
חוברת מידע לתואר ראשון בפסיכולוגיה 

אילן-באוניברסיטת בר



ההתנהגות?האדםנפשאתיותרטובלהביןרוצה

הפועמתהאנושיתהרוחאתלחקור?האנושית

?כולההחברהאתומניעהביחיד

מענההמספקעוצמהרבטיפוליכליהיאפסיכולוגיה

חינוכיות,נפשיותבעיותשלרחבהלקשת

אתיותרטובלהביןלנושמסייע,והתנהגותיות

.חייםאנושבההסביבהואתמשפחתנואת,עצמנו

ומתרחבבהתמדהעולהלפסיכולוגיםהביקוש

,לארגוניםועדוהמשפחהמהבית,מגווניםלתחומים

.הסוגיםמכלומוסדותרשויות

בפסיכולוגיההראשוןהתוארללימודיהתכנית

,ומחקריניסויי,בסיסיעיונירקעלהקנייתמכוונת

להכשרהבסיס–השוניםהפסיכולוגיהלענפי

.בהמשךהנלמדבפסיכולוגיהמעשית-מקצועית

!ברררור-פסיכולוגיה



הלימודים במחלקה לפסיכולוגיה  

BA

השוניםהפסיכולוגיהבענפיומחקריעיוני,בסיסירקעלהקנות

.מגווניםבמסלולים

MA

עצמאיתעבודהלקראתמעשיתהכשרהולהעניקאלהבענפיםהעיוניהידעאתלהעמיק

רגשקוגניציהופסיכולוגיהארגונית-חברתית,קלינית:המגמותמשלושבאחתכפסיכולוג

.ומוח

PhD

פיעלהקבלה.אקדמיתמצטייניםלמועמדיםמיועדזהמסלול–הישירהמסלול

.המחלקהשיקולי

השניבתואר'אבשנהלתלמידים–המשולבהמסלול

שניתוארלבוגרי–הרגילהמסלול



תואר ראשון בפסיכולוגיה

הלימודמסלולי:

חוגיחדפסיכולוגיה

מובנהלאחוגידופסיכולוגיה

מובנהחוגידופסיכולוגיה

חינוכיייעוץ-פסיכולוגיה

מיוחדחינוך-פסיכולוגיה

כלכלה-פסיכולוגיה

(ביולוגיה)החייםמדעי–פסיכולוגיה

המוחמדעי-פסיכולוגיה

אנתרופולוגיה-סוציולוגיה-פסיכולוגיה

משפטים-פסיכולוגיה

פילוסופיה-פסיכולוגיה



:ותיקיםולסטודנטיםחדשיםלמועמדיםקבלהתנאי

פסיכומטרימבחןוציוןבגרותתעודת

+75סכם+680פסיכומטרילמורחב

+75סכםחוגילדו

העליוניםהעשירוניםמתקבלים-(אפריל/מרץמועדעדלנבחניםתינתןעדיפות)

ציוןלהציגחובהבנוסף,תוארציוניבממוצעהבגרותציוןאתלהמירניתן

.פסיכומטרי

אופסיכומטרימבחן-ל"חותלמידי-SATל"בחומהתיכוןבגרות/סיוםותעודת.

B.A בפסיכולוגיה ראשון תואר 



:מבנה הלימודים

.שנים3הלימודיםמשך

:חוגיחדמקצוע

.ובחירהחובהקורסיהכוללות(ש"ש46)ז"נ92נדרשות

:חוגידומקצוע

.בחירהוקורסיחובהקורסיהכוללות(ש"ש29)ז"נ58נדרשות

מהקורסיםחלק)במחקרופרקטיקוםסמינריוניםמתקיימיםוכן,ותרגיליםהרצאות

.(קדםבקורסיבהצלחהעמידהמחייבים'ג-ו'בבשנים

.לפסיכולוגיהבנוסףראשימקצועללמודחייביםהראשוןהתוארתלמידי

.הנוספתלמחלקהבהתאםלהשתנותעשויז"נמספר*

:מובנהחוגי-דומקצוע

.בחירהוקורסיחובהקורסיהכוללות(ש"ש27)ז"נ54נדרשות



מסלולים דו חוגיים

באמצעותעולמותשניביןגשריוצרתנוסףותחום-בפסיכולוגיהחוגיתהדוהתכניות

.התחומיםלשניומשותפיםהמגשריםהמנגנוניםלחקרמדעיבסיסמתן

הפסיכולוגיהבלימודיהנדרשהידעוכן,אחרבתחוםידערכישתכוללותהתכניות

.ובמחקרבשדהפרקטיקום,בתחוםעכשווייםלמחקריםחשיפהבאמצעות

תואריוענקהלימודיםבתוםB.Aבוגרותוארבפסיכולוגיה(BAאוBSc)בתחום

האחר

בתחוםאובפסיכולוגיהשניתוארללימודילהמשיךאפשרותתינתןהתוכניתלבוגרי

.בהשלמותצורךללאהשני



לשפרניתןכיצד?בשיעורמשתעממיםמדוע?למידהללקויותגורםמה

?הספרבביתהלמידהאת

לחקרמדעיבסיסנותנת–בפסיכולוגיהראשיתהדוהתכנית

הספרבביתבלמידהלתמיכהוהפדגוגייםההתנהגותייםהמנגנונים

.בפרטלמידהלקויותעםילדיםשלתפקודםולשיפור,בכלל

קשייםלמגווןמענההנותןמתפתחתחוםהינהיעוציתפסיכולוגיה

.המשפחותמרביתאתהיוםהמעסיקים

במסגרותלמידהלקדםלמעונייניםחזקבסיסלתרוםעשויהתחום

.היוםהמתפתחותהחדישותהחינוך

ייעוץ חינוכי-דו חוגי מובנה פסיכולוגיה



מדוע משתעממים  ? מה גורם ללקויות למידה

כיצד ניתן לשפר את שילובם של ילדים  ? בשיעור

?עם צרכים מיוחדים

בסיסנותנת–בפסיכולוגיהראשיתהדוהתכנית

ההתנהגותייםהמנגנוניםלחקרמדעי

ילדיםשלתפקודםושיפורלתמיכהוהפדגוגיים

:כגוןמוגבלויותשלרחבמגווןעם

קשבהפרעות,ספציפיותלמידההפרעות

רגשיותהפרעות,התנהגותיותהפרעות,וריכוז

שמיעהכבדי,ועיווריםראייהכבדי,ונפשיות

ונכויותהתפתחותיתשכליתמוגבלות,וחירשים

.פיסיות

למעונייניםחזקבסיסלתרוםעשויהתחום

והחינוךהחינוךבמסגרותלמידהלקדם

.המיוחד

חינוך מיוחד-דו חוגי מובנה פסיכולוגיה



האם כדאי לקחת  ?  מה מאפשר להתמודד טוב עם משבר כלכלי

האם כדאי  ? כיצד? האם רגשות משפיעים על החלטות שלנו? הלוואה

לחשוב באופן מאומץ ומעמיק לפני כל החלטה שאנו מקבלים או שעדיף 

?"תחושת הבטן"להסתמך על 

לחקרמדעיבסיסנותנתכלכלה–בפסיכולוגיהחוגיתהדוהתוכנית

ומאקרומיקרותהליכילהבנתוהכלכלייםההתנהגותייםהמנגנונים

.אותםהמניעיםההחלטותקבלתותהליכיכלכלה

חדשיםתחומיםהינםכלכליתופסיכולוגיההתנהגותיתכלכלה

,בלבדמוגבלבאופןרציונלייםהםאנשיםכיהמלמדיםומתפתחים

קבלתבתהליכיהפוגעותאחרותובעיותקוגניטיביותהטיותבשל

בשלהעבודהבשוקלהשתלבותתורמתהתחוםהבנת.החלטות

דרך,הפרטמרמתהחל.ושינויייעוץבתהליכיבוהגלוםהפוטנציאל

.לאומייםביןליחסיםועד,ציבוריתמדיניות,העבודהעולם

כלכלה-דו חוגי מובנה פסיכולוגיה



פניהידעתם כי מספר תאי העצב במוח האדם גדול יותר ממספר האנשים החיים על 

?גדול יותר ממספר הכוכבים בגלקסיה( סינפסות)ומספר הצמתים ביניהם ? כדור הארץ

איך  ? איך אפשר להסביר את ההתנהגות שלנו? כיצד משפיע מצב הרוח על הבריאות

?מהי מודעות? מהו הקשר בין גנים להתנהגות? נוצר זיכרון

עולמותשניביןגשריוצרתהחייםמדעי-בפסיכולוגיהחוגיתהדוהתכנית

.הללוהמרתקותהשאלותעללענותהמנסים

המולקולריים,הגנטייםהמנגנוניםלחקרמדעיבסיסנותנתהתכנית

הבסיסלהבנתפסיכולוגייםכלים,התנהגותהמבקריםוהתאיים

,התמכרות,סכיזופרניה,דיכאון,למידה,זיכרון:אלהלתופעותההתנהגותי
.מרתקתבצורההתחומיםשניאתהמשלבותועוד

מדעי החיים-דו חוגי מובנה פסיכולוגיה



שלשוניםסוגיםחוויםכשאנובמוחלנוקורהמה?האדםלמוחנפשביןהקשרמה

?למידה,זיכרוןכמומנגנוניםלשפרדרכיםלפתחניתןהאם?חוויות

לענותהמנסיםעולמותשניביןגשריוצרתהמוחמדעי-בפסיכולוגיהחוגיתהדוהתכנית

השליטהמרכז"המוחביןלניתוקניתןבלתיקשרקיים.הללוהמרתקותהשאלותעל

.פסיכולוגיותהתנהגויותמגווןלבין"והבקרה

,פרויד:בינתחומיבמחקרעסקוהזמניםכלשלהדגוליםהמוחוחוקרימהמדעניםכמה

אביגםהיה,בפיזיולוגיהנובלפרסחתן,פבלוב;פיזיולוג-נוירוהיה,הפסיכואנליזהאבי

שלהמדעיהמחקראבישהיה,דארוויןוכמובן;האסוציאטיביתהלמידהפסיכולוגיית

.האבולוציהתיאורייתמייסדוגםחיים-ובעליאנשיםהתנהגות

מדעי המוח-דו חוגי מובנה פסיכולוגיה



?חברתיותמהפכותמתעוררותאיךלהביןרוצים

?חברתיצדקמהפכתלהנהיגנבחרמסוייםאדםדווקאמדוע

אפשראיך?חברתייםתהליכיםלביןהפרטמאפייניביןהקשרמהו

?חברתישינוילהניע

יוצרתואנתרופולוגיהסוציולוגיה–בפסיכולוגיהחוגיתהדוהתכנית

החברתייםהמנגנוניםלחקרמדעיבסיסנותנתעולמותשניביןגשר

,אישייםפסיכולוגייםוכלים,והתפתחותשינויהמאפשריםוהאישיים

.אלולתופעותהבסיסלהבנתוחברתייםארגוניים

שניאתמשלביםועודדיכאון,למידה,הגירה,גלובליחברתיניוד

.מרתקתבצורההתחומים

,  דו חוגי מובנה פסיכולוגיה

סוציולוגיה ואנתרופולוגיה



בפסיכולוגיה ומשפטיםמסלול מובנה 

 שנתי חדש למספר מצומצם של תלמידים עם נתוני קבלה גבוהים במיוחד4מסלול  ,

המקנה תואר ראשון במשפטים ותואר ראשון בפסיכולוגיה במסלול המורחב או  

.במסלול הדו חוגי

  החיבור בין משפטים ופסיכולוגיה הינו אחד התחומים המעוררים בשנים האחרונות

והן במדיניות ציבורית ובשדות הפרקטיים השונים בהם , עניין רב הן מבחינה מחקרית

.פועלים משפטנים ופסיכולוגים

  המסלול מקנה כלי יסוד בהבנת שני עולמות התוכן המסלול מקנה כלים יסודיים

להבנת העולם החברתי בו אנו חיים החל מהתמודדות עם בעיות השעה ועד להסדרת  

תהליכים חברתיים כוללניים המאפשרים התפתחות הפרט והקהילה תוך שמירה על 

.  האחר וזכויותיו

  השילוב בין שני התארים מאפשר לבוגרי המסלול הן יציאה להתמחות בעריכת דין והן

.המשך לימודים לתואר שני בפסיכולוגיה



פילוסופיה-דו חוגי פסיכולוגיה
נפשמצביביןהיחסמה?מטבעםמוסרייםיצוריםהםאנשיםהאם•

האנושיתהתודעהעללשלוטניתןהאם?מודעיםשאינםלאלומודעים
בווהאופןהרגשות,החלומותעללהשפיעוכך,מלאכותייםבאמצעים

?העולםאתתופסיםאנו

הפסיכולוגיהמתחוםלחוקריםשמשותפותהשאלותמקצתרקהןאלה•
.האנושיתוהחוויההחייםעלמביטיםכשהם,והפילוסופיה

שמעונייניםלמימתאימהפילוסופיה-בפסיכולוגיהחוגיתהדוהתכנית•
בשאלותוהןהאדםבנפשמורכבותסוגיותשלהןוהבנהבחקר

.וההכרה,המוסר,החשיבהבתחוםקיומיות

והמחקריםהתיאוריותשלעמוקהלהבנהמדעיבסיסנותנתהתכנית•
יהנוהמסלולתלמידי.האדםבנפשהעוסקיםוהמוחייםההתנהגותיים

,התודעהבנושאהעוסקותבמעבדותמחקרלסדנאותייחודיתמגישה
מתקדמיםולקורסים,בתחוםהחוקריםמיטבאתהמרכזיםלסמינרים

.ובפילוסופיהבפסיכולוגיה



?האדםנפשבחקרהלימודיםאתולהעמיקפסיכולוגיהללמודמעוניינים

גבוהיםפסיכומטריציוניובעלי,בפסיכולוגיהרבענייןבעלילסטודנטיםתכנית

.במיוחד

,נפשו,האדםלחקרמדעיבסיסמעניקהחוגיהחדבמסלולהלימודיםתכנית

.קשריוועלעליוומשפיעים,אותוהמניעיםהתהליכים

הפסיכולוגיהבתחוםהבסיסילידעבוהלומדיםאתחושףחוגיהחדהמסלול

המחלקהשלבקליניקהקליניתהתנסות,העדכנייםמחקרתחומיהצגתבאמצעות

.מהמחלקהחוקרבהנחייתמקיפהאישיתחקרעבודתופיתוחמטופליםעם

.בפסיכולוגיה.B.Aתואריוענקהלימודיםבתום

.בפסיכולוגיהשניתוארללימודילהמשיךהאפשרותתינתןהתוכניתלבוגרי

(מורחב)חד חוגי -פסיכולוגיה

מסלול למצטיינים





מעבדות מחקר-ייחודיות המחלקה 



:ייחודיות המחלקה

הקליניקה לשרות  

הקהילה של המחלקה  

לפסיכולוגיה



:קליניקה טיפולית-ייחודיות המחלקה

לקהילהפסיכולוגייםטיפוליםשלשירותומציעה1967בשנתנוסדההקהילהלשירותהקליניקה

.וחדשנותמקובלותטיפוליותגישותמגווןעלהמתבססים

בהדרכהמתמחיםי"ועלפסיכולוגיהמתקדמיםלתאריםסטודנטיםי"עניתןהפסיכולוגיהטיפול

.הבכירהסגלשלצמודה

במסגרתהמתקיימותהקליניותבפעילויותלהשתלבותדרךסולליםבשדהההתנסותקורסי

.הקליניקה

-בשדההתנסותקורסיבמגווןלהשתלבאפשרותקיימתהראשוןהתוארבמהלךכבר

שיקומית,אספרגר-אוטיזם,התפתחותית,קלינית.

טיפוליאופיבעלתהתנסות

קבוצתיהדרכהתהליך.

שוניםהתערבותולסוגיטיפוליותגישותמגוון.

.לפרקטיקההתיאוריהביןלמפגשהזדמנותמציעיםהקורסים



:ייחודיות המחלקה

באיכות ההוראה

באווירת הלימודים

בהתנסות במעבדות מחקר

בהתנסות קלינית מגוונת

אילן-פסיכולוגיה בר

בראש טוב

?למה ללמוד פסיכולוגיה דווקא בבר אילן





יצירת קשר

המחלקה לפסיכולוגיה

03-5317672' טל

03-7384106' פקס

psychology.dept@biu.ac.il: ל"דוא

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

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

2-6חדרים , קומת כניסה
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