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ההתנהגות?האדםנפשאתיותרטובלהביןרוצה
ביחידהפועמתהאנושיתהרוחאתלחקור?האנושית

?כולההחברהאתומניעה

לקשתמענההמספקעוצמהרבטיפוליכליהיאפסיכולוגיה
שמסייע,והתנהגותיותחינוכיות,נפשיותבעיותשלרחבה

הסביבהואתמשפחתנואת,עצמנואתיותרטובלהביןלנו
.חייםאנושבה

לתחומיםומתרחבבהתמדהעולהלפסיכולוגיםהביקוש
ומוסדותרשויות,לארגוניםועדוהמשפחהמהבית,מגוונים

.הסוגיםמכל

מכוונתבפסיכולוגיההראשוןהתוארללימודיהתכנית
לענפי,ומחקריניסויי,בסיסיעיונירקעלהקניית

מעשית-מקצועיתלהכשרהבסיס–השוניםהפסיכולוגיה
.בהמשךהנלמדבפסיכולוגיה

!ברררור-פסיכולוגיה



הלימודים במחלקה לפסיכולוגיה  

BA

השוניםהפסיכולוגיהבענפיומחקריעיוני,בסיסירקעלהקנות

.מגווניםבמסלולים

MA

עבודהלקראתמעשיתהכשרהולהעניקאלהבענפיםהעיוניהידעאתלהעמיק

ופסיכולוגיהארגונית-חברתית,קלינית:המגמותמשלושבאחתכפסיכולוגעצמאית

.ומוחרגשקוגניציה

PhD

עלהקבלה.אקדמיתמצטייניםלמועמדיםמיועדזהמסלול–הישירהמסלול

.המחלקהשיקוליפי

השניבתואר'אבשנהלתלמידים–המשולבהמסלול



תואר ראשון בפסיכולוגיה

הלימודמסלולי:

חוגיחדפסיכולוגיה

מובנהלאחוגידופסיכולוגיה

מובנהחוגידופסיכולוגיה

חינוכיייעוץ-פסיכולוגיה

מיוחדחינוך-פסיכולוגיה

כלכלה-פסיכולוגיה

(ביולוגיה)החייםמדעי–פסיכולוגיה

המוחמדעי-פסיכולוגיה

אנתרופולוגיה-סוציולוגיה-פסיכולוגיה



:ותיקיםולסטודנטיםחדשיםלמועמדיםקבלהתנאי

פסיכומטרימבחןוציוןבגרותתעודת

+75סכם+680פסיכומטרילמורחב

+75סכםראשילדו

העליוניםהעשירוניםמתקבלים-(אפריל/מרץמועדעדלנבחניםתינתןעדיפות)

פסיכומטריציוןלהציגחובהבנוסף,תוארציוניבממוצעהבגרותציוןאתלהמירניתן.

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

תואר ראשון בפסיכולוגיה



:הלימודיםמבנה 
.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 ראשיים

באמצעותעולמותשניביןגשריוצרתנוסףותחום-בפסיכולוגיהחוגיתהדוהתכניות

.התחומיםלשניומשותפיםהמגשריםהמנגנוניםלחקרמדעיבסיסמתן

הפסיכולוגיהבלימודיהנדרשהידעוכן,אחרבתחוםידערכישתכוללותהתכניות

.ובמחקרבשדהפרקטיקום,בתחוםעכשווייםלמחקריםחשיפהבאמצעות

תואריוענקהלימודיםבתוםB.Aבוגרותוארבפסיכולוגיה(BAאוBSc)בתחום

האחר

בתחוםאובפסיכולוגיהשניתוארללימודילהמשיךאפשרותתינתןהתוכניתלבוגרי

.בהשלמותצורךללאהשני



מדוע משתעממים  ? מה גורם ללקויות למידה

?כיצד ניתן לשפר את הלמידה בבית הספר? בשיעור

בסיסנותנת–בפסיכולוגיהראשיתהדוהתכנית

והפדגוגייםההתנהגותייםהמנגנוניםלחקרמדעי

ולשיפור,בכללהספרבביתבלמידהלתמיכה

.בפרטלמידהלקויותעםילדיםשלתפקודם

הנותןמתפתחתחוםהינהיעוציתפסיכולוגיה

מרביתאתהיוםהמעסיקיםקשייםלמגווןמענה

.המשפחות

לקדםלמעונייניםחזקבסיסלתרוםעשויהתחום

המתפתחותהחדישותהחינוךבמסגרותלמידה

.היום

ייעוץ חינוכי-מובנה פסיכולוגיהדו חוגי 



מדוע משתעממים  ? מה גורם ללקויות למידה

ילדים  שילובם של כיצד ניתן לשפר את ? 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 ?  מה מאפשר להתמודד טוב עם משבר כלכלי

מה גורם לאנשים להחליט  ? כדאי לקחת הלוואה

? החלטה כלכלית גדולה מיכולותיהם

בסיסנותנתכלכלה–בפסיכולוגיהחוגיתהדוהתכנית

והכלכלייםההתנהגותייםהמנגנוניםלחקרמדעי

קבלתותהליכיכלכלהומאקרומיקרותהליכילהבנת

.אותםהמניעיםההחלטות

ומתפתחחדשתחוםהינההתנהגותיתכלכלה

הקנייתתוךהעבודהבשוקלהשתלבותהתורם

.ובפסיכולוגיהבכלכלהחיונייםיסודבמושגיהבנה

כלכלה-מובנה פסיכולוגיהדו חוגי 



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-מובנה פסיכולוגיהדו חוגי 



מה קורה לנו במוח כשאנו חווים סוגים שונים של  ? מה הקשר בין נפש למוח האדם

?למידה, האם ניתן לפתח דרכים לשפר מנגנונים כמו זיכרון? חוויות

מדעי המוח יוצרת גשר בין שני עולמות המנסים לענות  -בפסיכולוגיהחוגית התכנית הדו 

מרכז השליטה  "קיים קשר בלתי ניתן לניתוק בין המוח . על השאלות המרתקות הללו

.לבין מגוון התנהגויות פסיכולוגיות" והבקרה

,  פרויד: כמה מהמדענים וחוקרי המוח הדגולים של כל הזמנים עסקו במחקר בינתחומי

היה גם אבי , חתן פרס נובל בפיזיולוגיה, פבלוב; פיזיולוג-היה נוירו, אבי הפסיכואנליזה

שהיה אבי המחקר המדעי של , וכמובן דארווין; פסיכולוגיית הלמידה האסוציאטיבית

.חיים וגם מייסד תיאוריית האבולוציה-התנהגות אנשים ובעלי

מדעי המוח-מובנה פסיכולוגיהחוגי דו 



?  רוצים להבין איך מתעוררות מהפכות חברתיות

מדוע דווקא אדם מסויים נבחר להנהיג מהפכת 

?צדק חברתי

מהו הקשר בין מאפייני הפרט לבין תהליכים 

?איך אפשר להניע שינוי חברתי? חברתיים 

סוציולוגיה–בפסיכולוגיהחוגיתהדוהתכנית

נותנתעולמותשניביןגשריוצרתואנתרופולוגיה

החברתייםהמנגנוניםלחקרמדעיבסיס

וכלים,והתפתחותשינויהמאפשריםוהאישיים

להבנתוחברתייםארגוניים,אישייםפסיכולוגיים

.אלולתופעותהבסיס

ועודדיכאון,למידה,הגירה,גלובליחברתיניוד

.מרתקתבצורההתחומיםשניאתמשלבים

,  מובנה פסיכולוגיהחוגי דו 

סוציולוגיה ואנתרופולוגיה



?האדםנפשבחקרהלימודיםאתולהעמיקפסיכולוגיהללמודמעוניינים

.במיוחדגבוהיםפסיכומטריציוניובעלי,בפסיכולוגיהרבענייןבעלילסטודנטיםתכנית

,אותוהמניעיםהתהליכים,נפשו,האדםלחקרמדעיבסיסמעניקהחוגיהחדבמסלולהלימודיםתכנית

.קשריוועלעליוומשפיעים

באמצעותהפסיכולוגיהבתחוםהבסיסילידעבוהלומדיםאתחושףחוגיהחדהמסלול

,העדכנייםמחקרתחומיהצגת

מטופליםעםהמחלקהשלבקליניקהקליניתהתנסות

.מהמחלקהחוקרבהנחייתמקיפהאישיתחקרעבודתופיתוח

.בפסיכולוגיה.B.Aתואריוענקהלימודיםבתום

.בפסיכולוגיהשניתוארללימודילהמשיךהאפשרותתינתןהתוכניתלבוגרי

חוגי  חד -פסיכולוגיה
(מורחב)

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



:המחלקהייחודיות 

באיכות ההוראה

באווירת הלימודים

בהתנסות במעבדות מחקר

בהתנסות קלינית מגוונת

אילן-פסיכולוגיה בר

בראש טוב

?בבר אילןדווקא למה ללמוד פסיכולוגיה 





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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