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 במסמך תוכן עניינים למעבר מהיר

 

 תיאור כללי לתואר שני -

 תנאי קבלה -

 סדרי הרשמה -

 דרישות מוקדמות -

 תכנית למגזר החרדי -

 ראיונותומועדי הרשמה  -

 הודעות קבלה לתואר השני -

 דרישות ההרשמה של המחלקה -

 יה"ס ללימודים מתקדמיםדרישות ההרשמה מב -

 המגמה הקלינית -תיאור מגמות -

 ארגונית -המגמה החברתית -תיאור מגמות -

 מגמת פקר"מ -תיאור מגמות -

 המגמה הקלינית -רשימת קורסים -

 ארגונית -המגמה החברתית -רשימת קורסים -

 מגמת פקר"מ -רשימת קורסים -

 טפסי המלצות -

 )שאלון אישי+עבודת מחקר+התנסות טיפולית בשדה( ה הקליניתשאלונים למגמ -

 קו"ח למגמה החברתית ארגונית -

 קו"ח למגמת פקר"מ -
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 אילן-אוניברסיטת בר

 המחלקה לפסיכולוגיה

 ב"ה,                                                                                                             

 לימודים מתקדמים בפסיכולוגיה

 

מגמות  שלוש מסלולים שונים שמהווים יםבמסגרת הלימודים המתקדמים במחלקה לפסיכולוגיה, קיימ

 שונות:

 

 דני חורשפרופ'  –ראש המגמה  – קליניתהמגמה לפסיכולוגיה  .1

 רונית קרק פרופ' –ראש המגמה   –ארגונית -חברתיתהמגמה ה  .2

 אילנית גורדוןפרופ'  –ראש המגמה   - מ("קרפקוגניציה, רגש ומוח )פסיכולוגיה, להמגמה  .3

 

 

 נאי קבלהת

 סיום כל הדרישות לתואר הראשון בפסיכולוגיה. .1

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

 מתא"ם. בהתאם לדרישות המגמה. –קדמים לתארים מת

 ציון ממוצע בפסיכולוגיה              ציון מתא"ם             שם המגמה

 90                            110                 קלינית

 87                            100      *ארגונית חברתית

 **פסיכולוגיה קוגניציה, 

 85              ---------    רגש ומוח )קר"מ(

  

 80-ציון ממוצע במקצוע השני לא פחות מ

)ציון תואר ראשון בפסיכולוגיה  עם הישגים מצוייניםארגונית תלמידים -* במגמה החברתית

. תלמידים מצטיינים אלה ומעלה(, יוכלו להגיש מועמדות גם אם לא עשו מבחן מתא"ם 93ראשי 

ביחס  תתקבל החלטהולאחר ראיון אישי וביצוע תרגיל כתיבה  המלצות 2כאמור יצטרכו למסור 

 לקבלתם.

תן י**ציון מתא"ם אינו הכרחי למגמה פסיכולוגיה קוגניציה רגש ומוח, אך ציון מתא"ם גבוה, י

 עדיפות בקבלת מלגה.

  

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

GRE  . ומעלה(. 70)אחוזון 

 צירוף המלצות: .4

יש לצרף המלצה אחת אקדמית ממרצה שיכול לחוות דעה על המועמד והמלצה  למגמה הקלינית 

מדריכים שהם פסיכולוגים בתחום טיפולי )קליני, שיקומי, רפואי, חינוכי(  או השדה מאחת מ

 עובדים סוציאליים קליניים על עבודה בשדה.
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נית ופסיכולוגיה קוגניציה רגש ומוח: יש לצרף שתי המלצות אקדמיות. ארגו-למגמות החברתית

 אין צורך בהמלצה מן השדה.

שאלונים המתייחסים  2למלא טופס שאלון אישי ובנוסף יש למלא  קליניתעל המועמד  למגמה .  5

להגיש הצהרה מחקרית חובה אחרונה  השאלה בלניסיון טיפולי ומחקרי. )בשאלון המחקרי 

ניתן לבחור מנחה פוטנציאלי מכל  ולציין מנחה פוטנציאלי לעבודת התזה ו/או דוקטורט, באנגלית(.

 .פסיכולוגיה קוגניציה רגש ומוח( ארגונית,-אחת משלושת המגמות )קלינית, חברתית

עמוד )אחד( על חיים -ארגונית מתבקשים למלא טופס קורות-מועמדים למגמה החברתית .6

המקצועי(, תחומי העניין והכוונות המחקריות ו/או המקצועיות המתאר את הרקע )האקדמי ו/או 

ניתן להורדה מאתר נלווה שטופס רלוונטי ראו ארגונית )-שלהם בתחום הפסיכולוגיה החברתית

 המחלקה(.

בו  הצהרת מטרות קו"ח ו  טופסלמגמה פסיכולוגיה קוגניציה רגש ומוח  יש להגיש  .7

 מאתר המחלקה(. מחקריות. )טופס רלוונטי ניתן להורדה

המיון למגמות השונות נעשה על בסיס נתוני המועמד/ת וחומר ההרשמה.  לראיונות יזומנו  .8

 רק חלק מהנרשמים בהתאם לשיקולי ועדת הקבלה המחלקתית. 

 

 

 

 

 סדרי ההרשמה

 

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

 י(.שליש

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

 . האינטרנט ההרשמה מתבצעת באמצעותהאוניברסיטה. 

לאחר ביצוע הרישום דרך בית ספר ללימודים מתקדמים המועמדים יקבלו מייל עם קישור למערכת  .2

הוראות להעלאת השאלונים והחומרים  יישלח דוא"ל עםהרישום, לאחר הרישום דרך הלינק שבמייל 

 הנוספים הנדרשים בהתאם למגמת הרישום. וקישור להעלאה מאובטחת.

 : המלצות .3

בזמן מילוי טופס פרטים אישיים מקוון המועמדים ימלאו את פרטי הממליצים וכתובות הדוא"ל 

  ת הטופסמצוא אל והוראות העלאה מאובטחת. ניתןטופס המלצה מובנה יישלח ממליצים שלהם. ל

 הממליצים יעבירו את חוות דעתם ישירות למחלקה.  .אתר האינטרנט המחלקתיגם ב

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

 . מוטלת על הסטודנטים
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 דרישות מוקדמות

 רת בארץ ובחו"ל. תלמידים ממוסדותאחאילן או מאוניברסיטה -תואר ראשון בפסיכולוגיה ראשי מבר

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

ניתן להגיש מועמדות גם לבוגרי תואר ראשון בתחומים  פסיכולוגיה קוגניציה רגש ומוחלמגמת  הראשון.

תקשורת(. מתקבלים מתחומים אלו יידרשו קרובים )כמו מדעי המוח, הקוגניציה, ההתנהגות והפרעות ב

 לקחת קורסי השלמה(.

 מהווה תנאי הכרחי.מחקרי השתתפות בפרקטיקום  לידיעתכם! 

 

 

 תכנית למגזר החרדי

 פתיחת הרשמה ללימודי תואר מוסמך 

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

בוגרי מערכת החינוך החרדית בארץ שהינם בעלי תואר ראשון בפסיכולוגיה.  מועמדים מוזמנים להגיש 

  המגמה הקלינית.המסלול ייפתח במסגרת 

                                                           ות.התלמידים שיתקבלו למסלול ישולבו בתוכניות הלימודים הרגיל
 בשל אופי ההכשרה של מסלול ייחודי זה, מספר הסטודנטים שיתקבלו מוגבל. 

יוכל  ,נמוך מן הרףיהיה . תלמיד שציונו במבחן המתא"ם המועמדים לזה של יתר ההליך ההרשמה זה
  עמדות.ולהגיש מ

 ד"ר עומר לינקובסקי ליצירת קשר לפרטים נוספים:
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   :ראיונותו מועדי ההרשמה

 23.1.22-23.2.22ההרשמה למגמה הקלינית תתקיים בין התאריכים 

 .כולל 28.4.22 – 23.1.22ארגונית תתקיים בין התאריכים -ההרשמה למגמה חברתית

  כולל. 30.08.2022 – 23.1.2022ההרשמה למגמה פסיכולוגיה קוגניציה רגש ומוח תתחיל בתאריך  

 23.2.22   -מועד אחרון לקבלת המלצות, קורות חיים למגמה הקלינית   

  .2022הראיונות יערכו במהלך חודשים אפריל, מאי, יוני 

 .3.7.22הודעות קבלה בתאריך 

 

 גפ"תשהודעות הקבלה לתואר שני לקראת שנת הלימודים 

שבת שקיצרה וייעלה  את הליך החל משנת הלימודים תשע"ה הופעלה לראשונה מערכת שיבוץ ממוח

 נפעיל את המערכת הממוחשבת לשיבוץ המועמדים ג"פתשקבלת המועמדים. גם בשנת הלימודים 

 וקוגניציה רגש ומוח. ארגונית-חברתית ,במגמה הקלינית

-ולמגמה החברתית למגמה הקלינית כל המועמדים שנרשמו ללימודי תואר שני בפסיכולוגיהאי לכך, 

ועד  2.2.22מהתאריך להירשם במערכת הממוחשבת החל  צריכיםקוגניציה רגש ומוח ולמגמת ארגונית 

מי שיאחר  את מועד הרישום לא ישתתף בתהליך השיבוץ ולא יוכל להיכלל בדיוני .  30.5.22התאריך 

 הקבלה.

 www.psychologymatch.orgעל מנת להירשם למערכת השיבוץ הממוחשבת יש להיכנס ללינק הבא: 

ך המיון והראיונות, המועמדים והמוסדות ידרגו את העדפותיהם. המערכת הממוחשבת לאחר הלי

תקופת הדרוג תתבצע מציעה שיבוץ אופטימלי הלוקח בחשבון  את העדפות המועמדים והמחלקות. 

 19.6.22עד    7.6.22מהתאריך 

 מידע נוסף

   אוחיון-אילנית חסוןפרופ'  -ראש המחלקה לפסיכולוגיה 

 דני חורשפרופ'  -לינית  ראש המגמה הק 

  פרופ' רונית קרק –ראש המגמה פסיכולוגיה חברתית ארגונית 

   פרופ' אילנית גורדון -ראש המגמה קוגניציה רגש ומוח 

 

 מספרי הטלפון של מזכירות המחלקה לפסיכולוגיה  תואר שני  בנושא הרשמה :

03-5317672  
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 : גדרישות ההרשמה לשנת הלימודים תשפ"

 

ישלח אליכם מייל עם קישור למערכת  בית ספר ללימודים מתקדמים דרך ת מועמדותכם לאחר הגש

המקוונת של פסיכולוגיה שם יהיה עליכם למלא פרטים, לאחר מילוי הפרטים ישלח אליכם מייל עם 

 קישור להעלאת החומר הבא:

 המגמה הקלינית:

אל מגישי יל יבמור שישלח בקיש 23.2.22לתאריך  להיות מועלים לאתר עדצריכים   –שאלונים  .1
 .המועמדות 

 יש לעלות למערכת האלקטרונית. – תמונת פספורט .2

 יש לעלות למערכת האלקטרונית. – צילום  ספח מבחן המתא"ם .3

 

 ארגונית -למזכירות המחלקה למגמה חברתיתבמייל  טפסים שנשלחים 

 יש לעלות למערכת האלקטרונית-טופס קורות חיים )נמצא באתר המחלקה( .1

 יש לעלות למערכת האלקטרונית-נת פספורטתמו .2

 יש לעלות למערכת האלקטרונית-צילום ספח בחינת המתא"ם .3

  

 קוגניציה, רגש ומוחפסיכולוגיה  טפסים שנשלחים למזכירות המחלקה למגמה 

 יש לעלות למערכת האלקטרונית-.טופס קורות חיים )נמצא באתר המחלקה( .1

 ניתיש לעלות למערכת האלקטרו-.תמונת פספורט .2

 

 המלצות:

ההמלצות צריכות להיות  2) למגמה הקלינית נדרשות המלצה אחת אקדמית והמלצה אחת מהשדה

למגמות האחרות נדרשות שתי המלצות (. 23.2.22ידי הממליצים עד לתאריך -מועלות לאתר על

 אקדמיות.

א"ל טופס בעת הרישום בטופס המקוון המועמדים ירשמו את פרטי הממליצים. הממליצים יקבלו בדו

 המלצה והוראות העלאה מאובטחת ישירות למחלקה. 
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 טפסים שנשלחים למדור לתואר שני בבית הספר ללימודים מתקדמים

  נא לקחת   .23.2.22ועד  23.1.22 דרך האינטרנט החל מתאריך למגמה הקלינית ניתן להירשם

ע מיום לתואר שני תוך שבו מדורבחשבון כי עליכם להגיש את הטפסים הנדרשים  ל

 שנרשמתם.

  באתר ביה"ס ללימודים מתקדמים.הנחיות לרישום מופיעות school.biu.ac.il-graduate 

 .עותק אחד של גיליון ציונים רשמי ומקורי 

   רשמי ומקורי  של אישור זכאות לתואר עותק אחד  

 .צילום תעודת זהות 

 כמו למקום עבודה(. דף קורות חיים סטנדרטיים( 

  מי פניה.אישור על תשלום ד 

  ציונים  תמתבקשים להעביר שני גיליונו / המוח / הקוגניציה מדעי ההתנהגותבוגרי מועמדים

ציונים של תחומים אחרים  ןגיליוושל פסיכולוגיה כולל ממוצע משוקלל ,  גיליון ציונים :נפרדים

 כולל ממוצע משוקלל .

  ם להגיש גיליון ציונים. סטודנטים שסיימו תואר ראשון באוניברסיטת בר אילן,  לא צריכי 
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 אור המגמותית

 המגמה הקלינית

אילן היא תכנית השמה דגש על פיתוח יכולות קליניות ומחקריות תוך -בבר המגמה הקלינית המאוחדת

. התוכנית הינה רחבה ביותר וכוללת קורסים תאורטיים ופרקטיקומים מעשיים חשיבה ביקורתיתעידוד 

על פי מודל הקלינאי החוקר, כלומר אנשי מקצוע התוכנית להכשיר פסיכולוגים במגוון גישות. מטרת 

תוך התייחסות  והמחקר, הפסיכופתולוגיה, בעלי ידע נרחב בתחום הפסיכותרפיה, הפסיכודיאגנוסטיקה

למעגל החיים הרחב החל מינקות ועד לגיל השלישי, ולהקשרים ייחודיים של חולי, בריאות ושיקום. 

 טיפול קוגניטיבי ,משפחתיי, טיפול טיפול דינמ שכוללותמגוון גישות טיפוליות ית נלמדים בתוכנ

, . לימוד הגישות הטיפוליות מגובה בגישות ותיאוריות של אישיותהתנהגותי וטיפול אינטגרטיבי

פסיכופתולוגיה, נוירופסיכולוגיה, ומודלים של בריאות וחולי. כך גם קורסי הפסיכודיאגנוסטיקה כוללים 

במקביל, ישנו דגש משמעותי על הכשרה טיבי ואבחון נוירופסיכולוגי. יחון השלכתי, אבחון קוגנאב

 תוך התנסות במעבדות המחקר השונות במחלקה. מחקרית מעולה ומקיפה,

 

ההתנסות הקלינית נעשית בקליניקה לקהילה של המחלקה לפסיכולוגיה ובמרכזי בריאות ומרפאות חוץ, 

ניסיון קליני עשיר בעבודה עם אנשים עם מגוון של אתגרים וקשיים. כך שהסטודנטים צוברים 

אילן בהקנייתה -הקליניקה של המחלקה לפסיכולוגיה מאפשרת הכשרה ייחודית לאוניברסיטת בר

בהיבט  התנסות מקצועית מלווה הדרכה צמודה על ידי אנשי הסגל הבכירים של המסלול הקליני.

 סיסטמתיתלחשיבה הלימודים שואפת להקנות כלים וכנית תהכשרה הקלינית, המחקרי, במקביל ל

, זאת על ידי חשיפת הלומדים למחקרים עדכניים, שיטות בכלים אמפיריים מושימיומנות בשולומדעית, 

  .מחקר כמותיות ואיכותניות

 

 קבלה למגמות הטיפוליות כידר

וחלט אם לזמן את המועמד מודים והציונים, שאלון אישי ובהמלצות ייליון הלילאחר עיון מפורט בג

קליני וראיון בעל אופי -ראיון בעל אופי אישי :מתקיימים שני ראיונות קבלה במגמה הקלינית לראיון. 

  מחקרי.

 לקבוצת הפונים באותה שנה. מכסת המתקבלים נקבעת מראש בכל שנה. יחסיתבחירת המועמדים היא 
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 ארגונית-המגמה החברתית

שירה סטודנטים בתחום המחקר החברתי הבסיסי והיישומי, וכן בתחום ארגונית מכ-המגמה החברתית

. בהתאם, בוגרי המגמה משתלבים בעולם העבודה הן במסגרות תהארגוניוהפסיכולוגיה הייעוץ 

 מחקריות )חוקרים באקדמיה, מכוני מחקר(, הן במסגרות ייעוציות )ייעוץ ארגוני(, והן בתחום המיון

הקורסים הנלמדים במגמה כוללים  -טק וגלובליות.-אנוש בחברות ביהתעסקותי והן בתחום משאבי 

אישיים, -עיסוק תיאורטי בשאלות בסיסיות בפסיכולוגיה חברתית, כגון קוגניציה חברתית, הבדלים בין

קבוצתיים, לצד קורסים המייצגים יישומים מעשיים של הידע הבסיסי, ובכלל זה קורסים -יחסים בין

תשתית המקנים  אלונים, ומחקר חברתי מתקדם. בתחום הארגוני, לצד קורסי, בניית שקבלת החלטות

ידע תיאורטי רחב )לדוג', יסודות הפסיכולוגיה הארגונית, רגשות בארגונים(, מוצע מגוון רחב של 

 ,איוןיקורסים יישומיים המקנים כלים לעבודה בשטח )דיאגנוזה ארגונית, פיתוח ארגוני, תורת הר

כן, במסגרת התואר מבצעים הסטודנטים פרקטיקום מעשי, הכולל עבודה ייעוצית -וועוד(. כמ מנהיגות

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

אילן, ומאפשר  -ארגונית בבר-ובין מחקר יישומי בתחום הארגוני מייחד את המגמה החברתית

 ניסיון והתפתחות מקצועית מעמיקה במגוון רחב במיוחד של כיוונים. לסטודנטים היכרות,

 ארגונית-סדרי קבלה למגמה החברתית

ניתן להוסיף כהמלצות נוספות ש להגיש שתי המלצות אקדמיות לפי נוסח ההמלצות של המחלקה. י

שנים במקרים יוצאים מן הכלל כאשר עברו  המלצות ממקומות עבודה והתנסות שרלוונטיים לתחום.

 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(, יש לצרף הרגיל החיים -לטופס קורות

-תחומי העניין והכוונות המחקריות ו/או המקצועיות של המועמד בתחום הפסיכולוגיה החברתית

 נית )טופס רלוונטי ניתן להורדה מאתר המחלקה(.ארגו
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   קוגניציה, רגש ומוחפסיכולוגיה ל המגמה

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

התמקדות איננה השל נושאי מחקר: מחקר פסיכוביולוגי, קוגניטיבי, תפיסתי, אישיותי ונוירופסיכולוגי. 

אלא מוענק מבט רחב על הפסיכולוגיה כמדע. מטרת הלימודים היא להכשיר חוקרים  , בתחום בודד

במדע הפסיכולוגיה וזאת על ידי חשיפת התלמידים לרמות השונות של ניתוח פסיכולוגי, והקניית הכלים 

דתיים, דרך מחקרי יומן פיזיולוגיים ומערכי מחקר מעב-המתודולוגיים המתאימים: החל ממדדים פסיכו

וכלה בפיתוח ראיונות ושאלונים. הלימודים כוללים קורסי ליבה במתודולוגיה מחקרית, יחד עם קורסי 

 פרקטיקום מחקריים וקורסי בחירה מעמיקים בנושאים השונים.

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

סטודנטים הזדמנויות ליישם את הידע העיוני והמתודולוגי שרכשו בביצוע פרויקטים מחקריים בתוך ל

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

 הסטודנטים גם במחקר יישומי.

 

 קוגניציה, רגש ומוחפסיכולוגיה סדרי קבלה למגמה 

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

)טופס רלוונטי ניתן  על המועמד למלא טופס "הצהרת כוונות מחקריות" אם לזמן את המועמד לראיון. 

ציה לעיסוק ועדת הקבלה של המגמה נותנת משקל להצלחה בלימודים, מוטיב להורדה מאתר המחלקה(.

 ינות.והמלצות על מצובמחקר 

 

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

https://psychology.biu.ac.il/node/1794 
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 דרישות המחלקה לפסיכולוגיה
 גשנה"ל תשפ"( 60406)עם תזה מסלול  תקלינימגמה  –תואר שני 

 
 

 

 .תוכניות הלימודים כפופות לשינוי בהתאם לשיקולי המחלקה*

 ישנת סמס' ב' סמס' א' שם הקורס חובה  מס' קורס

 ש"ש

 נ"ז

       שנה א

 2 1 2 0 פסיכופתולוגיה בבגרות  כן 052

 2 1 2 0 יסודות באבחון והערכת אישיות כן 057

 2 1 0 2 תהפרעות נוירופסיכולוגיו כן 064

 2 1 2 0 מבט אינטגרטיבי בפסיכותרפיה קוגניטיבית כן 083

 2 1 2 0 במצבי נכות וחוליפסיכותרפיה אינטגרטיבית  כן 084

 0 0 2 2 מעבדה כן 085

 2 1 2 0 אבחון ב' כן 086

 2 1 0 2 אבחון א' כן 087

 2 1 0 2 פסיכופתולוגיה מילדות לבגרות כן 765

 2 1 0 2 מבוא ויסודות לפסיכותרפיה קוגניטיבית כן 766

 2 1 2 0  אתיקה למגמות הקליניות כן 771

 2 1 0 2 הרצאה -מ.א -סטטיסטיקה ל כן 805

 8 4 4 4 קטיקום קליני א'פר כן 831

 2 1 0 2 תורת הראיון כן 837

 4 2 2 2 יסודות בפסיכותרפיה דינמית  כן 850

 36 ש"ש 18 18 18 חובה לשנה א'שעות סה"כ   

מס' 

 קורס

שנתי  סמס' ב' סמס' א' שם הקורס חובה 

 ש"ש

 נ"ז

       בשנה 

 2 1 0 2 פסיכודיאגנוסטיקה אינטגרטיבית כן 835

 טיפול משפחתי מערכתי כן 818

 

0 2 1 2 

 8 4 4 4 פרקטיקום קליני ב' כן 833

 0 0 0 0 ה קליניתתיזה למגמ כן 849

 0 0 8 8 למגמה קלינית -פרקטיקום בשדה כן 859

 12 ש"ש 6 6 6 סה"כ שעות חובה לשנה ב'  
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השתבץ לחלק מקורסי הבחירה בשל חפיפה עם קורסי החובה ולכן ניתן יהיה להשתבץ יתכן ולא יתאפשר ל .1
 אליהם רק בשנה ב'.

 המחלקה שומרת את הזכות לשנות את מספר קורסי הבחירה ותוכנם משנה לשנה.   .2
 בשנה א' או באישור מיוחד מראש  סטודנטים מהאוכלוסייה החרדיתל מיועד וחובהכתיבה אקדמית  -  01-070-60הקורס 

 ייה החרדית.המגמה הקלינית. בנוסף באישור מיוחד לסטודנטים שנה ב' מהאוכלוס 

  רק לסטודנטים מהאוכלוסייה החרדית בשנה א'. מיועד וחובהסוגיות בטיפול באוכלוסיות מיוחדות  01-863-60הקורס 

 

 תכניות הלימודים כפופות לשינוי בהתאם לשיקולי המחלקה*
 
 

 

מס' 

 קורס

סמס'  סמס' א' שם הקורס חובה 

 ב'

 נ"ז שנתי ש"ש

 קורסים  2יש לבחור  -במהלך התואר   
 ם מחקרתחומתוך 

    

 R 2 0 1 2שימוש בתוכנת  לא 066

 2 1 0 2 רמתיים, וניתוח נתונים דיאדיים-מודלים רב לא 067

 2 1 0 2 יועץ סטטיסטי לא 068

 2 1 2 0 טכניקות סטטיסטיות מתקדמות לא 069

 2 1 2 0 הקשר בין טיפול למחקר ובחזרה  

 2 1 2 0 שיטות מחקר איכותניות  לא 096

       

 קורסים   2יש לבחור  -במהלך התואר   
 פסיכותרפיהמתוך תחום 

    

 2 1 0 2 ממוקד רגשטיפול זוגי  לא 042

       

 2 1 0 2 פסיכותרפיה ילדים לא 768

 2 1 2 0 מבט קליני על גיל ההתבגרות  לא 838

       

       

 2 1 0 2 תיאוריות ושיטות טיפול בשיקום פסיכיאטרי לא 885

       

  קורסים 2יש לבחור  -במהלך התואר   
 פסיכופתולוגיהתחום 

    

       

 2 1 0 2 קשב: התפתחות ופתולוגיה לא 054

 2 1 2 0 תקינות ופתולוגיה מינקות לילדות  לא 767

 2 1 0 2 פסיכופתולוגיה מתקדמת לא 810

 2 1 2 0 אוטיזם לא 886

 2 1 2 0 טראומה והתמודדות לא 891

 2 1 2 0 פסיכופרמקולוגיה לא 985

       

 12 ש"ש 6     בחירהשעות סה"כ   

 60 ש"ש 30   סה"כ לתואר  
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 דרישות המחלקה לפסיכולוגיה
 גפ"תש( שנה"ל 60404רגונית )עם תזה מסלול א-חברתיתהמגמה ה –תואר שני 

 
מס' 

 קורס

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

      שנה א

 2 ש"ש 1 2 0 אתיקה  כן 078

 2 מעבדה כן 085

 ללא זיכוי

2 

 ללא זיכוי

 0 ש"ש 0

 4 שש" 2 2 2 יסודות בפסיכולוגיה חברתית כן 091

 2 ש"ש 1 0 2 הרצאה -מ.א -סטטיסטיקה ל כן 805

 4 ש"ש 2 2 2 ארגונית יסודות בפסיכולוגיה כן 910

 4 שש" 2 2 2 מחקר חברתי מתקדם כן 913

 4 ש"ש 2 2 2 סמינר המגמה החברתית  כן 921

 20 ש"ש 10 ש"ש 10 ש"ש 10 קורסי חובה שנה א'סה"כ   

      שנה ב'

 המשך מעבדה כן *085

 לא נכלל בשעות זיכוי(

    

 4 ש"ש 2 2 2 פרקטיקום בארגונים  כן 915

 2 ש"ש 1 1 1 תרגיל - קטיקום בארגונים פר כן 915

 המשך סמינר מגמה חברתית  כן **921

  לא נכלל בשעות זיכוי()

    

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

 6 ש"ש 3 3 3 קורסי חובה שנה ב' סה"כ  

       

 קורסי חובה   סה"כ  

 שנה א' + שנה ב'

 26 ש"ש 13 

 
 לא נכלל בשעות זיכוי )אין להירשם לשנה ב'(. -בשנה ב' 60-085רס * חובה להשתתף בקו

 לא נכלל בשעות זיכוי )אין להירשם לשנה ב'(. -בשנה ב' 60-921** חובה להשתתף בקורס 
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בשנה א' או באישור מיוחד מראש  סטודנטים מהאוכלוסייה החרדיתל מיועד וחובהכתיבה אקדמית  -  01-070-60*הקורס 
 לינית.המגמה הק

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

 –במהלך התואר   
 תחום מחקרמתוך קורסים  2יש לבחור 

    

       שנה א

 2 ש"ש 1 0 2 כתיבה אקדמית לא *070

 2 ש"ש 1  2 0 מיומנויות מחקר  לא 980

 שנה 

 ' או ב'א

      

 2 "שש 1 2 0 טכניקות סטטיסטיות מתקדמות לא 069

       שנה ב'

 2 ש"ש 1 0 2 רמתיים, וניתוח נתונים דיאדיים-מודלים רב לא 067

 2 ש"ש 1 0 2 יועץ סטטיסטי לא 068

       

 4 ש"ש 2   שיטות הסטטיסטיותסה"כ   

       

 קורסי בחירה:   

 מתוך הרשימה יש לקחת

 ש"ש לתואר 13 

 ש"ש לפחות בשנה א' 5

    

       שנה א' 

 4 ש"ש 2 2 2 קבלת החלטות לא 726

 4 ש"ש 2 2 2 הנחיית קבוצות לא 927

 שנה 

 ב' או א'

      

 2 ש"ש 1 2 0 דילמות חברתיות לא 058

       שנה ב'

 2 ש"ש 1 2 0 מבחני אישיות במיון כח אדם לא 763

 2 ש"ש 1 2 0 תורת הראיון לא 914

 4 ש"ש 2 2 2 מבחני מיון לא 917

 4 ש"ש 2 4 0 ארגוניםפיתוח  לא 929

 4 ש"ש 2 0 4 מנהיגות בארגונים לא 931

 26 ש"ש 13   קורסי בחירה סה"כ  

       

 28   סה"כ שעות לתואר  

 ש"ש

56 

       

 תוכניות הלימודים כפופות לשינוי בהתאם לשיקולי המחלקה*
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 דרישות המחלקה לפסיכולוגיה
(  שנה"ל 60408גש ומוח )עם תזה מסלול פסיכולוגיה קוגניציה, ר מגמת –תואר שני 

 גפ"תש
 

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

      שנה א

 2 מעבדה כן *085

 ללא זיכוי

2 

 ללא זיכוי

 0 ש"ש 0 

 4 ש"ש 2 2 2 פרקטיקום חוץ כן 748

 2 ש"ש 1 0 2 הרצאה -מ.א -סטטיסטיקה ל כן 805

 4 "שש 2 2 2  פרופרקטיקום כן 949

 2 ש"ש 1 0 2 פרקטיקום מחקרי ב' כן 957

 2 ש"ש 1 0 2 פרקטיקום מחקרי א' כן 965

 14 ש"ש 7 4 10 סה"כ   

      שנה ב

 4 שש" 2 2 2 קר"מסמינר המגמה  כן *780

 0 ש"ש 0 0 0 תיזה למגמה קוגניציה רגש ומוח כן 977

 4 ש"ש 2 2 2 סה"כ  

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

 סמינריון אחד.ללמוד בכל שנה לפחות פרקטיקום אחד ויש 

 4 ש"ש 2 2 2 רגש וקוגניציה )פרקטיקום( כן 038

 2 ש"ש 1 2 0 פסיכולוגיה של הערכים )סמינר( כן 705

 2 ש"ש 1 2 0 סמינריון שפה ומוח )סמינר( כן 970

 4 ש"ש 2 2 2 קוגניציה חברתית )פרקטיקום( כן 919

 12 ש"ש 6   סה"כ  

       

 קורסים 2יש לבחור  -במהלך התואר    
 מתוך השיטות הסטטיסטיות 

    

 שנה 

 א' או ב'

      

 2 ש"ש 1 2 0 קורס בחירה לא 069

       שנה ב'

 2 ש"ש 1 0 2 קורס בחירה לא 067

 2 ש"ש 1 0 2 קורס בחירה לא 068

 4 ש"ש 2   שיטות הסטטיסטיותסה"כ   

 
 60-085-01חובה להשתתף בשנה ב' במעבדה מס' 

  60-780-01*חובה להשתתף בשנה א' בסמינר המגמה קוגניציה, רגש ומוח מס' 
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 תוכניות הלימודים כפופות לשינוי בהתאם לשיקולי המחלקה*

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

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

 2 ש"ש 1 2 0 בחירהקורס  לא 078

 2 ש"ש 1 2 0 קורס בחירה לא 720

 2 ש"ש 1 0 2 קורס בחירה לא 770

 2 ש"ש 1 2 0 קורס בחירה לא 843

 שעות נוספות ניתן לבחור ממגמות אחרות  4

 באישור ראש מגמת קר"ם, )והמרצה והמגמה/מחלקה של הקורס( 

    

 16 ש"ש 8   קורסי בחירה סה"כ  

       

 50 ש"ש 25  שעות לתוארסה"כ   
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 פ"בב"ה, תש

 
 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       

 

          

 

 לסטודנט/לממליץ: נא להקפיד על רישום ת. זהות ושם מלא של המועמד

 .  ___________________________ 2. __________________________  1מועמד/ת למגמה 

 מודי תואר שני בחוג לפסיכולוגיהמר/ת _____________________________הציג/ה מועמדות ללי

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

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

 הערכתך תישמר בסודיות גמורה.

 

 ופס ישירות לכתובת: . יש. לשלוח את הטאין 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%אך לא בין ה 80%מהתלמידים ___________ .מעל  90%מעל 

 

 מהתלמידים __________ 70%העליונים  ____________לא מעל  20%אך לא בין  70%מעל 

 עתך עשוי/ה המועמד/ת לסיים  את לימודי המ .א בהצטיינות ?האם לד

 __________  לא ___________   ןבהחלט כן __________   מאד ייתכן __________  ייתכ
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לפניך מספר סולמות להערכת תכונות וכישורים ספציפיים של המועמד/ת. כל תכונה ניתן לדרג באמצעות חמש 

 קטגוריות עקריות.

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

 מוד זה אנא ציין מדועלתשומת לב הממליץ: נא למלא עמוד זה בקפידה ולדרג בהתאם, במידה ואינך ממלא ע
 דרגת ביטחון                    

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

_______________________________________________________________________________________ 

   1          2              3            4               1      2      3      4      5    6      7       8      9      10כושר ניתוח ואינטגרציה            
_____________________________________________ __________________________________________ 

   1           2               3           4               1      2      3      4      5    6      7       8      9      10חשיבה מדעית שיטתית             
_______________________________________________________________________________________ 

   1           2               3           4               1      2      3      4      5    6      7       8      9      10יכולת לתכנן מחקר ולבצעו       
_________________________________________________________________________        ______________ 

   4      1            2              3          4          1      2      3      4      5    6      7       8      9      10מקוריות                                    
__________________________________________________________________ _____________________ 

   4    1           2          3            4               1      2      3      4      5    6      7       8      9      10כושר ביטוי                               
_______________________________________________________________________________________ 

   4 1   1          2            3            4               1      2      3      4      5    6      7       8      9      10מוטיבציה                                 
_______________________________________________________________________________________ 

   1           2               3            4               1      2      3      4      5    6      7       8      9      10בשלות רגשית ויציבות              
_______________________________________________________________________________________ 

   1           2              3            4               1      2      3      4      5    6      7       8      9      10אמפתיה ורגישות לזולת           
_______________________________________________________________________________________ 

 לביקורת ולנקודת פתיחות
   4  1         2               3            4              1      2      3      4      5    6      7       8      9      10       המבט של  הזולת                

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

_______________________________________________________________________________________ 
 

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

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

 הערכהיותר                                                                     ל                                                                                                           
_______________________________________________________________________________________ 

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

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

_______________________________________________________________________________________ 
 

 4           1   2           3            4               1      2      3      4      5    6      7       8      9      10   ארגונית   -למגמה תעסוקתית
_______________________________________________________________________________________ 

 

 
 

י /תתייחס ה לך אםדת, תוך הדגשת תכונותיו/תכונותיה הייחודיות. נו/י את חוות דעתך על המועמד/באנא. כת
 א בכלל או ללימודים"בנטיות ללימודי מלת, הר/לנקודות חוזק או לנקודות חולשה של המועמד

 ועמד/ת ללמוד.מבמגמות בהן מבקש/ת ה
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 תאריך_____________    שם מלא ___________

 ד   ___________תפקי     _____________ סדומ

 ___________חתימה 
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 הקלינית למגמה למועמד אישי שאלון

 
חיבור אישי  ףצרל הינך מתבקש/ת הבקשהבניסיון לתת לוועדת הקבלה יכולת להכיר את האדם שעומד/ת מאחורי 

  : שאלות הבאותלענות על הו

המוסמך  אנא צרפ/י חיבור אישי המתאר את קורות חייך ודן בבחירתך להגיש מועמדות לתכנית .1
לבחירה זו ותאר  בפסיכולוגיה קלינית. בחיבור אנא התייחס/י להתנסויות אישיות ומקצועיות הקשורות

להירשם לתכנית. בכתיבת החיבור השתדל/י לתאר את עצמך, ומגוון  כיצד הן השפיעו על החלטתך
 מילים( 500)עד . התנסויותיך ותחומי העניין שלך

 מילים( 75)עד  לכל אדם יש בחייו נקודות פסגה. אילו מאורעות בחייך עד כה נראים לך כנקודות פסגה? .2

 מילים( 75)עד  קודות שפל?בחיים יש גם נקודות שפל. אילו מאורעות בחייך עד כה נראים לך כנ .3

 מילים( 75תאר/י חבר/ה קרוב/ה.)עד  .4

 מילים( 75? )עד ית/מושך אותך בלהיות פסיכולוג מה .5

 מילים( 75? )עד ית/מה מפחיד אותך בלהיות פסיכולוג .6

 ךמה לדעת? במידה ולא נפתר, כיצד הוא נפתר ,י קונפליקט שהיה לך בזמן האחרון עם אדם אחר\תאר .7

 (מילים 75)עד הסיבה לכך. 

 מילים( 75איפה אתה רואה את עצמך בעוד עשר שנים מבחינה אישית ומקצועית? )עד  .8
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 מחקר עבודת ביצוע שאלון
 

תארו התנסות מחקרית בה לקחתם חלק )סמינר מחקר, מחקר מודרך, השתתפות במחקר כעוזרי  .א
 :מחקר וכו'(

 
 ם(מילי 60מה העבודה המחקרית כללה וכמה זמן היא דרשה? )עד  -
 מילים( 15מי הנחה אותך ובאיזו מסגרת? )עד  -
 מילים( 60? )עד י/האם היו לך התנסויות נוספות, פרט -
 מילים( 75מה התכונות שיעזרו לך ואילו תכונות יקשו עליך? )עד  –האם לדעתך תוכל לערוך מחקר עצמאי  -
 

לוגיה וכתבו הצעת תארו שאלת מחקר שהייתם רוצים לחקור במסגרת לימודים מתקדמים בפסיכו .ב
מחקר קצרה )עדיף באנגלית(. התייחסו לנושא המחקר, למערך מחקר אפשרי, כלי מחקר, מתודולוגיה 
וכד'. כמו כן התייחסו להשלכות של המחקר. שימו לב, הצעת המחקר אינה מחייבת את הסטודנט או 

 (כולל הכותרת והמקורות בגוף הטקסט מילים 500את המנחה. )מגבלת 
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 בשדה התנסות טיפוליתביצוע שאלון 

 

 :תארו התנסות הטיפולית בה לקחתם חלק .א
 

 מילים( 60מה העבודה הטיפולית כללה וכמה זמן היא דרשה? )עד  -

 מילים( 15מי הנחה אותך ובאיזו מסגרת? )עד  -

 מילים( 60האם היו לך התנסויות נוספות, פרט? )עד  -

 מילים( 60יקשו עליך? )עד אילו תכונות יעזרו לך בתפקידך כמטפל ואילו תכונות  -

 

 מילים(  75אנא הצג בקצרה דילמה טיפולית שנתקלת בה במהלך ההתנסות? )עד  .ב

חקר שהיה יכול לסייע לך בעבודתך הטיפולית מתאר מחקר שעזר לך בעבודתך הטיפולית או מהו סוג ה .ג
 מילים( 75שתיארת לעיל? )עד 
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 תשפ"בב"ה, 
 

 ארגונית-המגמה החברתית

  

 חיים למועמדים לתארים מתקדמים-טופס קורות

  

 קורות חיים פורמליים.של צרפו דף/ים נפרד/ים  .1

 

בנוסף להלן, נא תארו בעמוד מודפס את הרקע )האקדמי והמקצועי(, תחומי העניין והכוונות המחקריות  .2

 ארגונית.-והמקצועיות שלכם בתחום הפסיכולוגיה החברתית

 

 :ענו על השאלות הבאות בנוסף בעמוד נלווה .3

 

 תארו מצב בשנים האחרונות בו הצלחתם במיוחד )נקודת שיא(, מה היה? במה הייתם גאים? .א

 

 תארו מצב בו היה לכם קושי מיוחד וכיצד התמודדתם איתו .ב

 

באיזה תחומי מחקר הייתם מעוניינים להשתלב לצורך התזה? מה מעניין אתכם? הסתכלו גם על תחומי  .ג

 סק בתחומים המעניינים אתכם.העניין של חברי הסגל וציינו מי מהם עו

 

  איפה את.ה רואה את עצמך בעוד עשר שנים מבחינה אישית ומקצועית? .ד
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 תשפ"ב"ה, ב
 

 

 קוגניציה, רגש ומוח פסיכולוגיה  מגמת

  

 טופס קורות חיים למועמדים לתארים מתקדמים

 

ונטיות לתחום התנסויותיכם הרלו, שלכם את הרקע )האקדמי ו/או המקצועי(נא תארו בעמוד מודפס  .1

הוסיפו גם  המחקרי )כגון, עבודות סמינריוניות, עזרה במחקר, עבודה קשורה למחקר מחוץ לאקדמיה(.

 את הידע והניסיון שלכם בכלי מחקר, כגון תוכנות לניתוח סטטיסטי ולהרצת ניסויים.

 

יכולוגיה תארו בקצרה את תחומי העניין שלכם בפסיכולוגיה, וציינו את המרצים מסגל המחלקה לפס .2

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

  

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

עויות יהיה תחום המחקר ושאלות המחקר העיקריות והמתודולוגיה שתשתמשו. בנוסף, פרטו מה המשמ

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

הנעשה כיום במחלקתנו.  אין בכתיבת הקטע הזה כל התחייבות מצדכם לבחור בעתיד באמת בנושא הזה. 

 אנו רוצים כאן לראות כיוון אפשרי ואופן החשיבה שלכם בתחום המחקר. 

 

 .בהגשמת תכניות אלו תכםואיך לימודי המ"א ישרתו אשלכם עתידיות הכניות תוספרו על ה .4

  

 


