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 ט"עב"ה, תש                                                                                                            

 

 לימודים מתקדמים בפסיכולוגיה

 

במחלקה לפסיכולוגיה מכוונים לטיפוח פסיכולוג  (PhD)הלימודים המתקדמים לתואר שני עם תיזה ודוקטורט 

תחומי החוקר. -החידושים הרבים בתחום נפש הפרט כחבר בפעיל בקהילה, ומודל המטפלבעת החדשה, לאור 

הלימוד הנחקרים במחלקה מגוונים וכוללים את חקר ההתפתחות אנושית, מח, חשיבה, רגש והתנהגות, 

 פסיכולוגיה חברתית ,ומדעי הטיפול לאורך החיים. 

 ות חמש מגמות שונות:במסגרת הלימודים המתקדמים במחלקה לפסיכולוגיה, קיימ

 

 + ד"ר מאיה וולף ד"ר דנה אציל סלונים –ראש המגמה                                          מבוגר קלינית .1

 + ד"ר ירי גביעון   ד"ר דני חורש  -ראשי המגמה                                           קלינית ילד .2

 רסובסקיאורי פרופ'  -  -ראש המגמה                                         שיקומיתקלינית  .3

 ד"ר אלנה שטפן -ראש המגמה                                            ארגונית-חברתית .4

 פרופ' אהרון ולר –ראש המגמה  מ("קרפקוגניציה, רגש ומוח )פסיכולוגיה,  .5
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 סדרי ההרשמה

 

 המגמות ולשני מסלולי הלימוד )מסלול לתואר שני, מסלול לתואר שלישי(. הסעיפים הבאים נכונים לכל שני 

עדה לתואר שני של האוניברסיטה. וההרשמה הרשמית לאוניברסיטה מתבצעת בדרך שנקבעה על ידי הו .1

 . האינטרנט ההרשמה מתבצעת באמצעות

 : המלצות .2

 ה.שדעבודה בלמגמות הטיפוליות יש לצרף המלצה אחת אקדמית והמלצה אחת מ

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

 בהמלצה מהשדה.

להורידו מאתר האינטרנט  ניתןאשר טופס המלצה מובנה מתבקשים להעביר לממליצים הסטודנטים      

ם יעבירו את חוות דעתם ישירות הממליציטופס זה אחיד בכל המחלקות לפסיכולוגיה בארץ.  .המחלקתי

 למחלקה. 

וטלת על מ או בהתנסויות בשדה ובמחקר  הסמינריונים ואמנותני הפרקטיקום דעת -האחריות לקבלת חוות  

 . הסטודנטים
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 :תנאי קבלה

 .סיום כל הדרישות לתואר הראשון בפסיכולוגיה .1

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

 מתא"ם. בהתאם לדרישות המגמה. –מתקדמים 

ציון ממוצע  "םציון מתא שם המגמה

 בפסיכולוגיה

 90 110 קלינית            

 90 110 קלינית ילד           

 90 110 שיקומית           

 87 100 ארגונית חברתית *     

          קוגניציה, רגש פסיכולוגיה,  **    

 ומוח

  --------- 85 

(, יוכלו להגיש ומעלה 95ארגונית תלמידים מצטיינים )ציון תואר ראשון בפסיכולוגיה ראשי -* במגמה החברתית
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
, אך ציון מתא"ם גבוה, יתן עדיפות בקבלת קוגניציה רגש ומוחפסיכולוגיה למגמה  ציון מתא"ם אינו הכרחי**

 מלגה.
  

  80-לא פחות מ שניהציון ממוצע במקצוע 

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

 צירוף המלצות: .4

ליות יש לצרף המלצה אחת אקדמית ממרצה שיכול לחוות דעה על המועמד למגמות הטיפו

או  וכי( נבתחום טיפולי )קליני, שיקומי, רפואי, חיממדריכים שהם פסיכולוגים והמלצה אחת 

 על עבודה בשדה. עובדים סוציאליים קליניים

ת אקדמיות. שתי המלצויש לצרף  פסיכולוגיה קוגניציה רגש ומוח:וארגונית -למגמות החברתית

 אין צורך בהמלצה מן השדה.

שאלונים המתייחסים  2בנוסף יש למלא ו למלא טופס שאלון אישי טיפולית הלמגמ  המועמדעל  .5

להגיש הצהרה מחקרית לץ מומ)בשאלון המחקרי שאלה אחרונה   .לניסיון טיפולי ומחקרי

  (.מודי דוקטורטיללהמשיך לחובה למבקשים  באנגלית ,

ולצרף אליו רגיל  החיים -טופס קורותארגונית מתבקשים למלא -החברתיתמועמדים למגמה  .6

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

ארגונית )טופס רלוונטי ניתן -בתחום הפסיכולוגיה החברתית הםהמחקריות ו/או המקצועיות של

 להורדה מאתר המחלקה(.

הצהרת מטרות  עמוד אחד מודפס ובו יש להגיש  יה קוגניציה רגש ומוח למגמה פסיכולוג .7
 )טופס רלוונטי ניתן להורדה מאתר המחלקה(.מחקריות. 

 
חומר ההרשמה.  לראיונות יזומנו רק נתוני המועמד/ת והמיון למגמות השונות נעשה על בסיס  .8

ארגונית אין -תמהנרשמים בהתאם לשיקולי ועדת הקבלה המחלקתית. )במגמה החברתיחלק 

 ראיונות להוציא למסלול הישיר(.  

הבאות: קלינית שיקומית,  המגמותאחת מבטופסי ההרשמה ניתן לציין כאופציה שניה  .9

 .קוגניציה, רגש ומוחפסיכולוגיה ו ארגונית-חברתית



 
5 

 

 

 דרישות מוקדמות

 דים ממוסדותרת בארץ ובחו"ל. תלמיאילן או מאוניברסיטה אח-תואר ראשון בפסיכולוגיה ראשי מבר

 בתואר למדואחרים עשויים להיות מחויבים בלימודי השלמה, בהתאם לרשימת הקורסים אותם 

קר"ם ניתן להגיש מועמדות גם לבוגרי תואר ראשון בתחומים קרובים )כמו מדעי המוח, פלמגמת  הראשון.

 י השלמה(.הקוגניציה, ההתנהגות והפרעות בתקשורת(. מתקבלים מתחומים אלו יידרשו לקחת קורס

 תנות את הקבלה בכך שהמועמד השתתףקלינית מ-המגמות הקלינית, הקלינית של הילד ושיקומית

 וגיה אבנורמלית, תיאוריות אישיותבקורסים הבאים לתואר ראשון: פסיכופתולוגיה או פסיכול

 ופסיכולוגיה התפתחותית.

 מהווה תנאי הכרחי.מחקרי השתתפות בפרקטיקום  לידיעתכם! 

פסיכולוגיה וארגונית  -חברתית, קלינית –שיקומית , קלינית ילד,  קלינית  :מחמש המגמות בכל אחת

 מסלולים נפרדים: שלושהקיימים קוגניציה, רגש ומוח.  

 (MAא. מסלול רגיל לתואר שני )

 (.Ph.Dלתואר שלישי  )ב. המסלול הישיר 

 (.Ph.D. מסלול משולב לתואר שלישי  )ג

 

  : מסלול רגיל לתואר שני

שנים. בשנתיים הראשונות,  3הלימודים מתקיימים בכל אחת מחמש מגמות המחלקה ונמשכים עד מקסימום 

הסטודנטים לומדים את קורסי החובה והבחירה של המגמה אליה התקבלו )ראה תוכנית לימודים מצ"ב(, וקורס  

זה לתואר שני מחקר לתדנטים נדרשים להכין הצעת מחלקתי בסטטיסטיקה ושימושי מחשב. כמו כן, הסטו

ה. בהמשך הסטודנטים מבצעים את המחקר יבהנחיית אחד מאנשי סגל המחלקה עד תחילת שנת הלימודים השני

שלהם.  הדו"ח הסופי של התיזה חייב להיות מוגש לא יאוחר מסוף השנה השלישית. סטודנט שמילא את כל 

 בפסיכולוגיה. MAחובות השמיעה במגמה והגן על התיזה שלו בהצלחה מקבל תואר 

 מלגות

יש לפנות למדור מלגות ופרסים נוספים מסלול הרגיל קיים מגוון של מלגות. לפרטים ב התואר השנילתלמידי 

 ולמזכירות המחלקה.  

 

 . . הקבלה על פי שיקולי המחלקהאקדמית :  מסלול זה מיועד למועמדים מצטייניםלתואר שלישי המסלול הישיר

 

קיימת אופציה לבקש מעבר לתואר שלישי בשנה א' בתואר השני, דים ילתלמ: שימסלול משולב לתואר שלי

(. המעבר מותנה באישור המחלקה על פי מגוון .Ph.Dבמסלול המשולב. המסלול מיועד להקנות תואר שלישי )

  שיקולים מערכתיים ומצריך: 

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

 ומעלה. 90 בתואר שני בממוצעציונים 

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

 . 'ב

 הבקשה תובא לדיון בוועדת הדוקטורנטים.
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 : מחולק לשני שלביםהמשולב המסלול 

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

)ב( הגשת הצעת מחקר ; ולהשתתף בסמינר המחלקה (לתואר שניאליה התקבלו )בדומה ללימודים במסלול הרגיל 

 )בדרגת מרצה בכיר ומעלה(. לדיסרטציה לתואר שלישי בהנחיית אחד מאנשי סגל המחלקה

שנים, הינו שלב מתקדם ובו הסטודנטים ידרשו ללמוד קורסים מחלקתיים  4ד ע השלב השני, הנמשך 

במתודולוגיה, סוגיות אתיות בפסיכולוגיה וסוגיות בפסיכולוגיה וחברה, לבצע לכתוב את עבודת הדיסרטציה 

 ., להגישה לשיפוט ולהציגהשלהם

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

 פתיחת הרשמה ללימודי תואר מוסמך 

המחלקה לפסיכולוגיה  הציבור החרדי ובפרט בתחומים הטיפוליים, בקרב בשל צורך רב בפסיכולוגים 
  באוניברסיטת בר אילן פתחה מסלול הכשרה לתואר שני לסטודנטים )נשים וגברים( מהמגזר החרדי.

בוגרי מערכת החינוך החרדית בארץ שהינם בעלי תואר ראשון בפסיכולוגיה. המסלול  מועמדים להגיש מוזמנים 
 ייפתח במסגרת שלוש מגמות: )א( קלינית של מבוגר )ב( קלינית של הילד )ג( שיקומית. 

                                                            התלמידים שיתקבלו למסלול ישולבו בתוכניות הלימודים הרגילות.

 בשל אופי ההכשרה של מסלול ייחודי זה, מספר הסטודנטים שיתקבלו מוגבל. 

יוכל  ,נמוך מן הרףיהיה . תלמיד שציונו במבחן המתא"ם המועמדיםתנאי ותהליך ההרשמה זהים כמו לשאר 
 עמדות. ולהגיש מ

 התוכנית,  ת, רכזהרווד אנהלקבלת פרטים נוספים לגבי הליך ההרשמה, ניתן לפנות אל 

   annajudithharwood@gmail.com דוא"ל:    
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 אור המגמותית

מגמות טיפוליות מהמובילות בארץ ומגמות מחקריות תוכנית הלימודים לתארים מתקדמים של המחלקה  כוללת 

ים טיפוליים שיתוף תכנים בין מגמתיים, כמו בתחום נושאים נושאהמציגות את קידמת הידע והטכנולוגיה. 

בחירת מנחה מבין כל חברי הסגל הבכיר של המחלקה, עם זאת . כל התכניות מאפשרות ובתחום המחקר החברתי

 לכל מגמה ישנם מוקדי התמחות ייחודיים לה.

לשלב בין הכשרה קלינית ומחקרית ברמה הגבוהה ביותר, ולהכשיר את הלומדים  מטרת המגמות הקליניות היא

וגים קליניים וחוקרים בפסיכולוגיה קלינית על ענפיה השונים כמו פסיכופתולוגיה, אישיות, לקראת היותם פסיכול

בעבודה עם ילדים, מבוגרים שתפקודם תקין ואלה הזקוקים  פסיכותרפיה בגישות שונות והערכת אישיות

נוסף, העשרה חלק אינטגרלי של תוכנית הלימודים שכוללת בהינה . ההכשרה הקלינית להתערבות, טיפול ושיקום

לחידושים בידע, במחקר העכשווי ולשינויים  וחשיפהוהעמקה בתחומי הידע של הפסיכולוגיה הקלינית, 

ת המ"א, ומספר קטן ותוכניחמש תלמידים ל 13-14-בכל שנה, מתקבלים כ החברתיים והתרבותיים המתרחשים.

מצפים מבוגרינו להפוך למובילים אנו  .בכל אחת מחמש המגמות ( לתוכנית הדוקטורט3-4-יותר )לא יותר מ

בקליניקה, במחקר, או באקדמיה. אנו דוגלים בהכשרה מצמיחה ותומכת, ולכן  ,ומחדשים בתחום הפסיכולוגיה

אנו מדגישים את הקשר בין התלמידים לבין  –קורסים, מחקר קליני, והתנסות מקצועית  -בכל מרכיבי התוכנית 

כשרה התנסות מעשית )פרקטיקום(, מחקר מודרך, וקורסים . כבר בתחילת המסלול, כוללת ההחיםהמנ

 אינטנסיביים המציגים באופן פלורליסטי את הגישות המרכזיות בתחום. 

 המגמה הקלינית

ותיקות והמבוססות בארץ. מטרת המגמה היא לסייע לתלמידים לפתח ואילן היא מה-המגמה הקלינית בבר

ורתית שנחוצה כדי לשלב את התחומים הללו. אנו מעוניינים יכולות קליניות ומחקריות, ולעודד חשיבה ביק

מבוססות ראיות בשדה הפסיכולוגי  תכניותלהקנות לבוגרים שלנו את הרקע הנחוץ כדי שיוכלו ליישם ולפתח 

כאלה. אנו מעוניינים להכשיר את הבוגרים שלנו לייצר ידע  תכניותולהיות מסוגלים להעריך את יעילותן של 

סי ויישומי חדש שיביא לשיפור יכולתה של הפסיכולוגיה הקלינית להתמודד עם האתגרים של פסיכולוגי בסי

 העשורים הקרובים. 

שילוב הלימודים  באמצעותדנט והדבר נעשה ושל הסט כשרתו המעשיתעל המושם דגש רב  שומייהיבט היב

ידי צוות המחלקה. בהתנסות קלינית אשר בחלקה הגדול נעשה בקליניקה של המחלקה לפסיכולוגיה על 

חודית לתוכניות הקליניות יהקליניקה של המחלקה לפסיכולוגיה והאפשרות לטפל במטופלי הקליניקה הזו, הינה י

אילן. בנוסף קיימת היכרות עם אוכלוסיות מטופלים מגוונות דרך הפרקטיקום בבתי חולים -של אוניברסיטת בר

סטודנט בסיס מוצק להיותו מטפל אשר מכיר מגוון גישות ל נותןבלימודים  המוצעומרפאות חוץ. גרעין הידע 

טיפוליות כמו טיפול דינמי, טיפול משפחתי, וטיפול קוגניטיבי וכן התערבות במצבים של פוסט טראומה. הלימוד 

הליכי דגש ניתן לתרפיה. תגישות ותיאוריות של אישיות, ועקרונות של פסיכובמגובה  של הגישות הטיפוליות

בשלב המתקדם מוש בהם  בהקשר הטיפולי. ילשו ערכה אובייקטיביםכלי ה , בין היתר באמצעותהערכת אישיות

ועם  תהמעשי התנסותתן מקום וחשיבות לאינטגרציה של התאוריות הקשורות לטיפול עם הנישל הלימודים 

 הערכת האישיות. 

ומדעית,  שיטתיתלחשיבה ם הלימודים שואפת להקנות כליתוכנית הכשרה הקלינית, בהיבט המחקרי, במקביל ל

, זאת על ידי חשיפת הלומדים למחקרים עדכניים, שיטות מחקר כמותיות בכלים אמפיריים מושימיומנות בשול

, אשר ניםמקצוע מיומ ישנאו יהייה בוגרמטרת תוכנית הלימודים היא שלסיכום,  .ויום מחקריוואיכותניות וקולוק

  .רפיה וההערכהב ועמוק בתחומי האישיות, הפסיכותחידע ר יבעלומטפלים  יםלהיות חוקר ויוכל
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 המגמה קלינית של הילד

 מתוך ראיה מקיפה  י בתחום הקליני,ידע תיאורטי ומעש להקנותנועדה והמתבגר המגמה הקלינית של הילד 

, ילדים למגוון מעגלי החיים של הפרט בקהילה. מוקד עיקרי של המגמה הואפיתוח מודעות התפתחות והכוללת 

במקרים של קשיי בגוון בעיות התפתחותיות, ו טיפול והתערבותראיון, אבחון ווהורים, בנושאים של תבגרים מ

מערכות התפקוד של לאפשר הכרות עם . המטרה היא חברתיותוהסתגלות על רקע של בעיות אישיות, משפחתיות 

ידע נרחב בתחומים רלבנטיים  הקנותל ;הילד והמתבגר, המערכת המשפחתית ואינטראקציה חברתית עם בני הגיל

ולפתח מיומנויות טיפול מגוונות ומותאמות אישית  ומתבגרים הקשורים להתפתחות תקינה ולא תקינה של ילדים

 .למטופל ולמשפחתו

הדבר תוך חשיפה לפרספקטיבות מגוונות.  המעשית של הסטודנטהטיפולית גש רב על הכשרתו בתוכנית מושם ד

ודים בהתנסות קלינית אשר בחלקה הגדול נעשה בקליניקה של המחלקה נעשה באמצעות שילוב הלימ

הקליניקה של המחלקה לפסיכולוגיה והאפשרות ובשילוב הדרכה אינטנסיבית.  לפסיכולוגיה על ידי צוות המחלקה

 אילן. בנוסף קיימת היכרות-חודית לתוכניות הקליניות של אוניברסיטת ברילטפל במטופלי הקליניקה הזו, הינה י

עם אוכלוסיות מטופלים מגוונות דרך הפרקטיקום בבתי חולים ומרפאות חוץ. גרעין הידע המוצע בלימודים מכוון 

לתת לסטודנט בסיס מוצק להיותו מטפל אשר מכיר מגוון גישות טיפוליות כמו טיפול דינמי, טיפול דיאדי, 

תיאוריות של אישיות, ועקרונות של וטיפול קוגניטיבי. לימוד הגישות הטיפוליות מגובה בגישות ומשפחתי 

ולהערכת התפתחותית ה נוירופסיכולוגית דגש ניתן להערכבכלל ופסיכותרפיה במשחק בפרט. פסיכותרפיה 

בשלב המתקדם של הלימודים ניתן מקום וחשיבות לאינטגרציה של  אישיות ולשימוש בהם בהקשר הטיפולי.

 ם הערכת האישיות. התאוריות הקשורות לטיפול עם ההתנסות המעשית וע

ומדעית,  שיטתית ביקורתיתבד בבד עם ההכשרה הקלינית, תוכנית הלימודים שואפת להקנות כלים לחשיבה 

. לסיכום, מטרת תוכנית הלימודים היא שבוגריה לשיפור האבחון והטיפול מוש בכלים אמפירייםיולמיומנות בש

בעלי ידע רחב ועמוק בתחומי האישיות, ומטפלים וקרים מיומנים, אשר יוכלו להיות חטיפוליים יהיו אנשי מקצוע 

 רפיה וההערכה.תהפסיכו

 שיקומית  -קלינית המגמה ה

ופסיכותרפיה  אבחוןליבה בתחומים של פסיכותרפיה, שיקומית לומדים לימודי -הסטודנטים במגמה הקלינית

ת להכשירם להעניק טיפול נפשי גוף ידע ספציפי לתחום הפסיכולוגיה השיקומית. זאת על מנ הם רוכשים ובנוסף

כמו כן,  ולאנשים שמתמודדים עם אירועי אבל וטראומה.  לבעלי נכות פיזית, התפתחותית, נפשית או חברתית

תוכנית המגמה נועדה להקנות לסטודנטים בסיס לפיתוח חשיבה מדעית וכלים למחקר אמפירי על הקשר בין 

 המוח לקוגניציה, רגשות והתנהגות.  

תשתית בטיפול נפשי משולבים בהתנסות קלינית אשר בחלקה הגדול נעשה בקליניקה של המחלקה לימודי ה

לפסיכולוגיה על ידי צוות המחלקה. הקליניקה של המחלקה לפסיכולוגיה והאפשרות לטפל במטופלי הקליניקה 

אוכלוסיות מטופלים אילן. בנוסף קיימת היכרות עם -הזו, הינה ייחודית לתוכניות הקליניות של אוניברסיטת בר

מגוונות דרך הפרקטיקום בבתי חולים ומוסדות שיקום. גרעין הידע, אשר יושג בלימודים, אמור לתת לסטודנט 

קוגניטיבי התנהגותי וטיפול  בסיס מוצק להיותו מטפל אשר מכיר מגוון גישות טיפוליות כמו טיפול דינמי, טיפול

ם וחשיבות לאינטגרציה של התאוריות הקשורות לטיפול עם . בשלב המתקדם של הלימודים יינתן מקומשפחתי

 יישומו המעשי.

הסטודנטים במגמה נחשפים למגוון קורסים הייחודיים לשטח הפסיכולוגיה השיקומית כגון: אבחון 

איון השיקומי, מבוא לפסיכולוגיה השיקומית, שיקום ילדים, שיקום פסיכיאטרי, ינוירופסיכולוגי, תורת הר

מחלות כרוניות ועוד. המגמה שמה דגש על גמישות טיפולית, ראיה מערכתית, עבודת צוות, הכרה  התמודדות עם

 ביכולות ולא רק בליקויים וכבוד למטופל.
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 ארגונית-המגמה החברתית

ארגונית מכשירה סטודנטים בתחום המחקר החברתי הבסיסי והיישומי, וכן בתחום הייעוץ -המגמה החברתית

י המגמה משתלבים בעולם העבודה הן במסגרות מחקריות )חוקרים באקדמיה, מכוני הארגוני. בהתאם, בוגר

מחקר(, הן במסגרות ייעוציות )ייעוץ ארגוני(, והן בתחום המיון.  הקורסים הנלמדים במגמה כוללים עיסוק 

 יים, איש-הבדלים בין יסודות בפסיכולוגיה חברתית, תיאורטי בשאלות בסיסיות בפסיכולוגיה חברתית, כגון

מחקר חברתי מתקדם. בתחום כגון  , לצד קורסים המייצגים יישומים מעשיים של הידע הבסיסיקבלת החלטות 

 מחקר ארגוני, תשתית המקנים ידע תיאורטי רחב )לדוג', יסודות הפסיכולוגיה הארגונית, הארגוני, לצד קורסי

לים לעבודה בשטח )פיתוח ארגוני, תורת רגשות בארגונים(, מוצע מגוון רחב של קורסים יישומיים המקנים כ

כן, במסגרת התואר מבצעים הסטודנטים פרקטיקום מעשי, הכולל עבודה ייעוצית בשדה -ועוד(. כמו איוןיהר

בהנחיית מומחים בתחום ובליווי מרצי המגמה. השילוב בין ידע תיאורטי בסיסי בתחום החברתי ובין מחקר 

אילן, ומאפשר  לסטודנטים היכרות, ניסיון -ארגונית בבר-ה החברתיתיישומי בתחום הארגוני מייחד את המגמ

 והתפתחות מקצועית מעמיקה במגוון רחב במיוחד של כיוונים.

ארגונית מוזמנים לבחון את -מועמדים מצטיינים המעוניינים להיות חוקרים בתחומי פסיכולוגיה חברתית

יה רגש ומוח )ראו למטה( בשיתוף עם סגל התאמתם למסלול משולב לתואר שלישי במסגרת מגמת קוגניצ

 ארגונית.-החוקרים מהמגמה חברתית

   קוגניציה, רגש ומוחפסיכולוגיה ל המגמה

רחב של מחקרית אשר מאגדת בתוכה מגוון -קוגניציה, רגש ומוח היא תוכנית ניסוייתפסיכולוגיה התוכנית ל

 , ההתמקדות איננה בתחום בודדתי ונוירופסיכולוגי. נושאי מחקר: מחקר פסיכוביולוגי, קוגניטיבי, תפיסתי, אישיו

אלא מוענק מבט רחב על הפסיכולוגיה כמדע. מטרת הלימודים היא להכשיר חוקרים במדע הפסיכולוגיה וזאת על 

ידי חשיפת התלמידים לרמות השונות של ניתוח פסיכולוגי, והקניית הכלים המתודולוגיים המתאימים: החל 

וגיים ומערכי מחקר מעבדתיים, דרך מחקרי יומן וכלה בפיתוח ראיונות ושאלונים. פיזיול-ממדדים פסיכו

הלימודים כוללים קורסי ליבה במתודולוגיה מחקרית, יחד עם קורסי פרקטיקום מחקריים וקורסי בחירה 

 מעמיקים בנושאים השונים.

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

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

חולים, מעבדות ומכוני מחקר, אשר משלבים את הסטודנטים -האוניברסיטה ומחוצה לה. למגמה קשרים עם בתי

 גם במחקר יישומי.

ה ומעלה( מוזמנים להגיש מועמדות למגמ 100יון מתאם ומעלה צ 87מועמדים מצטיינים )ציון תואר 

כשרת בהשמתמקד  תואר שלישירגש ומוח במטרה להצטרף למסלול המשולב ל ,קוגניציה לפסיכולוגיה 

 (.4-3ראו עמודים )בהתאם לתנאי המעבר למסלול המשולב  ארגונית-בתחומי הפסיכולוגיה החברתית חוקרים

חשיפה נרחבת למחקר במעבדות/מוקדי  ,ארגונית-אורטיים ממגמה חברתיתהמתקבלים ייהנו משילוב קורסים תי

 .ארגונית-)משותפת או בלעדית( של אחד/ת מאנשי הסגל במגמה החברתיתאפשרות הנחיה לדוקטורט מחקר ו

 פיתוח קריירה במחקר חברתי אקדמי ויישומי עם אימפקט חברתי נרחב.השילוב מהווה נקודת פתיחה מצוינת ל
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 ה למגמות הטיפוליותסדרי קבל

 המלצה אחת מהשדה, המלצה אחת אקדמית.יש להגיש 

    .טיפולי ושאלון מחקרי אישי, שאלון     –שאלונים יש להגיש שלושה 

 מודים והציונים, שאלון אישי ובהמלצות יוחלט אם לזמן את המועמד לראיון. יליון הלילאחר עיון מפורט בג

איון הראשון יהיה ימתקיימים שני ראיונות קבלה. הר -   וקלינית שיקומיתמבוגר, קלינית ילד  קלינית ותמגמב

 וריאיון שני על ידי חבר סגל.  ראיון קבוצתי

  .2019מאי, יוני אפריל, הראיונות יערכו במהלך חודשים 

 מכסת המתקבלים נקבעת מראש בכל שנה.  לקבוצת הפונים באותה שנה.  יחסיתבחירת המועמדים היא  

 

 ארגונית-לה למגמה החברתיתסדרי קב

ש להגיש שתי המלצות אקדמיות לפי נוסח ההמלצות של המחלקה. המלצות אינדיבידואליות ממקום העבודה י

וכדומה אינן תורמות לקבלה. במקרים יוצאים מן הכלל כאשר עברו שנים רבות מאז קבלת הב.א. יש לצרף 

 .המלצות ממקום העבודה. )בעקרון אין צורך בהמלצת שדה(

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

ארגונית )טופס רלוונטי -העניין והכוונות המחקריות ו/או המקצועיות של המועמד בתחום הפסיכולוגיה החברתית

 ניתן להורדה מאתר המחלקה(.

 

 רגש ומוחקוגניציה, פסיכולוגיה סדרי קבלה למגמה 

ליון הציונים ובהמלצות ממרצים באקדמיה וממקומות עבודה/התנדבות או מחקר, יוחלט אם לזמן ילאחר עיון בג

)טופס רלוונטי ניתן להורדה מאתר  על המועמד למלא טופס "הצהרת כוונות מחקריות" את המועמד לראיון. 

ציה לעיסוק במחקר והמלצות על וטיבועדת הקבלה של המגמה נותנת משקל להצלחה בלימודים, מ המחלקה(.

המתמקד  תואר שלישימשולב להבמסלול  להמשיך את לימודיהם מועמדים מצטיינים המעוניינים ינות.מצו

ופס הצהרת כוונות מחקריות ולהתייחס בו טמתבקשים לציין זאת ב ,במחקר בפסיכולוגיה חברתית ארגונית

 ארגוני.-לתחומי עניין מחקרי בתחום חברתי

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

http://psychology.biu.ac.il/node/591 
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   :הראיונותו מועדי ההרשמה

 למגמות: קלינית מבוגר, קלינית ילד, קלינית שיקומית הרשמה 

   20.2.19עד  20.1.19 תתקיים בין התאריכים 

 .31.3.19 – 20.1.19תתקיים בין התאריכים  ארגונית-ההרשמה למגמה חברתית

 ועד לתחילת שנת  הלימודים תש"פ.    20.1.19ההרשמה למגמה פסיכולוגיה קוגניציה רגש ומוח תתחיל בתאריך  

 1.3.19   -  מועד אחרון לקבלת המלצות, קורות חיים ועדכון ציונים 

  .2019מאי, יוני אפריל, הראיונות יערכו במהלך חודשים 

 .4.7.19דעות קבלה בתאריך הו

 תש"פהודעות הקבלה לתואר שני לקראת שנת הלימודים 

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

נפעיל את המערכת הממוחשבת לשיבוץ המועמדים. אי לכך,  כל   תש"פהמועמדים. גם בשנת הלימודים 

מהתאריך נרשמו ללימודי תואר שני בפסיכולוגיה צריכים  להירשם במערכת הממוחשבת החל המועמדים ש

. מי שיאחר  את מועד הרישום לא ישתתף בתהליך אבל   מומלץ להקדים ולהירשם  28.5.19ועד התאריך  1.2.19

 השיבוץ!  ולא יוכל להיכלל בדיוני הקבלה.

 www.psychologymatch.orgכנס ללינק הבא: על מנת להירשם למערכת השיבוץ הממוחשבת יש להי

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

אופטימלי הלוקח בחשבון  את העדפות המועמדים והמחלקות. לאחר סיום ההליך וקבלת  התוצאות הסופיות של 

 .4.7.18ממוחשבת תשלח הודעות קבלה/דחיה במייל אל המועמדים בתאריך מערכת השיבוץ ה מערכת השיבוץ,  

 20.6.19עד   6.6.19תקופת הדרוג תתבצע מהתאריך 

 מידע נוסף

   רוני גבעפרופ'  -ראש המחלקה לפסיכולוגיה 

   סלונים + ד"ר מאיה וולף-ד"ר דנה אציל -ראש המגמה הקלינית 

  ש + ד"ר ירי גביעון   ד"ר דני חור   –ראש המגמה קלינית של הילד 

  פרופ' אורי רסובסקי –ראש המגמה קלינית שיקומית 

  ד"ר אלנה שטפן –ראש המגמה פסיכולוגיה חברתית ארגונית 

   פרופ' אהרון ולר -ראש המגמה קוגניציה רגש ומוח 

 מספרי הטלפון של מזכירות המחלקה לפסיכולוגיה  תואר שני  בנושא הרשמה :

03-5317672  /03-5318540 

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

 שעות קבלת קהל ומענה טלפוני:

 11.30-14.00א',  ג',  בין השעות  

  09.00-12.00ב' , ה', בין השעות  

 ביום ד' אין שעות קבלה.

 

 

 

mailto:psychology.ma@mail.biu.ac.il
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 : תש"פדרישות ההרשמה לשנת הלימודים 

 

 למגמות הטיפוליות –ים שנשלחים למזכירות המחלקה טפס

 קלינית מבוגר, קלינית ילד, שיקומית קלינית

 המלצה אחת מהשדה, המלצה אחת אקדמית.  .1

   920.2.1מהתאריך   אוחר ילא המלצה אחת לפחות תגיע למזכירות. 

  1.3.19 -לכל המאוחר עד ההמלצה שניה תגיע למזכירות 

לשלוח את השאלונים הטיפוליים והמחקריים ו טיפולי ושאלון מחקרי  אישי, ן יש למלא שאלו    –שאלונים  .2
 בדואר או במסירה ידנית.  01.03.19עד 

  השאלה האחרונה, באנגלית. יש להשיב  על  –בשאלון המחקרי 

 תמונת פספורט. .3

   .צילום  ספח מבחן המתא"ם .4

 

 ארגונית -טפסים שנשלחים למזכירות המחלקה למגמה חברתית

 המלצות אקדמאיותשתי  .1

  20.2.19המלצה אחת לפחות תגיע למזכירות לא יאוחר מהתאריך. 

  1.3.19המלצה שניה תגיע למזכירות לכל המאוחר עד התאריך. 

 טופס קורות חיים )נמצא באתר המחלקה( .2

 תמונת פספורט .3

 צילום ספח בחינת המתא"ם .4

  

 רגש ומוח קוגניציה,פסיכולוגיה  טפסים שנשלחים למזכירות המחלקה למגמה 

 .שתי המלצות אקדמאיות  .1

 .20.2.19המלצה אחת לפחות תגיע למזכירות לא יאוחר מהתאריך  •

 .1.3.19המלצה שניה תגיע למזכירות לכל המאוחר עד התאריך  •

 .טופס קורות חיים )נמצא באתר המחלקה( .2

 .תמונת פספורט .3

 רות חיים סטנדרטיים.וק .4

 
 5290002גיה אוניברסיטת בר אילן רמת גן כתובת דואר של המחלקה: המחלקה לפסיכולו

 psychology.ma@mail.biu.ac.ilכתובת דוא"ל למשלוח המלצות: 
  035317672  טלפון של מזכירות המחלקה לפסיכולוגיה: 

 

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

 נא לקחת בחשבון כי עליכם       .20.2.19ועד  20.1.19יתן להירשם דרך האינטרנט החל מתאריך נ

 לתואר שני תוך שבוע מיום שנרשמתם. מדורלהגיש את הטפסים הנדרשים  ל

   הנחיות לרישום מופיעות באתר הוועדה לתואר השני-  

            graduate-school.biu.ac.il 
 

 י של גיליון ציוניםעותק אחד מקורי ורשמ. 

  של אישור זכאות לתואר עותק אחד מקורי ורשמי  . 

 .צילום תעודת זהות 

 כמו למקום עבודה(. דף קורות חיים סטנדרטיים( 

  .אישור על תשלום דמי פניה 

  ןגיליו -ציונים נפרדים  תמתבקשים להעביר שני גיליונו / המוח / הקוגניציה מדעי ההתנהגותממועמדים 

 ציונים של תחומים אחרים כולל ממוצע משוקלל . ןפסיכולוגיה כולל ממוצע משוקלל , גיליוציונים של 

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

 

 

 מערכת שיבוץ ממוחשבת לכל המגמות

 

את הליך  מקצרת ומייעלת מערכת זו  .שניםארבע לפני ממוחשבת התחילה לפעול  לראשונה השיבוץ המערכת 

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

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

עמדים שהם מעוניינים לקבל. בשלב האחרון, המערכת הממוחשבת את המו וידרגוכל מגמה לראיון, וכל מוסד 

ושולחת אותו למוסדות הלימוד. והמחלקות מציעה שיבוץ אופטימלי הלוקח בחשבון את העדפות המועמדים 

כל מועמד/ת מוסדות הלימוד ייצרו קשר עם המועמדים ויודיעו להם על קבלה. המערכת נועדה להבטיח ש

 ביותר עבורו/ה )על פי הדירוג האישי שהוכנס למערכת( שמעוניינת לקבל אותו/אותה.מתקבל/ת לתוכנית הטובה 

   1.2.19מהתאריך על כל המועמדים שנרשמו ללימודי תואר שני בפסיכולוגיה  להירשם במערכת הממוחשבת החל 

ם לא ישתתף . כל מי שלא ירשם או  יאחר  את מועד הרישולהקדים ולהירשםאבל  מומלץ   28.5.19ועד התאריך 

בתהליך השיבוץ ולא יוכל להיכלל בדיוני הקבלה ללימודים. על מנת להירשם למערכת השיבוץ יש להיכנס ללינק 

 www.psychologymatch.orgהבא:
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 רשימת הקורסים* - קלינית ההמגמה 

 כדוגמא.  –להלן תכנית הלימודים לשנת הלימודים תשע"ט 
וחידוש לאור ההתפתחויות  ןודים עוברת ריענולקראת שנת הלימודים תש"פ, תכנית הלימ

 .בהתאם לתש"פ  הלימודים בתכניתבשדה ובמחקר ועל כן צפויים שינויים 
                                                                   

          
               דרישות המחלקה לפסיכולוגיה

 ( שנה"ל תשע"ט60406מסלול המגמה הקלינית  )עם תזה  –תואר שני 
 
 

סמס'  שם הקורס חובה  מס' קורס 

 א'

ב'  שנתי סמס' 

 ש"ש

 נ"ז

      שנה א

גיה בבגרות  כן 052   2 ש"ש 1 2 0 פסיכופתולו

ן והערכת אישיות כן 057  2 ש"ש 1 2 0 יסודות באבחו

ן והערכת אישיות כן 057  -יסודות באבחו

 תרגיל

י( זיכו נכלל בשעות   )לא 

  "שש 0 0 0

גניטיבית כן 081 ן והערכה קו  2 ש"ש 1 0 2 אבחו

גניטיבית כן 081 ן והערכה קו  2 ש"ש 1 0 2 תרגיל -אבחו

מבט אינטגרטיבי בפסיכותרפיה  כן 083

גניטיבית  קו

 2 ש"ש 1 2 0

גיה מילדות לבגרות כן 765  2 ש"ש 1 0 2 פסיכופתולו

ויסודות לפסיכותרפיה  כן 766 מבוא 

גניטיבית  קו

 2 "שש 1 0 2

 2 ש"ש 1 2 0 קולוקויום מחקרי כן 800

י כן 801 נ  2 ש"ש 1 2 0 קולוקויום מחקר קלי

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

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

י א' כן 831 נ  8 ש"ש 4 4 4 פרקטיקום קלי

ן  כן 837 ו  תורת הראי

ב או  א'  ניתן לבחור בסמסטר  () ' 

 2 ש"ש 1 0 2

דינמית  כן 850  יסודות בפסיכותרפיה 

ב'  חלק א' + חלק 

 4 ש"ש 2 2 2

 40 ש"ש 20     סה"כ  

 נ"ז

               

ב'       שנה 

 2 ש"ש 1 0 2 אתיקה למגמות הקליניות כן 771

גיה מתקדמת כן 810  2 ש"ש 1 2 0 פסיכופתולו

 2 ש"ש 1 2 0 טיפול משפחתי מערכתי כן 818

ב' כן 833 י  נ  8 ש"ש 4 4 4 פרקטיקום קלי

 2 ש"ש 1 0 2 פסיכודיאגנוסטיקה אינטגרטיבית כן 835

פסיכודיאגנוסטיקה אינטגרטיבית  כן 835

 תרגיל  –

 2 ש"ש  1 2 0
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 קורסי בחירה: 

 .או בשנה ב' בשנה א ממכלול קורסי הבחירה  ש"ש 4חובה ללמוד 
 החרדית. הלסטודנטים מהאוכלוסיירק סוגיות בטיפול באוכלוסיות חרדיות מיועד  831-60* הקורס 

 
 

 
  

 

סמס'  שם הקורס חובה מס' קורס

 א'

ב'  נ"ז שנתי סמס' 

א'  שנה 

 או 

ב'  שנה 

      

מחזרה כפייתית  לא 040

 לאינטרסובייקטיביות 

 2 ש"ש 1 2 0

גי ממוקד רגש לא 042 זו  2 ש"ש 1 0 2 טיפול 

 2 ש"ש 1 0 2 התהוות כמטפלים לא 049

גיה לא 054 ופתולו  2 ש"ש 1 0 2 קשב: התפתחות 

 2 ש"ש 1 0 2 שיטות מחקר איכותניות  לא 096

 2 ש"ש 1 2 0 סכמה תרפיה לא 701

הספקטרום האוטיסטי  לא 703

וטיפול ן   אבחו

 2 ש"ש 1 0 2

גיה והתערבות  לא 741 פתולו

בגיל הרך  טיפולית 

 2 ש"ש 1 2 0

ילדים לא 755  2 ש"ש 1 0 2 יסודות בשיקום 

טראומה בקרב -פוסט לא 807

וילדים   משפחות 

 2 ש"ש 1 2 0

הפסיכואנליזה של תומס  לא 808

 אוגדן

 2 ש"ש 1 0 2

גיל ההתבגרות לא 838 על  י  נ  2 ש"ש 1 2 0 מבט קלי

גיות בטיפול באוכלוסיות  לא 863 סו

 חרדיות

 2 ש"ש 1 0 2

גיה  לא  884 לנוירופסיכולו מבוא 

 שיקומית

 2 ש"ש 1 0 2

תיאוריות ושיטת טיפול  לא 885

 בשיקום פסיכיאטרי

 2 ש"ש 1 2 0

פיזית  לא 886 נכות  השלכות של 

 ומחלות כרוניות

 2 ש"ש 1 2 0

 2 ש"ש 1 2 0 טראומה והתמודדות לא 891

ניורו התפתחותית לא 947 -הפרעות 

וטיפול ן   אבחו

 2 ש"ש 1 0 2

 2 ש"ש 1 2 0 מחקר בפסיכותרפיה לא 950

גיה לא 985  2 ש"ש 1 2 0 פסיכופרמקולו

 8 ש"ש 4   סה"כ    

 68 ש"ש 34  סה"כ שעות לתואר   
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 *רשימת הקורסים – ילדשל המגמה קלינית 

  
 . הכדוגמ –להלן תכנית הלימודים לשנת הלימודים תשע"ט 

ועל  , וחידוש לאור ההתפתחויות בשדה ובמחקר ןם עוברת ריענולקראת שנת הלימודים תש"פ, תכנית הלימודי
 .בהתאם  כן צפויים שינויים בתכנית הלימודים לתש"פ

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

       שנה א

גיה בבגרות כן 052  2 ש"ש 1 2 0 פסיכופתולו

ן והערכת אישיות כן 057  2 ש"ש 1 2 0 יסודות באבחו

ן והערכת אישיות  כן 057  -יסודות באבחו

 תרגיל 

י( זיכו נכלל בשעות   )ללא 

 0 ש"ש 0 0 0

גניטיבית כן 081 ן והערכה קו  2 שש" 1 0 2 אבחו

גניטיבית כן 081 ן והערכה קו  2 שש" 1 0 2 תרגיל -אבחו

מבט אינטגרטיבי בפסיכותרפיה  כן 083

גניטיבית  קו

 2 ש"ש 1 2 0

גיה מי כן 765  2 ש"ש 1 0 2 לדות לבגרותפסיכופתולו

ויסודות לפסיכותרפיה  כן 766 מבוא 

גניטיבית  קו

 2 ש"ש 1 0 2

ילדים כן 768  2 ש"ש 1 2 0 פסיכותרפיה 

 2 ש"ש 1 2 0 קולוקויום מחקרי כן 800

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

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

ני א'פרקטיקו כן 831  8 ש"ש 4 4 4 ם קלי

דינמית כן 850  יסודות פסיכותרפיה 

ב'  חלק א' + חלק 

 4 ש"ש 2 2 2

ילד –פרקטיקום מחקרי  כן 943  2 ש"ש 1 2 0 קלינית 

ילדים כן 983 ן  ו  2 ש"ש 1 2 0 ראי

 נ"ז 42 ש"ש 21     סה"כ   

              

ב'       שנה 

למגמה קלינית  -פרקטיקום בשדה כן 698

 לד י

) י זיכו נכלל בשעות   )לא 

8 

ללא 
 זיכוי

8 

ללא 

 זיכוי

 0 ש"ש 0

 2 שש" 1 0 2 עבודה טיפולית עם הורים כן 738

לילדות כן 767 גיה מינקות  ופתולו  2 ש"ש 1 2 0 תקינות 

 2 ש"ש 1 0 2 אתיקה למגמות הקליניות כן 771

 4 ש"ש 2 2 2 אבחון אינטגרטיבי  כן  775

 2 ש"ש 1 2 0 רכתיטיפול משפחתי מע כן 818

 8 שש" 4 4 4 פרקטיקום טיפול בילד כן 865

גיה של הילד  כן 867 פסיכופתולו

 למתקדמים

 2 שש" 1 0 2

 0 ש"ש 0 0 0 תזה למגמה הקלינית של הילד כן 879

 נ"ז 22 ש"ש 11     סה"כ  
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 .בשנה א' או בשנה ב'ממכלול קורסי הבחירה  ש"ש 3חובה ללמוד קורסי בחירה: 
לסטודנטים מהאוכלוסייה  רקסוגיות בטיפול באוכלוסיות חרדיות מיועד  01-863-60קורס * ה

 החרדית. 
 

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

א'  שנה 

 או 

ב'  שנה 

      

מחזרה כפייתית  לא 040

 לאינטרסובייקטיביות 

 2 ש"ש 1 2 0

גי ממוקד רגש לא 042 זו  2 ש"ש 1 0 2 טיפול 

גיה לא 054 ופתולו  2 ש"ש 1 0 2 קשב: התפתחות 

 2 ש"ש 1 0 2 שיטות מחקר איכותניות  לא 096

 2 ש"ש 1 2 0 סכמה תרפיה לא 701

ן  לא 703 הספקטרום האוטיסטי אבחו

 וטיפול

 2 ש"ש 1 0 2

גיה והתערבות טיפולית  לא 741 פתולו

 בגיל הרך

 2 ש"ש 1 2 0

ילדים לא 755  2 ש"ש 1 0 2 יסודות בשיקום 

טראומה בקרב משפחות -פוסט לא 807

 וילדים 

 2 ש"ש 1 2 0

גדן לא 808  2 ש"ש 1 0 2 הפסיכואנליזה של תומס או

גיל ההתבגרות לא 838 על  י  נ  2 ש"ש 1 2 0 מבט קלי

גיות בטיפול באוכלוסיות  לא 863 סו

 חרדיות

 2 ש"ש 1 0 2

גיה שיקומית לא  884 לנוירופסיכולו  2 ש"ש 1 0 2 מבוא 

תיאוריות ושיטת טיפול בשיקום  לא 885

 פסיכיאטרי

 2 ש"ש 1 2 0

פיזית ומחלות  לא 886 נכות  השלכות של 

 כרוניות

 2 ש"ש 1 2 0

 2 ש"ש 1 2 0 טראומה והתמודדות לא 891

ניורו התפתחותית לא 947 -הפרעות 

וטיפול ן   אבחו

 2 ש"ש 1 0 2

 2 ש"ש 1 2 0 מחקר בפסיכותרפיה לא 950

גיהפסיכופ לא 985  2 ש"ש 1 2 0 רמקולו

 נ"ז 8 ש"ש 4   סה"כ  

 נ"ז 72 ש"ש 36   סה"כ שעות לתואר  

 
 

 תכניות הלימודים כפופות לשינוי בהתאם לשיקולי המחלקה*
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 *רשימת הקורסים – שיקומית-מגמה קלינית

 . הכדוגמ –להלן תכנית הלימודים לשנת הלימודים תשע"ט 
ועל  , וחידוש לאור ההתפתחויות בשדה ובמחקר ןימודים עוברת ריענולקראת שנת הלימודים תש"פ, תכנית הל

 .בהתאם  כן צפויים שינויים בתכנית הלימודים לתש"פ
מס' 

 קורס

סמס'  שם הקורס חובה

 א'

סמס' 

 ב'

 נ"ז שנתי

      שנה א

גיה בבגרות  כן 052  2 ש"ש 1 2 0 פסיכופתולו

ן והערכת אישיות כן 057  2 ש"ש 1 2 0 יסודות באבחו

ן והערכת אישיות  כן 057  –יסודות באבחו

 תרגיל

י( זיכו נכלל בשעות   לא 

 0 ש"ש 0 0 0

גניטיבית כן 081 ן והערכה קו  2 ש"ש 1 0 2 אבחו

גניטיבית  כן 081 ן והערכה קו  2 ש"ש 1 0 2 תרגיל -אבחו

מבט אינטגרטיבי בפסיכותרפיה  כן 083

גניטיבית  קו

 2 ש"ש 1 2 0

גיה  כן 765  2 ש"ש 1 0 2 מילדות לבגרות  פסיכופתולו

ויסודות לפסיכותרפיה  כן 766 מבוא 

גניטיבית  קו

 2 ש"ש 1 0 2

 2 ש"ש 1 2 0 קולוקויום מחקרי כן 800

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

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

י א' כן 831 נ  8 ש"ש 4 4 4 פרקטיקום קלי

דינמיתיס כן 850  ודות בפסיכותרפיה 

ב'  חלק א' + חלק 

 4 ש"ש 2 2 2

גיה שיקומית כן 880  2 ש"ש 1 0 2 מבוא לפסיכולו

 2 ש"ש 1 2 0 גישות ושיטות -פסיכותרפיה בשיקום  כן 881

גיה שיקומית כן 884 לנוירופסיכולו  2 ש"ש 1 0 2 מבוא 

 4 ש"ש 2 0 4 תורת הראיון הטיפולי מגמה שיקומית כן 998

 נ"ז 46 ש"ש 23 20 26 סה"כ  

       

מס' 

 קורס

סמס'  שם הקורס חובה

 א'

סמס' 

 ב'

 נ"ז שנתי

 שנה ב'
 

      

למגמה קלינית  -פרקטיקום בשדה  כן 699
זיכוי( נכלל בשעות  )לא   שיקומית 

8 

ללא 

 זיכוי

8 

ללא 

 זיכוי

 0 ש"ש 0

 2 ש"ש 1 0 2 אתיקה למגמות הקליניות כן 771

נויר כן 883 ן  גי אבחו +  -ו פסיכולו חלק א' 

 חלק ב'

 6 שש" 3 2 4

י  כן 901 נ  8 שש" 4 4 4 שיקומי -פרקטיקום קלי

 0 ש"ש 0 0 0 תיזה למגמה שיקומית כן 909

 סה"כ  
 

 נ"ז 16 ש"ש 8 6 10
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ש"ש ממכלול קורסי  3חובה ללמוד  קורסי בחירה: 

קורסים בנושאים הקשורים  מתוכם חובה לקחת שני -הבחירה המוצעים בשנה א' או בשנה ב' 
לאוכלוסיות שיקומיות.  

סוגיות בטיפול באוכלוסיות חרדיות מיועד רק לסטודנטים מהאוכלוסייה  60-863-01* הקורס 
 החרדית.

 

 
 

 תוכניות הלימודים כפופות לשינוי בהתאם לשיקולי המחל*

 

מס' 

 קורס

סמס'  שם הקורס חובה

 א'

סמס' 

 ב'

 נ"ז שנתי

 שנה א'

 או 

 שנה ב'

      

מחזרה כפייתית  לא 040

 לאינטרסובייקטיביות 

 2 ש"ש 1 2 0

גי ממוקד רגש לא 042 זו  2 ש"ש 1 0 2 טיפול 

גיה לא 054 ופתולו  2 ש"ש 1 0 2 קשב: התפתחות 

 2 ש"ש 1 0 2 שיטות מחקר איכותניות  לא 096

 2 ש"ש 1 2 0 סכמה תרפיה לא 701

ן  לא 703 הספקטרום האוטיסטי אבחו

 וטיפול

 2 ש"ש 1 0 2

גיה והתערבות טיפולית  לא 741 פתולו

 בגיל הרך

 2 ש"ש 1 2 0

ילדים לא 755  2 ש"ש 1 0 2 יסודות בשיקום 

טראומה בקרב משפחות -פוסט לא 807

 וילדים 

 2 ש"ש 1 2 0

גדן לא 808  2 ש"ש 1 0 2 הפסיכואנליזה של תומס או

 2 ש"ש 1 2 0 טיפול משפחתי מערכתי לא 818

גיל ההתבגרות לא 838 על  י  נ  2 ש"ש 1 2 0 מבט קלי

גיות בטי לא 863 פול באוכלוסיות סו

 חרדיות

 2 ש"ש 1 0 2

תיאוריות ושיטת טיפול בשיקום  לא 885

 פסיכיאטרי

 2 ש"ש 1 2 0

פיזית ומחלות  לא 886 נכות  השלכות של 

 כרוניות

 2 ש"ש 1 2 0

 2 ש"ש 1 2 0 טראומה והתמודדות לא 891

 2 ש"ש 1 2 0 מחקר בפסיכותרפיה לא 950

גיה לא 985  2 ש"ש 1 2 0 פסיכופרמקולו

 נ"ז 6 ש"ש 3   סה"כ    

 נ"ז 68 ש"ש 34  סה"כ שעות לתואר   
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 *רשימת הקורסים – ארגונית-מגמה חברתית
 . הכדוגמ –להלן תכנית הלימודים לשנת הלימודים תשע"ט 

  
 

סמס'  שם הקורס חובה מס' קורס

 א'

סמס' 

 ב'

 נ"ז שנתי

      שנה א

 2 ש"ש  1 2 0 אתיקה  כן 078

 4 שש" 2 2 2 יסודות בפסיכולוגיה חברתית כן 091

 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

 נ"ז 26 ש"ש 13 14 12 סה"כ קורסי חובה שנה א'  

      שנה ב'

 4 ש"ש 2 2 2 פרקטיקום בארגונים  כן 915

 2 ש"ש 1 1 1 תרגיל -פרקטיקום בארגונים   כן 915

 המשך סמינר מגמה חברתית  כן *921

() י יכו ז ת  נכלל בשעו   לא 

       

 0 ש"ש 0 0 0 ארגונית-תזה למגמה חברתית ןכ 939

 נ"ז 6 ש"ש 3 3 3 סה"כ קורסי חובה שנה ב'  

 נ"ז 32 ש"ש 16  סה"כ קורסי חובה   

 
 
 . לא נכלל בשעות זיכוי  -בשנה ב' 60-921חובה להשתתף בקורס  *
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 ש"ש לפחות בשנה א' 5                         
 

 
  

 תוכניות הלימודים כפופות לשינוי בהתאם לשיקולי המחלקה*

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

סמס'  שם הקורס חובה מס' קורס

 א'

סמס' 

 ב'

 נ"ז שנתי

       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 דילמות חברתיות לא 058

 2 ש"ש 1 0 2 מחקר ארגוני לא 059

 2 ש"ש 1 0 2 הבדלים בין אישיים לא 842

       שנה ב'

ניהולית לא 707  2 ש"ש 1 2 0 אסטרטגיה 

 2 ש"ש  1 0 2 דיאגנוזה ארגונית  לא 722

מבחני אישיות במיון כח  לא 763

 אדם

 2 ש"ש 1 2 0

 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 יגות בארגוניםמנה לא 931

 נ"ז 24 ש"ש  12   סה"כ קורסי בחירה  

 נ"ז 56 ש"ש 28  סה"כ שעות לתואר  
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 *רשימת הקורסים – קוגניציה, רגש ומוחפסיכולוגיה להמגמה 
 . הכדוגמ –להלן תכנית הלימודים לשנת הלימודים תשע"ט 

   
 

סמס'  שם הקורס חובה מס' קורס

 א'

סמס' 

 ב'

 נ"ז שנתי

      שנה א

 4 ש"ש 2 2 2 פרקטיקום חוץ כן 748

 -מ.א -סטטיסטיקה ל כן 805

 הרצאה

 4 ש"ש 2 2 2

 -מ.א -סטטיסטיקה ל כן 805

 תרגיל

 4 ש"ש 2 2 2

 4 ש"ש 2 2 2 פרופרקטיקום  כן 949

 2 שש" 1 2 0 פרקטיקום מחקרי ב' כן 957

 2 ש"ש 1 0 2 פרקטיקום מחקרי א' כן 965

 נ"ז 20 ש"ש 10 10 10 סה"כ   

      שנה ב

 4 שש" 2 2 2 סמינר המגמה קר"מ כן *780

תיזה למגמה קוגניציה  כן 977

 רגש ומוח

 0 ש"ש 0 0 0

 נ"ז 4 ש"ש 2 2 2 סה"כ  

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

 ללמוד בכל שנה לפחות פרקטיקום אחד וסמינריון אחד.יש 

 

פרקטיקום: תפקידים  כן 044

 ניהוליים

 4 ש"ש 2 2 2

ויסות רגשי והטיות  כן 045

 קוגניטיביות

 2 ש"ש 1 2 0

 2 ש"ש 1 2 0 פסיכולוגיה של הערכים כן 705

 4 ש"ש 2 2 2 פרקטיקום קוגניטיבי כן 744

 נ"ז 12 ש"ש 6   סה"כ  
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 מחלקהתוכניות הלימודים כפופות לשינוי בהתאם לשיקולי ה*
 

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

סמס'  שם הקורס חובה מס' קורס

 א'

סמס' 

 ב'

 נ"ז שנתי

 2 ש"ש 1 2 0 דילמות חברתיות לא 058

 2 ש"ש 1 2 0 אתיקה לא 078

 2 ש"ש 1 0 2 הילד כפסיכולוג לא 720

שיטות סטטיסטיות  לא 764

 מתקדמות

 2 ש"ש 1 0 2

 2 ש"ש 1 0 2 יסודות הדימות המוחי לא 843

 שעות נוספות ניתן לבחור ממגמות אחרות  4

)והמרצה והמגמה/מחלקה פבאישור ראש מגמת   קר"ם, 

 של הקורס(

    

 נ"ז 10 ש"ש 8   סה"כ  

 נ"ז 52 ש"ש 26  סה"כ שעות לתואר  
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 טב"ה, תשע"

 
 טופס המלצה על מועמדים ללימודי תואר שני בפסיכולוגיה

 , הטכניוןבביא-גוריון, תל-אילן, חיפה, בן-לאוניברסיטאות: העברית, בר
 
 ________________ שם משפחה: ___________ פרטי של המועמד/ת: םש

 

 לל ספרת ביקורת(: ומס' זהות )כ       

 

          

 

 דנט/לממליץ: נא להקפיד על רישום ת. זהות ושם מלא של המועמדלסטו

  

 מר/ת _____________________________הציג/ה מועמדות ללימודי תואר שני בחוג לפסיכולוגיה

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

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

 הערכתך תישמר בסודיות גמורה.

 

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

 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

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

 כמה זמן הנך מכיר/ה את המועמד?

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

________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

  

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

 העליונים ________   -10%ן האך לא בי 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 ?

 __________  לא ___________   ןבהחלט כן __________   מאד ייתכן __________  ייתכ

 



 
 

  

26 
 

 

ר סולמות להערכת תכונות וכישורים ספציפיים של המועמד/ת. כל תכונה ניתן לדרג באמצעות חמש קטגוריות לפניך מספ

 עקריות.

אנא הקף/הקיפי בעיגול את אחד משני הציונים המופיעים תחת הקטגוריה הנבחרת, על מנת לדרג את המועמד/ת 
 בדרוג המועמד/ת לגבי כל תכונה או כישור.כגבוה/ה או כנמוך/ה בקטגוריה. כמו כן, ציינ/י את מידת בטחונך 

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

 טוב      בינוני   למטה         גבוהה  בינונית נמוכה אין בסיס    מצויין     טוב
 מבינוני                                          להערכה                       מאוד         

_______________________________________________________________________________________ 

   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      10בשלות 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      10       המבט של  הזולת                

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

_______________________________________________________________________________________ 
 

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

 דרגת ביטחון
 כדאי מאד   כדאי   כדאי לקבל      אין    כדאי לקבל                                                  
 בכל תנאי        לקבל                    אם אין טובים  לקבל       גבוהה   בינונית     נמוכה    אין בסיס                                                

 יותר                                                                     להערכה                                                                                                           
_______________________________________________________________________________________ 

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

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

_______________________________________________________________________________________ 
 

 4           3               2            1               1      2      3      4      5    6      7       8      9      10   ארגונית   -למגמה תעסוקתית
_______________________________________________________________________________________ 
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י לנקודות /תתייחס לך אםה דת, תוך הדגשת תכונותיו/תכונותיה הייחודיות. נו/י את חוות דעתך על המועמד/באנא. כת
 א בכלל או ללימודים"בנטיות ללימודי מלת, הר/חוזק או לנקודות חולשה של המועמד

 ועמד/ת ללמוד.מבמגמות בהן מבקש/ת ה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 תאריך_____________    שם מלא ___________

 ד   ___________תפקי     _____________ סדומ

 ___________מה חתי

 

 
 טהתשע"
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 שאלון אישי למועמד למגמות הטיפוליות )קו"ח(
 20.2.19יש להעביר את השאלון אל המזכירות עד התאריך 

 
 

 

 סטודנט/ית נכבד/ה

 

 

קלינית( במחלקתנו. כדי שנוכל לטפל בבקשתך הנך -למגמה טיפולית )קלינית, קלינית ילד, שיקומית םלהירשקיבלנו את פנייתך 

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

 .עמודי פוליו משלושהנבקשך שהשאלון האישי הנ"ל לא יהיה למעלה . 01.03.19מיום  לא יאוחרהשאלון למזכירות המחלקה 

 נא לשלוח את השאלון לכתובת הבאה:

 

 יההמחלקה לפסיכולוג

 הפקולטה למדעי החברה

 אילן-אוניברסיטת בר

 5290002רמת גן מיקוד 

 

 בברכה,

 

 המזכירות

 

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

 השדות הבאים הינם שדות חובה!!

 

 _               ________________________________פרטי שם 

 

 שם משפחה _______________________________ 

 

 _____________מס' ת.ז. _____________________

 

 כתובת דוא"ל ______________________________    

 

 מס' טלפון _________________________________   

 

 במקום המתאים( Xנא לציין  את שם המגמה אליה אתם מעוניינים להירשם )לסמן 

  קלינית מבוגר 

  קלינית ילד 

 קלינית שיקומית 

  

 שאלון אישי
 

   20-הנראים לך כחשובים.   )לא למעלה מ םהאירועיקורות חייך. ציין את  ת.  פרט א1

 שורות(      

 .  לכל אדם יש בחייו נקודות פסגה. אילו מאורעות בחייך עד כה נראים לך כנקודות פסגה?2
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 שורות( 7-לא למעלה מ)     

  7-.  בחיים יש גם נקודות שפל. אילו מאורעות בחייך עד כה נראים לך כנקודות שפל? )לא למעלה מ3

 שורות(     

 שורות(  5-.  מנה את תכונותיך החיוביות. )לא למעלה מ4

 שורות(  5-.  מנה את תכונותיך השליליות. )לא למעלה מ5

 ונות מסוימות להצלחה בעבודתו. מהן תכונותיך המתאימות ביותר.  לפסיכולוג טיפולי דרושות תכ6

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

 שורות( 6-.  תאר את תכונות האופי של אחד החברים הטובים ביותר שלך. )לא למעלה מ7

 ת(שורו 4-.  מה דעתך על הופעתך החיצונית? )לא למעלה מ8

 .  האם היית אי פעם בהתייעצות פסיכולוגית? 9

 א.  לא         

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

 ג. האם אתה שוקל לפנות בעתיד לטיפול פסיכולוגי?   ____________     

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

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

 שורות(.      
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 טתשע"ב"ה, 
 

 שאלון לסטודנט/ית שביצע/ה עבודת מחקר

 01.03.19.19עד התאריך למזכירות המחלקה  ת השאלון א להעביר  יש  

 

 

 השדות הבאים הינם שדות חובה!!

 

 ____________               _____________________פרטי שם 

 

 שם משפחה _______________________________ 

 

 _____________מס' ת.ז. _____________________

 

 כתובת דוא"ל ______________________________    

 

 מס' טלפון _________________________________   

 

 במקום המתאים( Xים להירשם )לסמן נא לציין  את שם המגמה אליה אתם מעוניינ

  קלינית מבוגר 

  קלינית ילד 

 קלינית שיקומית 

  
 

 

 שאלון מחקרי

 _____________________________________________________ נושא המחקר 

 ____ ?כמה שעות שבועיות הקדשת לעבודת המחקר 

  :ההתנסות המחקרית שלך הייתה במסגרת 

 קורס פרונטלי 

  מחקריסמינר 

 עבודת שדה מחקרית 

 .)אחר: ___________________________)פרט 

 :)העבודה המחקרית כללה )ניתן לסמן כמה תשובות 

 הרצת נבדקים 
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 איסוף וארגון נתונים 

 עיבוד נתונים סטטיסטי 

 כתיבה מחקרית 

 אדמיניסטרציה ותיאום מחקר 

 ביצוע סקירת ספרות 

 ______________________:אחר, פרט 

 ת עבודתך? )נא לציין שם ותפקיד( ____________________________________________מי הנחה א 

  ?מה הייתה תכיפות פגישותיך עם המנחה 

 פעם בחודש 

 פעם בשבועיים 

 פעם בשבוע 

 יומי 

 _________ ?מה היה האורך הממוצע של הפגישות 

 .האם קיבלת הנחייה מאנשים נוספים בצוות? כן / לא 

  את ההנחייה? __________________________________אם כן, ממי קיבלת 

  זו? ______________________________________________ נוספתבאיזו תכיפות קיבלת הנחיה 

  ?האם היו לך התנסויות מחקריות נוספות____________________________________________ 

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

אם כן, פרט: 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

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

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 7-ל 1קרית עצמאית? )כתוב/י מספר בין על פי הערכתך האישית, עד כמה את/ה סבור/ה שתוכל לפתח תכנית מח ,

 =אני בטוח/ה שאוכל( ____7=אינני מאמי/נה שאוכל; 1כאשר 

  תכונות חיוביות שלך כחוקר/ת:____________________________________________  5תאר/י עד

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

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

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 Optional research  

On a separate sheet, you may 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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 טתשע"ב"ה, 
 

 שאלון ביצוע עבודת שדה טיפולית

 01.03.19עד  למזכירות המחלקה  להעביר את השאלון יש 

 

 חובה!!השדות הבאים הינם שדות 

 

 ____________               _____________________פרטי שם 

 

 שם משפחה _______________________________ 

 

 _____________מס' ת.ז. _____________________

 

 כתובת דוא"ל ______________________________    

 

 מס' טלפון _________________________________   

 

 במקום המתאים( Xין  את שם המגמה אליה אתם מעוניינים להירשם )לסמן נא לצי

  קלינית מבוגר 

  קלינית ילד 

 קלינית שיקומית 

  
 

 ____ ?כמה שעות שבועיות הקדשת לעבודה הטיפולית 

 :העבודה הטיפולית כללה 

 חניכה של מטופל/ת 

 עריכת קבוצות טיפוליות 

 יות:_______________________________________עריכת פעילויות העשרה. פרט אילו פעילו 

 ______________________________________________________________:אחר, פרט 

 ?האם קבלת הדרכה במסגרת עבודתך הטיפולית 

 _____________________________________________________ ?אם כן, מי נתן את ההדרכה 

 יך עם המדריך? מה הייתה תכיפות פגישות 

 פעם בחודש 

 פעם בשבועיים 
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 פעם בשבוע 

 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 

  זו?______________________________________________ תנוספבאיזו תכיפות קיבלת הדרכה 

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

אם כן, פרט/י: 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

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

אם כן, פרט/י: 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

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

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______________________________________ 

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

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______________________________________ 
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 טב"ה, תשע"

 

 ארגונית-המגמה החברתית

 

 

 חיים למועמדים לתארים מתקדמים-טופס קורות

 

 

מחקריות ו/או הכוונות העניין וה, תחומי )האקדמי ו/או המקצועי( רקענא תארו בעמוד מודפס את ה

 ארגונית. -בתחום הפסיכולוגיה החברתיתשלכם מקצועיות ה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 את הטופס יש לשלוח לכתובת הבאה:

 המחלקה לפסיכולוגיה

 הפקולטה למדעי החברה

 אילן-אוניברסיטת בר

 5290002רמת גן מיקוד 
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 ט"ה, תשע"ב
 

 

 קוגניציה, רגש ומוח פסיכולוגיה  מתמג

 

 
 טופס קורות חיים למועמדים

 
 
 
 
 

 לתארים מתקדמים 
 
 
 

נא תארו בעמוד מודפס את התנסויותיכם הרלוונטיות לתחום המחקרי )כגון, עבודות סמינריוניות, עזרה  (1

 במחקר, עבודה קשורה למחקר מחוץ לאקדמיה(. 

 

אילן -לוגיה, וציינו את המרצים מסגל המחלקה לפסיכולוגיה בברתארו בקצרה את תחומי העניין שלכם בפסיכו (2

 ואיך אתם רואים את עצמכם משתלבים במחקר שלהם. אשר תחומם מעניין אתכם

 

מילים, עדיף באנגלית(. ציינו מה יהיה  500בעמוד נוסף תארו נושא אפשרי למחקר התיזה/דוקטורט שלכם )עד  (3

תודולוגיה שתשתמשו. בנוסף, פרטו מה המשמעויות האפשריות תחום המחקר ושאלות המחקר העיקריות והמ

)תאורטיות או יישומיות( של המחקר. נושא המחקר המוצע אינו חייב להיות קשור למחקר הנעשה כיום 

אין בכתיבת הקטע הזה כל התחייבות מצדכם לבחור בעתיד באמת בנושא הזה. אנו רוצים כאן   במחלקתנו.

 החשיבה שלכם בתחום המחקר.  לראות כיוון אפשרי ואופן 

 

 
 
 

 
 את הטופס יש לשלוח לכתובת הבאה:

 המחלקה לפסיכולוגיה

 הפקולטה למדעי החברה

 אילן-אוניברסיטת בר

 5290002רמת גן מיקוד 
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 הפקולטה למדעי החברה

    המחלקה לפסיכולוגיה
Faculty of Social 
Sciences 
Department of 
Psychology 

 

 יצירת קשר
 

 המחלקה לפסיכולוגיה

 03-5317672 :טל'

 03-7384106 :פקס

 psychology.ma@biu.ac.ilדוא"ל: 

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

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

 2-6קומת כניסה, חדרים 
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