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 אילן-אפיק מעבר למחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת בר

 מבוא

במסלול אילן מקיימת לימודים לתואר ראשון -המחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת בר

מהקורסים נכבד האוניברסיטה הפתוחה מכסה חלק היצע הקורסים של  .ראשי-דופסיכולוגיה 

 אילן.-אוניברסיטת ברבהנלמדים במחלקה לפסיכולוגיה, 

לכונן אפיק מעבר,  אילן לבין האו"פ -לפיכך הוסכם בין המחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת בר

שיאפשר לסטודנטים להתחיל את לימודיהם במסגרת הגמישה של האו"פ, ואחר כך לבחור אם 

התואר את  להשליםאילן, על מנת -להשלים את התואר באו"פ או לעבור לאוניברסיטת בר

 הראשון בפסיכולוגיה.

  הבהרה חשובה

אין . למסלול דו ראשי בלבד דרך אפיק מעבר היאהקבלה ללימודים במחלקה לפסיכולוגיה 

 אפשרות להתקבל ללימודים במחלקה לפסיכולוגיה למסלול המורחב.

 .ראשי-דוכמקצוע הלימודים לתואר ראשון בפסיכולוגיה בבר אילן היא פסיכולוגיה  כאמור תכנית

על המעוניינים התנאים להבטחת הקבלה שלהן מתייחסים רק לקבלה למחלקה לפסיכולוגיה. 

 ,האחרלהבטיח את קבלתם גם לחוג ,בפסיכולוגיה ראשי -דולהתקבל ללימודי תואר ראשון 

יק המעבר לאותו החוג פאו עמידה בתנאי א ,אם על ידי עמידה בתנאי הקבלה לאותו החוג

  )אם קיים כזה(.

 כללימידע 

מתוך כוונה להגיע ללימודי פסיכולוגיה באוניברסיטת  סטודנט הלומד באוניברסיטה הפתוחה

אילן במועד ההרשמה הרגיל -אילן דרך אפיק המעבר, מתבקש להירשם לאוניברסיטת בר-בר

בצירוף גיליון הציונים המעודכן  ,אילן-לשנת הלימודים שבה הוא רוצה לעבור לאוניברסיטת בר

 מהאוניברסיטה הפתוחה.

מידה בכל דרישות אפיק המעבר היא תנאי קבלה למחלקה דרך אפיק המעבר. סטודנט שאין ע

קבלת התלמידים  ון הציונים המעודכן, יעביר אותו למשרד יבידיו במועד הרישום הרגיל את גיל

 ים אליה נרשם.בהמשך ולא יאוחר מחודש לפני תחילת שנת הלימוד

או  בדוא"ל:  03-5317672 לפון:טלפרטים נוספים ניתן לפנות למזכירות המחלקה לפסיכולוגיה 

psychology.ma@mail.biu.ac.il 

 דרישות אפיק המעבר

אילן דרך אפיק המעבר תהיה מבוססת באופן בלבדי על -הקבלה למחלקה לפסיכולוגיה בבר

המחלקה להלן. שמפורטים בטבלת ההקבלות הההישגים בקורסים שנלמדו באו"פ 

לפסיכולוגיה מתחייבת לקבל אליה  את הסטודנטים שיגיעו דרך אפיק המעבר כתלמידי שנה 

 ב'.



  אחד מששת הקורסים כל ב 80ומעלה ולא פחות מציון  90על הסטודנט להשיג ממוצע של

 שבטבלת ההקבלות שלהלן.

  לפני התחלת הלימודים במחלקה, הוא אחד מתנאי הקבלה דרישות אפיק מעבר השלמת

 אילן.-באוניברסיטת ברב' לשנה 

  בלימודי אנגלית רצויה רמת פטור מראש, בכל מקרה הסטודנט מחויב להגיע לרמת פטור

 עד תום שנת הלימודים הראשונה שלו בבר אילן.

. 

 להלן טבלת ההקבלות

 

 

 התחלת הלימודים במחלקה לפסיכולוגיה

כמפורט שגיו באו"פ, היסטודנט המבקש  להתקבל לשנה ב' במחלקה לפסיכולוגיה, על סמך 

שנים מיום תחילת לימוד הקורס  5-במסמך זה, חייב להתחיל את הלימודים לא יאוחר מ

 הרלוונטי הראשון באו"פ, ולא יאוחר משנה אחת מאז סיים באו"פ את הקורס הרלוונטי האחרון.

 קורס רלוונטי הוא רק קורס המופיע בטבלת  ההקבלות הנ"ל.

 

 

 

 האוניברסיטה הפתוחה 
 

 אוניברסיטת בר אילן

מספר 
 הקורס

מספר  נ"ז שם הקורס
 הקורס

 נ"ז ש"ש שם הקורס

1. 10136 
 

מבוא 
 לפסיכולוגיה

מבוא לפסיכולוגיה +  60101 6
 תרגיל

2 4 

2. 30111 
 
 

מבוא 
לסטטיסטיקה 

למדעי החברה 
 א'

 4 2 מבוא לסטטיסטיקה 60105 3

3. 30112 
 

מבוא 
לסטטיסטיקה 

למדעי החברה 
 ב'

תרגיל סטטיסטיקה  60106 3
 ושימושי מחשב

2 4 

4. 10615 
 

פסיכולוגיה 
 פיזיולוגית

 פסיכולוגיה פיזיולוגית 60103 6
 א'+ ב'

2 4 

5. 10493 
 

פסיכולוגיה 
 התפתחותית

פסיכולוגיה  60107 4
 א' + ב' התפתחותית

2 4 

השתתפות  91412 .6
במחקרים 

בפסיכולוגיה 
 וחינוך.

במסגרת מטלות  -- --
"פסיכולוגיה הקורס 

על התפתחותית" 
הסטודנט להשתתף 

 28בניסויים ולאסוף 
קופונים במהלך 

 השנה הראשונה.

-- -- 



 

 פטורים

סטודנט שיגיע למחלקה לפסיכולוגיה דרך אפיק המעבר, יקבל פטור מכל הקורסים שלמד 

לפי טבלת ההקבלות. בטבלה מפורטת גם מכסת הנקודות שייזקפו לזכותו במחלקה  באו"פ,

אינם קורסים בפסיכולוגיה שנלמדו באו"פ, ואשר כמו כן  אילן.-לפסיכולוגיה באוניברסיטת בר

במסגרת לימודי החובה והבחירה הנדרשים  נזכרים בטבלת ההקבלות, יוכלו להילקח בחשבון

רק לאחר אישור של ועדה מתאימה  וזאת  80-א פחות מלבתנאי שהציון יהיה לתואר, 

 הפטורים הללו יקצרו את משך לימודיו עד להשלמת התואר. .במחלקה

אילן יהיה הסטודנט חייב ללמוד באוניברסיטת -כדי לזכות בתואר הראשון מאוניברסיטת בר

קבל אילן קורסים בהיקף של שליש לפחות מקורסי המחלקות שהתקבל אליהן ומבקש ל-בר

 בהן את התואר. היקף לימודיו הכולל במחלקות, בלימודי יסוד ובקורסים כלליים, לא יפחת 

 נ"ז במחלקה לפסיכולוגיה. 10, מהן לפחות נ"ז 22-מ

בנוסף לזאת, עליו לעמוד בדרישות הכלליות של האוניברסיטה בלימודי הבעה עברית ואנגלית 

 כשפה זרה.

 

ם יש ללמוד בכל מקרה במחלקות ההתמחות קורסים שהם סמינריונים או פרויקטי

אילן. לא יוכרו סמינריונים או פרויקטים שנעשו במוסדות אחרים להשכלה -באוניברסיטת בר

אילן שלא במסגרת הלימודים -גבוהה ו/או במחלקות התמחות אחרות באוניברסיטת בר

 במחלקה בה הסטודנט מקבל את התואר. 

 

ידרשו לעמוד בדרישות לימודי יסוד ביהדות, בהתאם הסטודנטים י -לימודי יסוד ביהדות  

 לפרסומי בית הספר ללימודי יסוד ביהדות בבר אילן.

 

 שינויים בתכניות הלימודים

מידי פעם חלים שינויים בתכניות הלימודים של המחלקה, וגם היצע הקורסים באו"פ עשוי 

להשתנות. שינויים כאלה עשויים לחייב הכנסת תיקונים בדרישות אפיק המעבר. לפיכך מוטלת 

אילן -חובה על הסטודנט הלומד באו"פ ומכוון לעבור למחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת בר

ניתן לבדוק את המידע באתר הבית  את עדכניות דרישות אפיק המעבר. לוודא מידי סמסטר 

של האו"פ המעודכן באופן שוטף. להבהרות נוספות אפשר לפנות ליועצים של המחלקה 

-09לפסיכולוגיה באוניברסיטה הפתוחה באמצעות מוקד הפניות הטלפוניות של האו"פ )

7782222). 

 

 



 לימודי אנגלית:

בכל מקרה הסטודנט מחויב להגיע  אילן.-המעבר לאוניברסיטת ברבעת פטור רצויה רמת 

אילן.  מי שלא נבחן במבחן -לרמת פטור  עד תום שנת הלימודים הראשונה שלו בבר

הפסיכומטרי חייב להיבחן בבחינת אמי"ר )דרך המרכז הארצי לבחינות והערכה( וזאת כדי 

עד תחילת שנת הלימודים י"ר להיבחן בבחינת אמעל הסטודנט שתיקבע לו רמה באנגלית. 

  הראשונה שלו בבר אילן.

 בחינת ידע בעברית

נדרש ציון ידע בעברית למועמדים ששפת ההוראה שלהם בבית הספר התיכון לא היתה עברית 

ו/או שלא נבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה העברית. לברור ציון הסף הנדרש יש לפנות 

 .bakabala.office@mail.biu.ac.ilאילן לדוא"ל:  -ור הרשמה באוניברסיטת ברלמד

 יעוץ

להבהרות נוספות, אפשר לפנות ליועצים של המחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטה הפתוחה, 

 .09-7782222ד הפניות הטלפוניות של האו"פ קבאמצעות מו

 

mailto:bakabala.office@mail.biu.ac.il

