תואר
ראשון ()B.A.
במדעי
ההתנהגות

דבר הנשיא
שלום רב,

שנת הלימודים תשע"ט תהיה השנה העשרים וארבע
להיווסדה של האקדמית נתניה.
שנת תשע"ח נפתחה עם למעלה מ 3,000 -סטודנטים,
כ 20 -תוכניות לימוד לתארים ראשונים ושניים,
המעודכנות לנעשה בתחומי הלימוד השונים והמגוונים
אותם מציעה האקדמית נתניה.
האקדמית נתניה שואפת למצוינות בהוראה ובמחקר מדעי ,והיא מכשירה
את תלמידיה להמשיך לימודים לתואר שני ושלישי במוסדות להשכלה גבוהה.
המוסד שם לו למטרה להכשיר את המנהיגות העסקית והמדעית של מדינת
ישראל .להשגת מטרה זו מציע המוסד תכניות לימודים ייחודיות וגישה
חדשנית ועדכנית .דוגמא חיה לכך ,היא בקורס היזמות שפועל במכללה זו
השנה הראשונה בשיוף קרן  ,FIMIבראשותו של ישי דוידי ,במסגרתו מגיעים
אלינו מנכ"לים מובילים מהמשק והתעשייה להוראה בקורס זה ,כשגולת
הכותרת של הקורס היא זכייה בעד  ₪ 100,000כהון ראשוני למימון המיזם
הזוכה.
האקדמית נתניה זוכה להכרה ולמוניטין לאומי ובינלאומי .לאקדמית נתניה
למעלה מ 20,000 -בוגרים ,אשר אלפים מהם השתלבו בלימודי התואר
השני והשלישי במוסדות אוניברסיטאיים יוקרתיים בארץ וברחבי העולם,
ובתפקידים בכירים בתעשיית ההיי-טק ,בפרקליטות ,במשרדי עורכי  -הדין
החשובים ביותר ,בענף הנדל"ן ,בחברות כלכליות ,בביטוח ,בבנקאות ובמגזר
העסקי והציבורי.

באקדמית נתניה פועל פרויקט המצוינות ,ובו משולבים הסטודנטים המצטיינים
של בתי  -הספר השונים בפרויקטים הקשורים לגופים כלכליים מהמובילים
במשק .הצלחת הסטודנטים בפרויקטים מאפשרת שילובם בעבודה בגופים
המובילים במשק.
האקדמית נתניה הינה מוסד ציבורי ללא כוונות רווח (מלכ"ר) ,וככזאת היא
פועלת לרווחת הסטודנטים ,ומעניקה מלגות וסיוע בהסדרי מימון של שכה"ל
במיליוני שקלים מדי שנה.
המכללה פועלת לפיתוח ולשכלול אמצעי ההוראה ,המעבדות ,הספרייה,
אולפני הרדיו והטלוויזיה והמחקר .לרשות הסטודנטים מרכז ספורט מפואר
הכולל בריכת שחייה מקורה ,חדרי כושר ,מגרשי טניס ,מגרשי כדורסל ועוד.
קפיטריה ,שדרת חנויות נוחות ,מתחם מגורים מפואר ,בית-קולנוע ייחודי,
אשר מוסיף רבות להווי הסטודנטיאלי.
הקמפוס על מבניו ,תשתיתו ,יצירות האמנות הפזורות במרחביו ,מדשאותיו
וחורשותיו הינו פנינה אמתית בלב השרון.
סטודנט הבוחר להצטרף אלינו יכול לצפות לאתגר אינטלקטואלי וחוויה
כוללת ,המחברת בין האקדמיה והחברה הישראלית על כל רבדיה.
אני סמוך ובטוח שבני המחזור העשרים וארבע יטביעו את חותמם על ההוויה
הישראלית לקידום החברה במדינת ישראל.

האקדמית נתניה פועלת תוך שמירת החופש האקדמי המלא ,טיפוח נאמנות
לערכי יסוד של חברה ישראלית חופשית וסובלנית ותוך שמירת חירות האדם
למימוש עצמי בתחומי המחשבה והמעשה.
האקדמית נתניה מעמידה לרשות תלמידיה סגל מורים בעלי מוניטין לאומי
ובינלאומי המשלבים מצוינות הן ברמה המדעית והן ברמת ההוראה שלהם
עם מעורבות בעולם העשייה ,וכן מרכזי מחקר הפועלים במישור הלאומי
והבינלאומי למען חיזוק חוסנה של מדינת ישראל.
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האקדמית נתניה הינה אחד ממוסדות הלימוד
האקדמיים המובילים בישראל וזוכה להכרה ולמוניטין
לאומי ובינלאומי מזה  24שנה.

האקדמית
נתניה

באקדמית נתניה מעל  20,000בוגרים בתארים
אקדמיים שונים וייחודיים לה .תכניות הלימוד הן
חדשניות ושמות דגש רב על חיבור לפרקטיקה,
אמצעי מחשוב ,מולטימדיה ומחקר חדשני ופורץ דרך.
בזכות שילוב מנצח בין סגל הוראה מהשורה
הראשונה ,ניסיון אקדמי עשיר ,יחס אישי ,ראיית שטח
מעמיקה וסביבת לימודים מתקדמת ,באקדמית נתניה
תצברו ניסיון מעשי כבר במהלך התואר ,ניסיון שיעניק
לכם יתרון משמעותי בהמשך דרככם וייפתח לכם
דלתות בעתיד ,עם סיום לימודי התואר.
קמפוס האקדמית נתניה הינו מרהיב ביופיו וכולל
סביבת לימודים מתקדמת .בתוך הקמפוס ניתן למצוא
אולמות לימוד מפוארים ,מעבדות מחשבים ,תחנת
רדיו המופעלת על ידי הסטודנטים ,חדר עסקאות,
אולפני רדיו וטלוויזיה ,ספרייה עשירה ,מתקני ספורט
מתקדמים כולל בריכת שחייה מקורה ,מתחם מגורים
לסטודנטים ועוד.

בברכה
פרופ' יעקב הרט
נשיא
3

 3400סטודנטים

מדעי ההתנהגות

ניהול מערכות מידע
מנהל עסקים

המספרים
מדברים

 10מיליון

₪

 11מרכזי מחקר

 50משרדי עו״ד המלווים את פרויקט המצוינות
 15מסלולים לתואר ראשון ושני

מלגות

ניהול מערכות בריאות
 20,000בוגרים נדל״ן

התנהגות ארגונית ביטוח
מדעי המחשב והמתמטיקה
 300אנשי סגל תקשורת
משפטים  450מיטות בחדרי מעונות
 25משלחות חו״ל בחילופי סטודנטים
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ברוכים
הבאים
לבית הספר
למדעי
ההתנהגות

ברוכים
הבאים

מדעי ההתנהגות  -חלון להבנת העצמי
והעולם החברתי סביבי
ככל שהעולם סביבנו נעשה יותר טכנולוגי ומורכב כך עולה
החשיבות של המיומנויות הבין אישיות והכישורים החברתיים.
עם זאת ,הגירויים הרבים המקיפים אותנו לא מאפשרים
לנו פעמים רבות לרדת לרזי הנפש האנושית והעולם
החברתי .מדעי ההתנהגות מאפשרים לאדם להבין טוב
יותר את מניעיו ,צרכיו ,השפעת תופעות חברתיות על אופן
התנהלותו וקבלת ההחלטות שלו עקב כך.
מהם הזרמים התת קרקעיים שקובעים איך נתלבש?
מה נאכל? מה נקנה? איפה נגור? כמה נרוויח? ועוד.
תוכנית לימודים עדכנית המשלבת ידע מתחומי הפסיכולוגיה,
הסוציולוגיה ,האנתרופולוגיה ,הקרימינולוגיה ,הגרנטולוגיה
והניהול פותחת לסטודנט צוהר להבנת השפעות חברתיות
רחבות השולטות למעשה בחייו ומקדמת חשיבה עצמאית
וביקורתית עלינו כפרטים ,ועל הסביבה ככלל.
בדרך זו ,הסטודנט הופך להיות אדם משכיל ועצמאי שאיננו
מקבל את התכתיבים החברתיים כמובנים מאליהם.
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הלימודים שלנו ,הרווח שלכם

בוגרי תואר ראשון
במדעי ההתנהגות
מקבלים בנוסף על התואר
תעודת הסמכה ברמת
מומחה במשאבי אנוש ע״י
העמותה לניהול ,פיתוח
וחקר משאבי אנוש בישראל*.

תכנית הלימודים חושפת את הסטודנט להיבטים תיאורטיים שונים במדעי ההתנהגות
לצד גישות יישומיות הרלוונטיות לחברה בת זמננו .זאת באמצעות הקניית השקפה
מקצועית מקיפה במדעי החברה ויכולת העמקה בתחומי ההתמחות .תכנית הלימודים
שמה דגש על העשרה ועל התפתחות אישית תוך התמחות באחד משני מסלולים
(משאבי אנוש; פסיכולוגיה) ,בהתאם לבחירת הסטודנט ואופקו המקצועי .לצד
ההכשרה האקדמית משתלבים הסטודנטים בעשרות שעות של פרויקטי מחקר,
התנסות במעבדת פסיכולוגיה ,פעילות טיפולית מעשית בליווי מקצועי ובפרויקטים
מובילים למען הקהילה בשיתוף המרפאה לבריאות הנפש לילדים ונוער ,עמותת ער"ן
(ייעוץ ותמיכה טלפונית לבעלי מצוקה אישית ונפשית) ועמותת עלם (סיוע לנוער
מנותק ובמצוקה).

עושים לכם קריירה

הידע והניסיון הנרכשים במסגרת לימודי מדעי ההתנהגות והחברה הפכו תחום זה
למכריע בהכשרתם של בעלי תפקידי מפתח במוסדות ובארגונים פוליטיים ,כלכליים-
טכנולוגיים ובמוסדות של אכיפת חוק ,בחינוך ,בסעד ועוד .בוגרי התכנית זוכים
להכשרה אקדמית מקיפה והתנסות פעילה במעבדת המחקר של בית הספר למדעי
ההתנהגות אשר יאפשרו להם בתום לימודיהם לתואר ראשון להירשם ללימודים
לקראת תארים מתקדמים בכל המוסדות להשכלה גבוהה בארץ ובחו"ל.

מתיאוריה ליישום בשטח

אחד היתרונות המשמעותיים של תכנית הלימודים הוא "לימודי שדה" המאפשרים
סיוע טיפולי לצד ליווי מקצועי .שילוב זה מעניק ניסיון חשוב לסטודנט ,מוכר כניקוד
אקדמי ,מהווה תרומה לקהילה ומעניק הזדמנות מופלאה לתת ולקבל המון בחזרה.

6

לימודי שדה

 /סדנא בניהול משאבי אנוש ופיתוח קריירה
קורס משולב בהתנסות מעשית .בקורס מקבלים ארגז
כלים בתחום הייעוץ בכלל וההכוונה בפיתוח קריירה בפרט.
ההתנסויות המעשיות בהן הסטודנטים יישמו את הנלמד יערכו
באחד מהמקומות הבאים:

 /מרכז הצעירים בעיר נתניה
הסטודנטים יקבלו נועץ לאחר שסיים תהליך לבחירת מקצוע
במרכז הצעירים .הסטודנטים יסייעו לו בתהליך חיפוש מוסד
לימודים ,רישום ,חיפוש עבודה ,ליווי בלבטים וההתלבטויות
העולות בתהליך ,בתלות בצרכי הנועץ .תינתן אפשרות להשתלב
במיון במרכזי הערכה .ההתנסות תערך בליווי אקדמי של מרצות
הקורס ולאור הנחיות רכזת ההשכלה במרכז.

 /תכנית "נוער לתת"
במסגרת עמותת 'לתת' ,הפועלת במטרה לטפח את ערכי
ההתנדבות ,הנתינה והיזמות החברתית בקרב בני נוער
בדגש על נוער מהפריפריה החברתית והגיאוגרפית בישראל.
במסגרת התוכנית נפגשים הסטודנטים מידי שבוע עם
קבוצת חניכים ומעבירים להם פעילויות הקשורות בעשייה
ויוזמה חברתית.

תכנית הצלחה

תכנית ייחודית הפורסת רשת ביטחון לסטודנטים משנה א'
ומציעה ליווי אישי וחניכה ממיטב מרצי בית הספר במהלך
שנת הלימודים הראשונה.

 /תב"ת  -תעסוקה בתנופה של גוינט ישראל
הסטודנטים ישתלבו בפרוייקט "למרחק" הממוקד בהשתלבות
בעולם התעסוקה וההשכלה לעדה האתיופית .הסטודנטים
יקבלו נועץ ויסייעו לו בהשתלבות בעולם התעסוקה וההשכלה.
ההתנסות תערך בליווי אקדמי של מרצות הקורס ולאור הנחיות
מקדמי/ות התעסוקה בתב"ת.
 /פרויקט "דרך המלך" של עמותת עלם לסיוע לנוער מנותק
ובסיכון כחלק מלימודי השדה המוצעים לסטודנטים בבית הספר
מדעי ההתנהגות יכולים הסטודנטים להשתתף בשתי תוכניות
במסגת עמותת 'עלם' :האחת" ,ניידת כתובת רחוב" שהיא
תוכנית לאיתור ותמיכה בנערים במצבי סיכון שבמסגרתה
מצטרפים הסטודנטים לאחת הניידות היוצאות מידי ערב למפגש
אישי בלתי אמצעי וא-פורמאלי עם הצעירים .והשנייה" ,דרך
המלך" שהיא תוכנית שיקום באמצעות תעסוקה לנוער במצבי
סיכון .במסגרת התוכנית מעבירים הסטודנטים סדנאות הכנה
לעולם התעסוקה שבמסגרתן רוכשים בני הנוער כלים וכישורי
חיים לפני כניסתם לעולם התעסוקה ,ועוזרים לבני הנוער
בשלבים השונים למציאת עבודה ולהשתלבות במקום העבודה.
7

ללמוד מהטובים ביותר

אנשי
הסגל
האקדמי

ד"ר אביטל לאופר ,דיקן  ,)2001( Ph.D.אוניברסיטת בר-אילן
ד"ר הדס אראל  ,)2009( Ph.D.אוניברסיטת בן גוריון
ד"ר רונית וייסמל-מנור University of Cornell ,)2005( Ph.D.
הרב ד"ר משה פינצ'וק  ,)2012( Ph.D.אוניברסיטת בר-אילן
ד"ר לילי צרניאק-חי  ,)2011( Ph.D.אוניברסיטת תל-אביב
ד"ר אביבה קפלן  ,)1998( Ph.D.אוניברסיטת בר-אילן
ד"ר עדנה רבנו  ,)2012( Ph.D.אוניברסיטת בר-אילן
פרופ' גידי רובינשטיין  ,)1991( Ph.D.אוניברסיטת תל אביב
ד"ר נורמן שוואלם University of North Carolina (1980) Ph.D.
ד"ר תמר שולץ )CUNY) New York University ,)1998( Ph.D.
ד"ר גיל שרוני  ,)2008( Ph.D.אוניברסיטת בר-אילן
ד"ר אסף שרעבי  ,)2010( Ph.D.אוניברסיטת בר-אילן
ד"ר אינה קוגן-רינסקי  ,)2008( Ph.D.אוניברסיטת חיפה
ד"ר אפרת ויגננסקי  ,)2008( Ph.D.אוניברסיטת בר-אילן

מורות לאנגלית

גב' סנדרה שוורצברג
גב' טובה נהרדע
גב' הלי נוסצקי

עוזרי הוראה

גב' יעל ליברמן
מר אור שקולר

רשימת הסגל הינה עדכנית לינואר .2018
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תכנית הלימודים לתואר ראשון במדעי ההתנהגות*

מורים מן החוץ

ד"ר מיכל נס-אל
ד"ר יפעת עוז-איבשיץ'
מר נועם הלל
גב' דניאלה אסרף

שנה א'

מבוא לפסיכולוגיה
מבוא לסוציולוגיה
מבוא לאנתרופולוגיה
פסיכולוגיה חברתית
הגורם האנושי באירגון
כלכלה מיקרו
כלכלה מקרו
סטטיסטיקה א'
סטטיסטיקה ב'
הכרת המחשב
פסיכולוגיה התפתחותית
כתיבה אקדמית
אנגלית מתקדמים
קורס במסלול הנבחר

שנה ב'

פסיכולוגיה קוגניטיבית
שיטות מחקר
שיטות מחקר איכותניות
שינויים חברתיים
תיאוריות חברתיות
מבוא לקרימינולוגיה
מבוא להנדסת אנוש
 2-3קורסים במסלול הנבחר
סוציולוגיה של דיני אישות

קורסי חובה במסלול לימודי פסיכולוגיה
פסיכולוגיה פיזיולוגית
שיטות סטטיסטיות מתקדמות א'
שיטות סטטיסטיות מתקדמות ב'
פסיכולוגיה ניסויית
פסיכופתולוגיה
תפישה
למידה

קורסי חובה במסלול לימודי ניהול ומשאבי אנוש
דיני עבודה
חקר תפקידים ואיושם
הדרכה ופיתוח עובדים
הערכת עיסוקים ותיפקוד עובדים
דילמות חברתיות
סדנה בניהול משאבי אנוש
ייעוץ ארגוני

שנה ג'

ריבוד חברתי
החברה הישראלית
פרשנות תרבותית
תורות האישיות
סוגיות מחיי היום יום של זקנים

spss

 2סמינרים
 3-4קורסים במסלול הנבחר
משברים בחיים :פוסט טראומה,
חוסן וצמיחה
אלימות והתנהגויות סיכון אצל בני נוער

סמינרים**

קוגניציה :חשיבה בצורה אחרת
עמדות והתנהגות באירגון
הסוציולוגיה של מהלך החיים
צמיחה לאחר טראומה
נושאים נבחרים בהתנהגות פרו ואנטי חברתית
* ייתכנו שינויים בתוכנית הלימודים
** בית-הספר אינו מתחייב להציע את כל הסמינרים
בכל שנה.

לימודי האנגלית בכפוף להנחיה העדכנית של המל"ג.
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תנאי קבלה לתכנית הלימודים

ציונים ,דרישות ,ממוצעים ,ועדת חריגים ,מועד תחילת הלימודים  -כמופיע במדריך הרישום לשנת תשע״ט.

מסגרת
הלימודים
והליך
ההרשמה

מסגרת הלימודים

משך הלימודים בתכנית הוא  3שנים בהתאמה מקסימלית לצרכי הסטודנט.

שכר לימוד

עלויות ,תשלומים ,הנחיות  -כמופיע במדריך הרישום לשנת תשע״ט.

מלגות

האקדמית נתניה מעניקה מדי שנה עד  ₪10,000,000מלגות שונות ומגוונות .מומלץ לעיין במדריך המלגות,
ולהתייעץ במדור מלגות ושכר לימוד.

הרשמה

ההרשמה ללימודי תואר ראשון  B.A.במדעי ההתנהגות תתבצע באופן המפורט במדריך ההרשמה ,על טפסים
המיועדים לכך (העומדים לרשותכם באתר המוסד ובמדריך ההרשמה).
לטופס ההרשמה יש לצרף צילומי תעודת בגרות ,תעודת זהות ,תעודת שחרור/פטור מצה“ל/שירות לאומי ,תמונה,
אישור על מבחן פסיכומטרי (במידה ויש) ואישור על תשלום דמי רישום.

את הטפסים והמסמכים יש לשלוח למדור רישום ,באחת מהאפשרויות הבאות:
בפקס / 09-8607799 :במייל / rishum@netanya.ac.il :בדואר :רח׳ האוניברסיטה  ,1נתניה.

מידע נוסף  /פגישת ייעוץ
נשמח לסייע ולכוון באופן אישי ,אנו זמינים עבורכם:
בטלפון *2443 :שלוחה 1
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מסלולי תואר ראשון:

ממשיכים לתואר שני:

 B.A.במנהל עסקים
 B.A.בתקשורת
 LL.B.במשפטים
 B.A.במדעי ההתנהגות
 B.Sc.במדעי המחשב והמתמטיקה
 B.A.בביטוח  -בלעדי בישראל
 B.A.בבנקאות ושוק ההון  -בלעדי בישראל
 B.A.בניהול מערכות מידע
מכינה קדם אקדמית
מסלול אקדמי בשילוב בית מדרש

 M.B.A.במנהל עסקים -
שיווק | מימון | ניהול משאבי טבע ,סביבה ,אנרגיה ומים
ניהול פרויקטים ומערכות מידע  -בלעדי | ניהול רב תחומי |
סייבר ומודיעין עסקי תחרותי
 M.A.בהתנהגות ארגונית ייעוצית
 M.A.בתקשורת
 M.A.לימודי משפט ללא משפטנים*
 LL.M.במשפטים  -מסלול משפט מסחרי ועסקי
למצטיינים אפשרות למסלול עם תיזה
 M.A.בנדל“ן  -בלעדי בישראל
 M.A.בבנקאות ושוק ההון  -בלעדי בישראל
 M.H.M.בניהול מערכות בריאות

"תכנית חץ"  -תואר ראשון ותואר שני בארבע שנים בלבד**( .מלגות אטרקטיביות לנרשמים***)

| *2443

netanya.ac.il
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*המל"ג אישרה את פתיחת תוכנית הלימוד לתואר שני בלימודי משפט ללא משפטנים .הענקת התואר מותנית באישור המל"ג.
**בכפוף לגמר חובות אקדמיים ובהתאם להוראות המל"ג*** .בהתאם לתנאי הסף וכפוף לנהלי רישום ושכ"ל של המכללה.

