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ארגונית-תהחברתי



ארגונית-פסיכולוגיה חברתית

פסיכולוגיה חברתית היא תחום מחקר ויישום המתמקד  •

של הפרט לבין  מאפיינים אישיותיים וזהותייםבאינטראקציה בין 

ובאופן שבו האינטראקציה הזו משפיעה על  ההקשר החברתי

.  הרגשות וההתנהגות של הפרט, המחשבות

ותיאוריה מחד ובתחום יישומי  מדובר בתחום מבוסס מחקר •

ברמת  , באבחון ובהתערבות ברמת הפרטהעוסק , מאידך

וברמת החברההקבוצה 



אופק תעסוקתי: ארגונית-הזירה החברתית

מחקר ועשייה אקדמיים•

:יישום בעולם העבודה•

,  נירם גיתן, פילת, מעוז, המשטרה, מכון צפנת, מכון לוטם, ל"צה: יעוץ ארגוני•

. גאיה ועוד

-אדם, פילת, קינן שפי, המרכז הארצי לבחינות ולהערכה: אבחון ומיון עובדים•

מחלקות  , AKT, בגישה שונה, מחלקת מדעי ההתנהגות-ל "צה, תיל, מילא

. משאבי אנוש בחברות גדולות ועוד

לאחר השלמות של קורסים בתחום פסיכותרפיה  )יעוץ תעסוקתי•

ל ועוד"צה, מכללת גל, תיל, מילא-אדם, פילת(: ופסיכופתולוגיה



מחקר ועשייה אקדמיים•

יישום בעולם העבודה•

:מבוסס פסיכולוגיה חברתיתישומימחקר ויעוץ •

מכון אקורד ועוד, IDeCision ,Beapplied: ייעוץ מבוסס תובנות התנהגותיות•

•Data science / analytics :ועודברוקדיילמכון , ה"ממד, מעבדות קיימא

•Behavioral Science :Medisafe ,The Human Factorועוד

ועודטאובמרכז , NOVA ,ERI instituteפרויקט : אימפקט חברתי•

כדוגמת תכנית ממשק ליישום מדע בממשל ועוד: מדיניות ציבורית•

ועודFirefly.aiכדוגמת : שיווק•

ועודpeople analytics :Appsflyer/ משאבי אנוש •

אופק תעסוקתי: ארגונית-הזירה החברתית



דגש מחקרי

הרחבת בסיס הידע אודות תיאוריה ומחקר בפסיכולוגיה חברתית•

הקניית יסודות תיאורטיים ומתודולוגיים לביצוע והערכה של מחקר בתחום•

דגש יישומי

יישומית תוך אפשרות  -תעסוקתית וחברתית-היכרות עם נושאים מגוונים בפסיכולוגיה ארגונית•

להתנסות מעשית בשדה

, ביחידות למשאבי אנוש, משתלבים בלימודי דוקטורט באוניברסיטאותהמוסמכים 

.וייעוץמחקר ארגוני ובמכוני בפיתוח , בגיוס עובדים, בצבא, במכוני מיון

התכניתמטרות 



ברעננה  למידה בהוראה פרונטלית בקמפוס האוניברסיטה : בשגרה•

(חובת נוכחות בכל המפגשים)

(שני וחמישי)הלימודים מרוכזים ליומיים בשבוע •

ניתן לפרוס את הלימודים על פני שנתיים עד חמש שנים•

מבנה הלימודים



:מסלולי הלימוד•

מסלול עם תזה ומסלול עם עבודת גמר אמפירית מורחבת•

:תנאי קבלה למסלול עם תזה•

סיום קורסי סטטיסטיקה•

כתיבת עבודה סמינריונית אמפירית•

ית/ת סגל להנחיית הסטודנט/אישור חבר•

מבנה הלימודים



קורסי חובה

קוגניציה חברתית
הבדלים בין  

אישיים

תהליכים תוך  
קבוצתיים ובין  

קבוצתיים

סטטיסטיקה  
ושיטות מחקר  

'ב+ ' מתקדמות א
' סמינר מחקר א

קולוקוויום  
בפסיכולוגיה 

חברתית

סמינרי תזה  
(במסלול עם תזה)



קורסי בחירה תיאורטיים

היבטים פסיכולוגיים של תקשורת דיגיטלית

מבוא לניתוח נתוני עתק

בין תחושות ורגשות לעיבוד מידע

פיתוח והערכת שאלונים: בסימן שאלה

קידום שינוי חברתי בראי הגישה הפסיכולוגית

קשב וקוגניציה

שפה וזקנה



קורסי בחירה יישומיים

אבחון תעסוקתי ומיון עובדים

אבחון באמצעות ניתוח של מבחנים פסיכולוגיים: דיאגנוסטיקה

תיאוריה ויישום: אבחון ארגוני

גישות תיאורטיות ויישום הלכה למעשה: טיפול ויעוץ תעסוקתי

תיאוריה וכלים להתערבות אפקטיבית: פיתוח ארגוני

תעסוקתית או במחקר  -התנסות בשדה במוסד המתמחה בפסיכולוגיה ארגונית
(פרקטיקום)יישומי -ויעוץ חברתי



:קורסים מתוך2עד 

מנהל  : למשל)לתואר שני באוניברסיטה הפתוחה תכניות•

('לימודי דמוקרטיה וכד, לימודי תרבות, עסקים

תארים שניים בפסיכולוגיה חברתית מאוניברסיטאות אחרות•

קורסי בחירה מחוץ לתוכנית



קבלה לתוכנית

חריגיםועדת 

90-93ממוצע •

ללא מתאם•

'חלופה ב

ומטה88ממוצע •

120מתאם •

ומעלה

'חלופה א

93ממוצע •

ומעלה

ללא מתאם•

תנאי קבלה

88ממוצע •

ומעלה

100מתאם •

ומעלה

קבלהבראיון כמו כן נדרשות שתי המלצות אקדמיות והצלחה •



מלגות הצטיינות

מלגה מלאה הכוללת פטור משכר לימוד ומענק מחייה•

ניתנת למספר מצומצם של סטודנטים וסטודנטיות מצטיינות •

על בסיס נתוני קבלהומצטיינים 

לימודים של שנתיים במסלול עם תזהלתכניתהתחייבות •

מלגות



רוקססוניה' ש פרופ"מלגות הצטיינות ע

שתי מלגות בגובה של כחצי שכר לימוד שנתי הניתנות באדיבות  •

התכניתל מייסדת "זרוקססוניה' משפחתה של פרופ

והישגים בלימודי התואר השניעל בסיס הצטיינותהמלגות ניתנות •

מלגות



מלגות תזה

מלגה בגובה חצי שכר לימוד שנתי•

לאחר  לכל הסטודנטיות והסטודנטים במסלול עם תזהניתנת •

אישור הצעת המחקר לתזה

מלגות



תאריכים חשובים בתהליך הקבלה

5.1.21-26.3.21:                                 הגשת מועמדותמועדי 

18.4.21:                         מועד אחרון לקבלת המלצות

במהלך חודש מאי:                                             לראיוןהזמנה

יוני-במהלך חודשים מאי:                                                     ראיונות

תחילת חודש יולי(:         מהמערכת הממוחשבת)הודעות קבלה 



:לתשובות נוספות ניתן לפנות

התכניתאתר •

(רכזת אדמיניסטרטיבית)נועה שלו •

noashal@openu.ac.il

!להתראות

mailto:noashal@openu.ac.il

