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במחלקה למדעי ההתנהגות
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!יצאנו לדרך עם חבורה איכותית ומצוינת במיוחד



חזון מול מציאות–המחלקה למדעי ההתנהגות 



, מתוך החזון השלם
נציג לכם על קצה המזלג 

... טעימות ממאפיינים ספציפיים
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פרויקט מרצה אישי 
מרצה חונך לכל סטודנט שמתחיל את 

!הלימודים במחלקה



"אח גדול"פרויקט  
סטודנטים בדרך לתואר שני בפסיכולוגיה מקבלים ליווי  
אישי וייעוץ מבוגרי המחלקה הלומדים בתארים שניים  

בפסיכולוגיה



('שנה ב)חוקר צעיר –צ"חפרויקט 
בתוכנית אלונים

אישי מחוקר בכיר במחלקה  מנטורינגפרויקט דו שנתי בו הסטודנטים מקבלים •
.  ומתנסים במחקר מעשי במבט מקרוב

השונים של  במהלך הפרויקט הסטודנטים לומדים באופן מעשי על השלבים •
.  התהליך המחקרי בהדרכה אישית של החוקר



(2)בחזון מרכיבים מרכזיים 

קשר עם הקהילה יישומיות  

בהוראה  
ליווי אישי וקרוב  

של הסטודנטים

חדשנות  

יישומיות  במחקר

במחקר



"נקודת מפגש"קורס 
חוצה שנים חוצה מסלולים של המחלקהקורס 



דיסיפלינריקורס אינטר •
חוצה שנים וחוצה  

מסלולים בו לומדים  
הסטודנטים ממומחים  

מהשדה  

הסטודנטים מתוודעים  •
התבוננות חדשות  לזוויות 

ועכשוויות על ההתנהגות  
השונים  האנושית בגווניה 

כל הרצאה ממשיכה  •
בדיונים בנושאים  
המוצגים בקורסים  

הרלוונטיים



"  היום שאחרי התואר"פרויקט 
סדרת מפגשים לקראת המשך לימודים ותעסוקה לאחר התואר



ה"למדימי עיון ייעודיים 
(מניעת אובדנות, דיכאון לאחר לידה, גזענות)



2דוגמא 

,  קהילתית במסגרת תוכנית אלונים-פעילות חברתית
:  ה"למדתוכנית המצטיינים של המחלקה 

בית חרושת  "פרויקט , הקמת גינה אקולוגית באלישיב
פעילות  , הקמת מרחב למידה בפנימיית שבילים, "לעוגיות
השתלבות בהוסטל בכפר יונה ועוד, שואהלשורדיבמעון 

עשייה חברתית במסגרת קורסים



(3)בחזון מרכיבים מרכזיים 

קשר עם הקהילה יישומיות  

בהוראה  
ליווי אישי וקרוב  

של הסטודנטים

חדשנות  

יישומיות  במחקר

במחקר



"אקדמיה פוגשת קהילה"פרויקט ההרצאות 
ברופיןפאבים בעמק חפר וסדרות הרצאות 

המרכז האקדמי רופין, המחלקה למדעי ההתנהגות, בלזר יוסי לוי "ד



הרצאות בפאבים ברחבי העמק







תוצרי הסדרה

למצטיינים₪ 5000ס "מלגות ע
(מרופיןינג'ומצמתוך הכנסות הפרויקט )

ז"תשע

ט"תשע

ח"תשע
ח  "אלף ש91כ חולקו עד כה "סה

!של מלגות מתוך הפרויקט

למרות שהיא  
נראית כמו  

אל  , סטודנטית
זו ורד -תטעו
!שלנובנדלר



"אירוח תיכונים"פרויקט 
מעמק חפר והסביבה

פ עם מגמות למדעי החברה בבתי  "יצירת שת•
במחלקה"יום ביקור"הספר בעמק חפר והזמנתן ל

הרצאות מגוונות  3יום שכזה כולל סדרה של •
דיון  /בתחומי ההתנהגות האנושית וכן סיור בקמפוס

בנושא אקטואלי רלוונטי

400למעלה מ –עד כה בוצעו כשבעה ימים כאלו •
...(סטודנטים פוטנציאלים)תלמידים 

רב תחומי  )אירחנו עד כה שני בתי ספר בתשעט•
(רעננהואוסטרובסקיחדרה 

!והיד עוד נטויה... במרץ נארח את תיכון בני דרור•



"סיפורי חיים"פרויקט 

.פרויקט סיפורי חיים עם וותיקי עמק חפר
!ספרים110-מאתיים סטודנטים ויותר מ,  עד כה



...וכמובן שגם הווי והשתייכות חברתית הם חלק מהחזון



הפייסבוקקהילת 
של המחלקה

קשרופיןעלון 
מחלקתי

900קרוב ל 
חברים בקבוצה

https://www.facebook.com/groups/387565711452558/
https://www.facebook.com/groups/387565711452558/
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יום המחלקה





מפגשי גיבוש לסגל המחלקה
תלויים ליד המזכירותים למזכרת ה'קולאזופיתוח



..תובנות מהמסע עד כה
(עצירת ביניים)



?האם החזון ומימושו תרמו לעלייה בהרשמה למחלקה
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בחמש  ה"למדמספר הסטודנטים שהחלו לימודים במחלקה 
(2015-2019)האחרונות השנים 



....כמובן שיש עוד הרבה עבודה



www.slideproject.com 3737

0

קצת תעוזה ומוכנות  , נחישות
להתמודד מול אתגרים

צוות מעולה ומגובש  
שמוכן לשים כתף  

!ולעבוד קשה

גם הרבה זמן ... וכן
קשובים  מנהיגים 

שמאפשרים מרחב פעולה  
כשצריךוסיוע 

תודה לסיום מילות 
(שכזהצידה מומלצת ליציאה למסע : או)





כאשר ההשראה לא באה אליי"
"אני יוצא ופוגש אותה בחצי הדרך

פרויד. ז

!תודה רבה
בלזיוסי לוי ' פרופ

(!!בדימוס)ראש המחלקה למדעי ההתנהגות 
האקדמי רופיןהמרכז 

Yossil@Ruppin.ac.il




