חוברת מידע לתואר ראשון בפסיכולוגיה
באוניברסיטת בר-אילן

פסיכולוגיה -ברררור!
רוצה להבין טוב יותר את נפש האדם? ההתנהגות
האנושית? לחקור את הרוח האנושית הפועמת
ביחיד ומניעה את החברה כולה?
פסיכולוגיה היא כלי טיפולי רב עוצמה המספק מענה
לקשת רחבה של בעיות נפשיות ,חינוכיות
והתנהגותיות ,שמסייע לנו להבין טוב יותר את
עצמנו ,את משפחתנו ואת הסביבה שבה אנו חיים.
הביקוש לפסיכולוגים עולה בהתמדה ומתרחב
לתחומים מגוונים ,מהבית והמשפחה ועד לארגונים,
רשויות ומוסדות מכל הסוגים.
התכנית ללימודי התואר הראשון בפסיכולוגיה
מכוונת להקניית רקע עיוני בסיסי ,ניסויי ומחקרי,
לענפי הפסיכולוגיה השונים –בסיס להכשרה
מקצועית -מעשית בפסיכולוגיה הנלמד בהמשך.

הלימודים במחלקה לפסיכולוגיה
BA
להקנות רקע בסיסי ,עיוני ומחקרי בענפי הפסיכולוגיה השונים
במסלולים מגוונים.

MA

להעמיק את הידע העיוני בענפים אלה ולהעניק הכשרה מעשית לקראת עבודה עצמאית
כפסיכולוג באחת משלוש המגמות :קלינית ,חברתית -ארגונית ופסיכולוגיה קוגניציה רגש
ומוח.
PhD
 המסלול הישיר – מסלול זה מיועד למועמדים מצטיינים אקדמית .הקבלה על פי
שיקולי המחלקה.
 המסלול המשולב – לתלמידים בשנה א' בתואר השני
 המסלול הרגיל – לבוגרי תואר שני

תואר ראשון בפסיכולוגיה


מסלולי הלימוד:


פסיכולוגיה חד חוגי



פסיכולוגיה דו חוגי לא מובנה



פסיכולוגיה דו חוגי מובנה


פסיכולוגיה -ייעוץ חינוכי



פסיכולוגיה-חינוך מיוחד



פסיכולוגיה -כלכלה



פסיכולוגיה –מדעי החיים (ביולוגיה)



פסיכולוגיה -מדעי המוח



פסיכולוגיה -סוציולוגיה -אנתרופולוגיה



פסיכולוגיה -קרימינולוגיה



פסיכולוגיה -משפטים



פסיכולוגיה -פילוסופיה

תואר ראשון בפסיכולוגיה B.A
תנאי קבלה למועמדים חדשים ולסטודנטים ותיקים:

תעודת בגרות וציון מבחן פסיכומטרי
למורחב פסיכומטרי  +680סכם +75
לדו חוגי ( מובנה /לא מובנה) סכם + 75


חובה להציג ציון מבחן פסיכומטרי (עדיפות תינתן לנבחנים עד מועד מרץ/אפריל)



תלמידי חו"ל -מבחן פסיכומטרי או  SAT-ותעודת סיום /בגרות מהתיכון בחו"ל .יש לפנות
לבית הספר הבינלאומי לצורך המרת הנתונים והרשמה.



סף הקבלה בעברית עבור מועמדים לאוניברסיטה שלמדו בתיכון שבו שפת ההוראה לא
היתה עברית יהיה  .105למועמדים בעלי ציון בעברית של  ,84-104אנחנו נציע קורסי קיץ
מרוכזים שנועדו להעלות את רמת העברית שלהם .בסיום הקורס הם יידרשו להיבחן במבחן
יע"ל/יעלנ"ט ולעמוד בסף הנדרש  105ומעלה.

מבנה הלימודים:
משך הלימודים  3שנים.
מקצוע חד חוגי:
נדרשות  92נ"ז (  46ש"ש) הכוללות קורסי חובה ובחירה.

מקצוע דו חוגי:
נדרשות  58נ"ז ( 29ש"ש ) הכוללות קורסי חובה וקורסי בחירה.
הרצאות ותרגילים ,וכן מתקיימים סמינריונים ופרקטיקום במחקר (חלק מהקורסים
בשנים ב' ו-ג' מחייבים עמידה בהצלחה בקורסי קדם).
תלמידי התואר הראשון חייבים ללמוד מקצוע ראשי בנוסף לפסיכולוגיה.
* מספר נ"ז עשוי להשתנות בהתאם למחלקה הנוספת.
מקצוע דו-חוגי מובנה:

נדרשות  54נ"ז ( 27ש"ש) הכוללות קורסי חובה וקורסי בחירה.

חובת קורסי אנגלית במהלך התואר


כל הסטודנטים המתחילים את לימודיהם לתואר ראשון החל משנת תשפ"ב ,חייבים במהלך
לימודיהם לסיים שני קורסים באנגלית ,כתנאי לקבלת התואר .מהותם של שני הקורסים
הללו תלויה באמת האנגלית שעל פיה התקבל הסטודנט לאוניברסיטה:



רמת אנגלית עד  ( 119בפסיכומטרי  /אמיר /אמירם) חייב בשני קורסי אנגלית כשפה זרה.



רמת אנגלית  ( 120-133בפסיכומטרי /אמיר /אמירם) חייב בקורס אחד באנגלית כשפה
זרה וקורס תוכן אחד בשפה האנגלית בהיקף של  2שעות סמסטריאליות.



רמת אנגלית  134ויותר ( בפסיכומטרי /אמיר /אמירם) פטור לגמרי מקורס אנגלית כשפה
זרה ,אך יהיה חייב בשני קורסי תוכן בשפה האנגלית בהיקף של  2שעות סמסטריאליות כל
אחד.

תוכלו לבדוק בעת עריכת תכנית הלימודים שלכם את הקורסים המוצעים לכם בשפה האנגלית
ולדאוג להשלים חובה זו במהלך לימודיכם לתואר.

מסלולים דו חוגיים


התכניות הדו חוגית בפסיכולוגיה-ותחום נוסף יוצרת גשר בין שני עולמות באמצעות
מתן בסיס מדעי לחקר המנגנונים המגשרים ומשותפים לשני התחומים.



התכניות כוללות רכישת ידע בתחום אחר ,וכן הידע הנדרש בלימודי הפסיכולוגיה
באמצעות חשיפה למחקרים עכשוויים בתחום ,פרקטיקום בשדה ובמחקר.



בתום הלימודים יוענק תואר  B.Aבפסיכולוגיה ותואר בוגר ( BAאו  )BScבתחום
האחר



לבוגרי התוכנית תינתן אפשרות להמשיך ללימודי תואר שני בפסיכולוגיה או בתחום
השני ללא צורך בהשלמות.

דו חוגי מובנה פסיכולוגיה-ייעוץ חינוכי
מה גורם ללקויות למידה? מדוע משתעממים בשיעור? כיצד ניתן לשפר
את הלמידה בבית הספר?


התכנית הדו ראשית בפסיכולוגיה –נותנת בסיס מדעי לחקר
המנגנונים ההתנהגותיים והפדגוגיים לתמיכה בלמידה בבית הספר
בכלל ,ולשיפור תפקודם של ילדים עם לקויות למידה בפרט.



פסיכולוגיה יעוצית הינה תחום מתפתח הנותן מענה למגוון קשיים
המעסיקים היום את מרבית המשפחות.



התחום עשוי לתרום בסיס חזק למעוניינים לקדם למידה במסגרות
החינוך החדישות המתפתחות היום.

דו חוגי מובנה פסיכולוגיה -חינוך מיוחד
מה גורם ללקויות למידה? מדוע משתעממים
בשיעור? כיצד ניתן לשפר את שילובם של ילדים
עם צרכים מיוחדים?


התכנית הדו ראשית בפסיכולוגיה –נותנת בסיס
ההתנהגותיים
המנגנונים
לחקר
מדעי
והפדגוגיים לתמיכה ושיפור תפקודם של ילדים
עם מגוון רחב של מוגבלויות כגון:



הפרעות למידה ספציפיות ,הפרעות קשב
וריכוז ,הפרעות התנהגותיות ,הפרעות רגשיות
ונפשיות ,כבדי ראייה ועיוורים ,כבדי שמיעה
וחירשים ,מוגבלות שכלית התפתחותית ונכויות
פיסיות.



התחום עשוי לתרום בסיס חזק למעוניינים
לקדם למידה במסגרות החינוך והחינוך
המיוחד.

דו חוגי מובנה פסיכולוגיה-כלכלה
מה מאפשר להתמודד טוב עם משבר כלכלי? האם כדאי לקחת
הלוואה? האם רגשות משפיעים על החלטות שלנו? כיצד? האם כדאי
לחשוב באופן מאומץ ומעמיק לפני כל החלטה שאנו מקבלים או שעדיף
להסתמך על "תחושת הבטן"?


התוכנית הדו חוגית בפסיכולוגיה–כלכלה נותנת בסיס מדעי לחקר
המנגנונים ההתנהגותיים והכלכליים להבנת תהליכי מיקרו ומאקרו
כלכלה ותהליכי קבלת ההחלטות המניעים אותם.



כלכלה התנהגותית ופסיכולוגיה כלכלית הינם תחומים חדשים
ומתפתחים המלמדים כי אנשים הם רציונליים באופן מוגבל בלבד,
בשל הטיות קוגניטיביות ובעיות אחרות הפוגעות בתהליכי קבלת
החלטות .הבנת התחום תורמת להשתלבות בשוק העבודה בשל
הפוטנציאל הגלום בו בתהליכי ייעוץ ושינוי .החל מרמת הפרט ,דרך
עולם העבודה ,מדיניות ציבורית ,ועד ליחסים בין לאומיים.

דו חוגי מובנה פסיכולוגיה-מדעי החיים
הידעתם כי מספר תאי העצב במוח האדם גדול יותר ממספר האנשים החיים על פני
כדור הארץ? ומספר הצמתים ביניהם (סינפסות) גדול יותר ממספר הכוכבים בגלקסיה?
כיצד משפיע מצב הרוח על הבריאות? איך אפשר להסביר את ההתנהגות שלנו? איך
נוצר זיכרון? מהו הקשר בין גנים להתנהגות? מהי מודעות?
התכנית הדו חוגית בפסיכולוגיה-מדעי החיים יוצרת גשר בין שני עולמות
המנסים לענות על השאלות המרתקות הללו.




התכנית נותנת בסיס מדעי לחקר המנגנונים הגנטיים ,המולקולריים
והתאיים המבקרים התנהגות ,כלים פסיכולוגיים להבנת הבסיס
ההתנהגותי לתופעות אלה :זיכרון ,למידה ,דיכאון ,סכיזופרניה ,התמכרות,
ועוד המשלבות את שני התחומים בצורה מרתקת.

דו חוגי מובנה פסיכולוגיה -מדעי המוח
מה הקשר בין נפש למוח האדם? מה קורה לנו במוח כשאנו חווים סוגים שונים של
חוויות? האם ניתן לפתח דרכים לשפר מנגנונים כמו זיכרון ,למידה?
התכנית הדו חוגית בפסיכולוגיה-מדעי המוח יוצרת גשר בין שני עולמות המנסים לענות
על השאלות המרתקות הללו .קיים קשר בלתי ניתן לניתוק בין המוח "מרכז השליטה
והבקרה" לבין מגוון התנהגויות פסיכולוגיות.
כמה מהמדענים וחוקרי המוח הדגולים של כל הזמנים עסקו במחקר בינתחומי :פרויד,
אבי הפסיכואנליזה ,היה נוירו-פיזיולוג; פבלוב ,חתן פרס נובל בפיזיולוגיה ,היה גם אבי
פסיכולוגיית הלמידה האסוציאטיבית; וכמובן דארווין ,שהיה אבי המחקר המדעי של
התנהגות אנשים ובעלי-חיים וגם מייסד תיאוריית האבולוציה.

דו חוגי מובנה פסיכולוגיה,
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה
רוצים להבין איך מתעוררות מהפכות חברתיות?
מדוע דווקא אדם מסויים נבחר להנהיג מהפכת צדק חברתי?
מהו הקשר בין מאפייני הפרט לבין תהליכים חברתיים ? איך אפשר
להניע שינוי חברתי?
התכנית הדו חוגית בפסיכולוגיה–סוציולוגיה ואנתרופולוגיה יוצרת
גשר בין שני עולמות נותנת בסיס מדעי לחקר המנגנונים החברתיים
והאישיים המאפשרים שינוי והתפתחות ,וכלים פסיכולוגיים אישיים,
ארגוניים וחברתיים להבנת הבסיס לתופעות אלו.
ניוד חברתי גלובלי ,הגירה ,למידה ,דיכאון ועוד משלבים את שני
התחומים בצורה מרתקת.

דו חוגי מובנה פסיכולוגיה -קרימינולוגיה
 מה עומד מאחורי מעשי פשיעה ועבריינות? מהם הגורמים המעצבים
ומשפיעים על דפוסים כגון רצח ,אלימות במשפחה ,הלבנת הון ,סחיטה
או פשיעה מאורגנת? אילו דגשים יש לשים בתכניות לשיקום עבריינים
כדי להחזירם לחיק החברה? כדי להשיב על השאלות הללו יש צורך
בכלים וידע הן בתחום נפש האדם והן בתורת הקרימינולוגיה.
 השילוב בין שני התחומים מתאפשר בתכנית המשולבת ללימודי
פסיכולוגיה וקרימינולוגיה .מדובר במסלול לימוד דו חוגי המאפשר
להעמיק הן בסוגיות בפשיעה והתמודדות עמה והן בגורמים פסיכולוגיים
שיכולים להשפיע על התנהגותנו ,מה שמסייע לקבל כלים להבנת הפן
הנפשי שמאחורי תופעות העבריינות והפשע.
 תכניות לימודים אלה פותחות בפני הסטודנטים/יות מגוון אפשרויות
להשתלבות במערכת אכיפת החוק והתיקון וכן במסגרות חינוכיות
ומחקריות .מסלולים אלה גם מאפשרים המשך ללימודים מתקדמים
בשני התחומים ,מסלול המתאים למי שברצונם להתקדם לתפקידים
טיפוליים או קליניים בהמשך הדרך.

מסלול מובנה בפסיכולוגיה ומשפטים



מסלול  4שנתי חדש למספר מצומצם של תלמידים עם נתוני קבלה גבוהים במיוחד ,המקנה
תואר ראשון במשפטים ותואר ראשון בפסיכולוגיה במסלול המורחב או במסלול הדו חוגי.



החיבור בין משפטים ופסיכולוגיה הינו אחד התחומים המעוררים בשנים האחרונות עניין רב הן
מבחינה מחקרית ,והן במדיניות ציבורית ובשדות הפרקטיים השונים בהם 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.

דו חוגי פסיכולוגיה -פילוסופיה
• האם אנשים הם יצורים מוסריים מטבעם? מה היחס בין מצבי נפש
מודעים לאלו שאינם מודעים? האם ניתן לשלוט על התודעה האנושית
באמצעים מלאכותיים ,וכך להשפיע על החלומות ,הרגשות והאופן בו
אנו תופסים את העולם?
• אלה הן רק מקצת השאלות שמשותפות לחוקרים מתחום הפסיכולוגיה
והפילוסופיה ,כשהם מביטים על החיים והחוויה האנושית.
• התכנית הדו חוגית בפסיכולוגיה-פילוסופיה מתאימה למי שמעוניינים
בחקר והבנה הן של סוגיות מורכבות בנפש האדם והן בשאלות
קיומיות בתחום החשיבה ,המוסר ,וההכרה.
• התכנית נותנת בסיס מדעי להבנה עמוקה של התיאוריות והמחקרים
ההתנהגותיים והמוחיים העוסקים בנפש האדם .תלמידי המסלול יהנו
מגישה ייחודית לסדנאות מחקר במעבדות העוסקות בנושא התודעה,
לסמינרים המרכזים את מיטב החוקרים בתחום ,ולקורסים מתקדמים
בפסיכולוגיה ובפילוסופיה.

פסיכולוגיה-חד חוגי
מסלול למצטיינים

(מורחב)

מעוניינים ללמוד פסיכולוגיה ולהעמיק את הלימודים בחקר נפש האדם?
תכנית לסטודנטים בעלי עניין רב בפסיכולוגיה ,ובעלי ציוני פסיכומטרי גבוהים
במיוחד.
תכנית הלימודים במסלול החד חוגי מעניקה בסיס מדעי לחקר האדם ,נפשו,
התהליכים המניעים אותו ,ומשפיעים עליו ועל קשריו.
המסלול החד חוגי חושף את הלומדים בו לידע הבסיסי בתחום הפסיכולוגיה
באמצעות הצגת תחומי מחקר העדכניים ,התנסות קלינית בקליניקה של המחלקה
עם מטופלים ופיתוח עבודת חקר אישית מקיפה בהנחיית חוקר מהמחלקה.
בתום הלימודים יוענק תואר  B.A.בפסיכולוגיה.

לבוגרי התוכנית תינתן האפשרות להמשיך ללימודי תואר שני בפסיכולוגיה.

ייחודיות המחלקה  -מעבדות מחקר

ייחודיות המחלקה:
הקליניקה לשרות
הקהילה של המחלקה
לפסיכולוגיה

ייחודיות המחלקה -קליניקה טיפולית:
הקליניקה לשירות הקהילה נוסדה בשנת  1967ומציעה שירות של טיפולים פסיכולוגיים לקהילה
המתבססים על מגוון גישות טיפוליות מקובלות וחדשנות.
הטיפול הפסיכולוגי ניתן ע"י סטודנטים לתארים מתקדמים לפסיכולוגיה וע"י מתמחים בהדרכה
צמודה של הסגל הבכיר.
קורסי ההתנסות בשדה סוללים דרך להשתלבות בפעילויות הקליניות המתקיימות במסגרת
הקליניקה.
כבר במהלך התואר הראשון קיימת אפשרות להשתלב במגוון קורסי התנסות בשדה-
 קלינית ,התפתחותית ,אוטיזם -אספרגר ,שיקומית.
 התנסות בעלת אופי טיפולי
 תהליך הדרכה קבוצתי.
 מגוון גישות טיפוליות ולסוגי התערבות שונים.
הקורסים מציעים הזדמנות למפגש בין התיאוריה לפרקטיקה.

למה ללמוד פסיכולוגיה דווקא בבר אילן?

פסיכולוגיה בר-אילן
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ייחודיות המחלקה:
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בהתנסות קלינית מגוונת
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