   

 סטודנט/ית נכבד/ה

  

קיבלנו את פנייתך להירשם למגמה קלינית במחלקתנו. כדי שנוכל לטפל בבקשתך הנך מתבקש/ת  

לענות על השאלון האישי הרצ"ב. נא להדפיס את השאלון ולענות על כל שאלה במפורט ובאופן מלא. 

נבקשך שהשאלון האישי הנ"ל לא  .20.2.20מיום  לא יאוחרנא לשלוח את השאלון למזכירות המחלקה 

 יה למעלה משלושה עמודי פוליו.יה

 

 נא לשלוח את השאלון לכתובת הבאה:

 המחלקה לפסיכולוגיה

 הפקולטה למדעי החברה

 אילן-אוניברסיטת בר

 5290002רמת גן מיקוד 

  

 בברכה,                                                       

 המזכירות                                                      

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 השדות הבאים הינם שדות חובה!!

 שם פרטי _________________________________               

  

 שם משפחה _______________________________

  

 __________________________________מס' ת.ז. 

  

 כתובת דוא"ל ______________________________    

  

 מס' טלפון _________________________________ 

  

כלומר,  -נא לדרג שלושה מנחים פוטנציאליים )ניתן לבחור מנחים מקרב כלל חברי הסגל במחלקה 

 ארגונית, או פקר״מ(:-חברתיתמכל אחת משלושת המגמות: קלינית, 

 

1. __________________ 

2. __________________ 

3. __________________ 
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 שאלון אישי

  

   20-פרט את קורות חייך. ציין את האירועים הנראים לך כחשובים )לא למעלה מ  .1

 שורות(.      

פסגה? )לא לכל אדם יש בחייו נקודות פסגה. אילו מאורעות בחייך עד כה נראים לך כנקודות  .2

 שורות( 7-למעלה מ

בחיים יש גם נקודות שפל. אילו מאורעות בחייך עד כה נראים לך כנקודות שפל? )לא למעלה  .3

 שורות(. 7-מ

 שורות(  5-מנה את תכונותיך החיוביות. )לא למעלה מ .4

 שורות(  5-מנה את תכונותיך השליליות. )לא למעלה מ .5

 הצלחה בעבודתו. מהן תכונותיך המתאימות ביותרלפסיכולוג טיפולי דרושות תכונות מסוימות ל .6

 שורות( 6-לתפקיד, ואילו תכונות עשויות להפריע לך בתפקיד? )לא למעלה מ     

 שורות( 6-תאר את תכונות האופי של אחד החברים הטובים ביותר שלך. )לא למעלה מ .7

 שורות( 4-מה דעתך על הופעתך החיצונית? )לא למעלה מ .8

 בהתייעצות פסיכולוגית?האם היית אי פעם  .9

 לא   .א

 שורות( 4-כן  )פרט רקע(  )לא למעלה מ .ב

 האם אתה שוקל לפנות בעתיד לטיפול פסיכולוגי?   ____________ .ג

 שורות( 5-באם כן, למה היית רוצה להתייחס בטיפול?  )לא למעלה מ .ד

  6-ידי שימוש בדוגמא מחייך.  )לא למעלה מ-לחץ?  תאר על-מה תגובתך האופיינית במצבי .10

      שורות(
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 "ה, תשפ"אב

  

 שאלון לסטודנט/ית שביצע/ה עבודת מחקר

 

 השדות הבאים הינם שדות חובה!! 

  

 שם פרטי _________________________________               

  

 שם משפחה _______________________________

  

 __________________________________מס' ת.ז. 

  

 כתובת דוא"ל ______________________________    

  

 מס' טלפון _________________________________  

  

 שאלון מחקרי

                                                                      ______________________________________________ נושא המחקר                                                         

 ________ ?כמה שעות שבועיות הקדשת לעבודת המחקר 

 מסגרת:ההתנסות המחקרית שלך הייתה ב 

o קורס פרונטלי 

o סמינר מחקרי 

o עבודת שדה מחקרית 

o  .)אחר: ___________________________)פרט 

 :)העבודה המחקרית כללה )ניתן לסמן כמה תשובות 

o הרצת נבדקים 

o איסוף וארגון נתונים 

o עיבוד נתונים סטטיסטי 

o כתיבה מחקרית 

o  אדמיניסטרציה ותיאום מחקר 

o ביצוע סקירת ספרות 

o  ,פרט:______________________אחר 

 )מי הנחה את עבודתך? )נא לציין שם ותפקיד__________________________________ 

  ?מה הייתה תכיפות פגישותיך עם המנחה 

 פעם בחודש        

 פעם בשבועיים        

 פעם בשבוע        

 יומי        

 _________ ?מה היה האורך הממוצע של הפגישות 



29 
 

  קיבלת הנחייה מאנשים נוספים בצוות? כן / לא.האם 

 __________________________________ ?אם כן, ממי קיבלת את ההנחיה 

 ______________________________ ?באיזו תכיפות קיבלת הנחיה נוספת זו 

 _____________________________ ?האם היו לך התנסויות מחקריות נוספות 

  חלו שינויים בתחומי האחריות שלך? כן / לא.במהלך עבודתך, האם 

 אם כן, פרט?

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 לו שינויים ברמת התפקוד שלך? כן / לא. במהלך עבודתך, האם לדעתך ח 

 אם כן, פרט?

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 תך האישית, עד כמה את/ה סבור/ה שתוכל לפתח תכנית מחקרית עצמאית? )כתוב/י על פי הערכ

 = אני בטוח/ה שאוכל( _______7= אינני מאמי/נה שאוכל; 1, כאשר 7-ל 1מספר בין 

  תכונות חיוביות שלך כחוקרת: 5תארי עד 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

  תכונות שליליות שלך כחוקר/ת: 5תאר/י עד 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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Proposed research 

On a separate sheet, you are requested to describe (preferably in English) a possible 

topic for your MA/Ph.D thesis. In your description, please indicate clearly what would 

be the main area of your study, what would be the main questions, and what would 

be the methodology that you would use. Finally, please specify the possible 

implications of your research agenda. The topic can be, but does not have to be, 

related to topics currently being researched in our department. Please restrict your 

answer to 500 words or less. 
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 ב"ה, תשפ"א

 שאלון ביצוע עבודת שדה טיפולית

 02.2.20יש להעביר את השאלון עד לתאריך 

  

 השדות הבאים הינם שדות חובה!!

  

 שם פרטי _________________________________               

  

 _______________________________שם משפחה 

  

 מס' ת.ז. __________________________________

  

 כתובת דוא"ל ______________________________    

  

 מס' טלפון _________________________________  

  

 ____ ?כמה שעות שבועיות הקדשת לעבודה הטיפולית____ 

 :העבודה הטיפולית כללה 

o מטופל/ת חניכה של 

o עריכת קבוצות טיפוליות 

o _________________________ :עריכת פעילויות העשרה. פרט אילו פעילויות 

o ________________________________________________ :אחר, פרט 

 ?האם קבלת הדרכה במסגרת עבודתך הטיפולית 

 ?אם כן, מי נתן את ההדרכה 

__________________________________________________________ 

 ?מה הייתה תכיפות פגישותיך עם המדריך 

o פעם בחודש 

o פעם בשבועיים 

o פעם בשבוע 

o יומי 

 _________ ?מה היה האורך הממוצע של הפגישות 

 .האם קיבלת הדרכה מאנשים נוספים בצוות? כן / לא 

 ?)אם כן, ממי קיבלת את ההדרכה )נא ציין/י דרגה/תפקיד 

___________________________________________________________ 

 ?באיזו תכיפות קיבלת הדרכה נוספת זו 

___________________________________________________________ 
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 .במהלך עבודתך הטיפולית, האם חלו שינויים בתחומי האחריות שלך? כן / לא 

 אם כן, פרטי:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 רמת התפקוד שלך? כן / לא.לפי דעתך, במהלך עבודתך הטיפולית, האם חלו שינויים ב 

 :אם כן, פרטי 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

  תכונות חיוביות של עצמך כמטפל/ת: 5תאר/י עד 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

  תכונות שליליות של עצמך כמטפל/ת: 5תאר/י עד 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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 ב"ה, תשפ"א

  

 ארגונית-המגמה החברתית

  

 

 חיים למועמדים לתארים מתקדמים-טופס קורות

  

  

נא תארו בעמוד מודפס את הרקע )האקדמי ו/או המקצועי(, תחומי העניין והכוונות המחקריות ו/או 

 ארגונית.-המקצועיות שלכם בתחום הפסיכולוגיה החברתית

  

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 לכתובת הבאה:את הטופס יש לשלוח 

 המחלקה לפסיכולוגיה

 הפקולטה למדעי החברה

 אילן-אוניברסיטת בר

 5290002רמת גן מיקוד 
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 ב"ה, תשפ"א

 

 מגמת פסיכולוגיה קוגניציה, רגש ומוח

  

 טופס קורות חיים למועמדים לתארים מתקדמים

 

)כגון, עבודות נא תארו בעמוד מודפס את התנסויותיכם הרלוונטיות לתחום המחקרי  .1

 סמינריוניות, עזרה במחקר, עבודה קשורה למחקר מחוץ לאקדמיה(.

 

תארו בקצרה את תחומי העניין שלכם בפסיכולוגיה, וציינו את המרצים מסגל המחלקה  .2

אילן אשר תחומם מעניין אתכם ואיך אתם רואים את עצמכם משתלבים -לפסיכולוגיה בבר

 במחקר שלהם.

  

מילים, עדיף  500אפשרי למחקר התיזה/דוקטורט שלכם )עד  בעמוד נוסף תארו נושא .3

באנגלית(. ציינו מה יהיה תחום המחקר ושאלות המחקר העיקריות והמתודולוגיה שתשתמשו. 

בנוסף, פרטו מה המשמעויות האפשריות )תאורטיות או יישומיות( של המחקר. נושא המחקר 

לקתנו.  אין בכתיבת הקטע הזה כל המוצע אינו חייב להיות קשור למחקר הנעשה כיום במח

התחייבות מצדכם לבחור בעתיד באמת בנושא הזה. אנו רוצים כאן לראות כיוון אפשרי ואופן 

 החשיבה שלכם בתחום המחקר. 

  

  

 

 את הטופס יש לשלוח לכתובת הבאה:

 המחלקה לפסיכולוגיה

 הפקולטה למדעי החברה

 אילן-אוניברסיטת בר

 5290002רמת גן מיקוד 

 

  


