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 2017 יליו 

 

 ת,שיקומי-קליניתילד, -תואר שני במגמות : קלינית, קליניתי הנחיות לתלמיד

 חלשנת תשע" בפסיכולוגיה ארגונית וקוגניציה רגש ומוח -חברתית

             

 אליה התקבלת.מספר נקודות חשובות לקראת הרשמתך לקורסי המגמה  להלן

 מדרישות השפה האנגליתתלמידי תואר שני בפסיכולוגיה פטורים 

 נא לא להתייחס לתכתובות המגיעות מהאוניברסיטה בנושא זה.

 על פי תקנון האוניברסיטה יש לסיים את חובות השמיעה כולל התזה בלימודי התואר השני.

 

של  בחוברת פרטי מידע! חלה חובה על כל סטודנט לקרוא את תקנון האוניברסיטה לידיעתך

 המחייבת כל השלמת החובות בקורסי יסוד ביהדות על  לקבל מידע תן הועדה לתואר שני . שם ני

)תלמידים שיבצעו תהליך למסלול משולב לדוקטורט ולא תהיה להם אילן. -בברשלומד סטודנט 

 (זה את מכסת השעות בקורסי יסוד ביהדות, לא יוכלו להתקבל למסלול

 

  בכל . "בר-אינ" באמצעות אתר האינטרנט דרך מערכת רישום  תמתבצעהרכבת המערכת

 , ניתן לפנותחסומים לרישום מלאים/ כגון: קורסים ,בעיה הקשורה לרישום קורסי המגמה

 בתקופת הרישום )בתקופת השינויים נא לפנות למייל ...... מחלקה יועצי הלקבלת סיוע  מ

 psy.ma@mail.biu.ac.il לכתובת מייל או 03-5317042, 03-5317519בטלפון: (

 למרכזלפנות  ניתן, בר-אינכגון: אי קבלת חלון זמן לרישום, גישה לרישום  טכניות בבעיות 

 *.9392או  03-531-7000טל' ב שירות לסטודנט

 ו שאלות בנושאים אקדמיים, יש לפנות לראש המגמה באמצעות שליחת מייל לכתובת

 .בחברי סגל-באתר המחלקהשמפורסמת האישית 

 

    שלךשימו לב! לפני ההרשמה יש לבדוק באתר האוניברסיטה את הדרישות למגמה  

  :בספר מערכת השעות למבוא            
 

 
 

  :למערכת השעות             
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 לתשומת לב הסטודנטים בכלל המגמות:

של  יש להתכוונן לקחת קורסי בחירה

 .המגמה
 

 

 

 

סטודנטים במגמות הטיפוליות תשומת לב הל

 :בשנה ב'

, של 01-771-60קורס אתיקה למגמות הקליניות, 

קדרי, לא יילמד ביום א', -ד"ר מיכל פרנץ

במתכונת שבועית, כפי שרשום, אלא, יועבר 

 במועדים הבאים:כסדנה מרוכזת, 

 

 20:00 – 14:00)יומיים לפני פתיחת שנת לימודים(  19.10פגישה ראשונה ביום חמישי 

 20:00 – 14:00) שבוע ראשון של חופשת סמסטר( 1.2.18פגישה שניה 

 20:00 – 14:00) שבוע שני של חופשת סמסטר(  8.2.18פגישה שלישית 

 
 

 

במגמות שנה א' תלמידי תשומת לב ל

 :הטיפוליות

 ל של הקורסיםויש להשתבץ לקבוצות התרג

 ,, אבחון והערכה קוגניטיבית081-60הבאים, 
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, , יסודות באיבחון והערכת אישיות057-06

 בהתאם לטבלה המופיעה מטה:
 

 

                 

 

  

)מחקרי+איכותני(  בעבודת -סטודנט המבצע מחקר איכותני או משולב 

 התזה חייב להירשם לקורס:

 (  01-096-60"שיטות מחקר איכותניות" )

 

 

 

 
 

 :ילד קלינית שיקומית(-טיפוליות )קלינית מבוגר, קליניתמגמות 

 

תינתן הרישום עדיפות ללימודים וסי הבחירה נלמדים בשנים א'/ב' קור -ליבכםלתשומת  .1

 יםניתן יהיה לרשום סטודנטפנוי יישאר מקום ו, במידה שאליה שייך הקורסלתלמידי המגמה 

 .מגמה או מרצה הקורסותנה מראש באישור ראש המ ,ממגמה אחרת

 מועד שם המרצה שנה חובה ב' א' סוג קורס שם קורס מס' קורס

יסודות באבחון  60-057-01

 והערכת אישיות

 08-10ב  ד"ר ויגלין דינה 1 כן 2 0 הרצאה

 14-16ג  סנדרוב דינהגב'  1 כן 2 0 תרגיל קלינית ילד 60-057-02

 14-16ג  גב דנון סיגל 1 כן 2 0 תרגיל קלינית ילד 60-057-03

שנבל אליאב  'גב 1 כן 2 0 תרגיל קלינית 60-057-04

 אירית

 14-16ג 

 08-10ג  דנון סיגל 'גב 1 כן 2 0 תרגיל שיקומית 60-057-05

שנבל אליאב  'גב 1 כן 2 0 תרגיל קלינית 60-057-06

 אירית

 16-18ג 

אבחון והערכה  60-081-01

 תקוגניטיבי

 14-16ב  פרופ' רסובסקי אורי 1 כן 0 2 הרצאה

 

 14-16ג  גב דנון סיגל 1 כן 0 2 תרגיל קלינית 60-081-02

 16-18ב  דר' שטיין עינת 1 כן 0 2 תרגיל קלינית ילד 60-081-03

 16-18ב  ד"ר גב טלי 1 כן 0 2 תרגיל קלינית ילד 60-081-04

 תרגיל שיקומית 60-081-05

 

 14-16ג  ד"ר עילם אריאלה 1 כן 0 2
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 הקורס בסטטיסטיקה נלמד בשנה א בתואר השני.  .2

שתי  מתקיימות( 60-766-01/02" )תקוגניטיביפסיכותרפיה לויסודות "מבוא  להרצאות .3

  סנדרה יעקב.ע"י גב' פגישות אישיות  באמצעות לורגקבוצות ת

קורס הבחירה  "סוגיות בטיפול באוכלוסיות חרדיות" מיועד רק  לסטודנטים שקיבלו מאתנו  .4

 הודעה  להירשם אליו. לביצוע הרישום יש לפנות לאיילה.

 

עם תלמידים תכן י)ויכן לקראת תחילת שנת הלימודים, תוזמנו למפגש עם סגל המגמה -כמו    

ות בפניכם אופייה של תכנית  הלימודים, וכן הדרישות האקדמי תוצג, במפגש (קודמותמשנים 

  של המגמה.

 

מתבצע לפני הרישום באמצעות הקליניקה וראשי המגמות והודעה הקליני שיבוץ לפרקטיקום 

   תישלח אליך. כךעל 

 

 מבוגר-הקלינית המגמה : 

 

, שאותם תבחרו מתוך הקורסים ביום לתואר קורסי בחירה ש"ש 4ללמוד  היא דרישהה .1

)לא כולל בשנה א', יהיו ארבעה ימי לימודים,  חמישי, ניתן לבחור קורסים ממגמות אחרות.

ארבעה בשנה ב', שלכם בימי השבוע הוא מעט שונה.  . שימו לב שבכל סמסטר הלו"זראשון(

היום , וחמישי  ימי לימוד חובה באוניברסיטה )שני כלשני  -ימי לימוד לפי החלוקה הבאה

יישלח ( מידע נוסף ושני ימי פרקטיקום בשדה ,12.00מהשעה מהבוקר, או לכל המאוחר 

  במייל על ידי ראש המגמה.

  שיקומית-הקליניתהמגמה:  

 

 ה טרם תהליך הרישום.המגמ מידע במייל באמצעות ראש  לכם יישלח  שנה א'לתלמידי   

ש"ש קורסי בחירה לתואר )ניתן לפצל בין השנה הראשונה והשניה  3הדרישה היא ללמוד 

ש"ש חייבים להיות בנושאים הקשורים לאוכלוסיות שיקומיות )להלן  2לתואר( ,מתוכם 

 הקורסים שמוגדרים כך(

 60-755, 60-886)לא יתקיים בתשע"ח( , 60-885, 60-741      

 

 בפועל ( יתקיים60-883הקורס "אבחון נוירופסיכולוגי" של פרופ' אלי וקיל )  שנה ב'לתלמידי 

 .  14:30-17:30בין השעות 

 

 

 

 קלינית של הילדהמגמה ה : 

 

 ש"ש קורסי בחירה לתואר. 4הדרישה היא ללמוד  .1
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ימי לימוד חובה באוניברסיטה )ימי שני  2ובשנה ב'  ימי לימוד 4בשנה א', יהיו 

 ימי פרקטיקום בשדה. שניכל היום,  ו-וחמישי 

 מידע נוסף יישלח במייל ע"י ראש המגמה.

 

                    

 (קוגניציה רגש ומוח,ארגונית -)חברתית פוליותיט-המגמות הלא

 בסמינר המגמה הראשון. ה יוצגושל המגמהדרישות האקדמיות 

 

 ארגונית:  -המגמה החברתית 

 שנה א  

o  שעות שנתיות 6ל  5בין  :הגבלה בבחירת קורסי בחירהבשנה א' חלה. 
 הרישום לקורסי בחירה ממגמות אחרות באישור ראש המגמה.

  על בסיס מקום פנוי.בחירה ממגמות אחרות בפסיכולוגיה ראה מטה קורסי 
 

o  בין השעות  בפועל( ניתן 60-927) דינרגוטסשל הארי  הנחיית קבוצותהקורס
במידה  השעות 4כל (. יש לשריין את 18:00 -ל 16:00)ולא בין  20:00 -ל 16:00

 ונרשמים לקורס.  

o ( נא לוודא על תלמידי המגמה להירשם לקבוצת תרגול בסטטיסטיקה ביום חמישי
 .14.00-12.00בשעות  סטטיסטיקה למגמות קר"ם ולחברתית(

 בשנה    
o שלישי  -על כל הסטודנטים להיות רשומים לקורסים בשני ימי לימודים  במגמה

ורביעי. מערכת שעות מרוכזת ליום לימודים אחד לא תאושר, מלבד מצבים 
 חריגים באישור ראש המגמה.

o  בסמינר המגמה החברתית חובת נוכחותעל תלמידי שנה ב' במגמה החברתית חלה 
)אין אפשרות להירשם( יש לשריין את השעות במערכת הלימודים  60-921-01

 (. 14-יום רביעי ב  ) ,שימו לב מועד הסמינר שונה שלכם

o  ביום רביעי. התרגיל  02ביום שלישי ותרגיל  01פרקטיקום: יש להירשם לשיעור
 יקבע בפועל בתיאום מראש עם המנחה פרופ' רונית קרק.

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  קר"מ( קוגניציה רגש ומוחמגמת(: 

[U1 ]גילה נא להוסיף כאן שעה של התירגול ביום : הערות עם

 חמישי
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במסגרת קורסי החובה )הכוללים סמינריון ופרקטיקום(  בשנה א'  שעות הלימודמכסת  

א' ו ב', אך  . ניתן לחלק את מכסת השעות בשנה שנתיות שעות 6 או ב' הינה  בהיקף של

 אין להירשם לשני פרקטיקומיםד פרקטיקום אחד וסמינריון אחד בכל שנה. ומומלץ ללמ

 בשנה אחת.

 

להיצע מעבר  /ב'בשנה א' במחלקה סטודנט שמעונין להירשם לקורסי בחירה  נוספים

 ניתן  ,לחילופין .בראש הדףמופיעים שמייל או ב  בטל'ליועצת  יפנה המגמה הקיים . 

 לאישור ףכפווב ש"ש 4 עד  בהיקף שלמחוץ למחלקה ממגמות אחרות /ללמוד קורסים 

 .ראש המגמה

על )שפתוחים למגמת קר"מ מטה קורסי בחירה ממגמות אחרות בפסיכולוגיה לראה 

 בסיס מקום פנוי(. 

)בשנה א' על סטודנטים בשנה א' וב'  780-60חלה חובת השתתפות בסמינר מגמת קר"מ 

. הקורס הזה ניתן במשבצת של סמינר המגמה, יום 01-949-60 -זה נקרא פרופרקטיקום

 (.בר-, ולא במשבצת הכתובה באינ14:00-שלישי ב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לתשע"חארגונית -חברתיתטיפוליות והלהלן רשימת קורסי בחירה המוצעים למגמות 

 ובאישור מרצה  על בסיס מקום פנוי

 הקורס בלבד!
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 לידיעתכם, באתר המחלקה תוכלו למצוא את כל הטפסים הנדרשים לכם במהלך התואר.

 http://psychology.biu.ac.il קישורית לכתובת אתר המחלקה               

ס שם המרצה שם הקורס חובה מס' קורס
מ

ס' 
 א'

סמס' 
 ב'

ימים 
 ושעות

 הערות

 טיפוליותמגמות  שנה א' או ב'

ידוע ולא ידוע  לא 700
 בפסיכותרפיה דינמית

 באישור המרצה 18-20ה'  0 2 שלגי בועז

 באישור המרצה 14-16ה'  2 0 רפאלי אשכול סכמה תרפיה לא 701
-הספקטרום האוטיסטי לא 703

 אבחון וטיפול
 באישור המרצה 12-14ה'  2 0 גולן עופר

 באישור המרצה 16-18ג'  2 0 הלאלי אלירן משא ומתן לא 714
 באישור המרצה 10-12ג'  2 2 הלאלי אלירן קבלת החלטות לא 726
פתולוגיה והתערבות   741

 טיפולית בגיל הרך
 באישור המרצה 18-20ה'  2 0 אסתראורליאן 

 באישור המרצה 14-16ה'  0 2 זילברג תמר יסודות בשיקום ילדים לא 755
משיח תובל  שיטות מחקר איכותניות לא 096

 רבקה
 באישור המרצה 8-10ה'  2 0

טראומה בקרב -פוסט לא 807
 משפחות וילדים

 באישור המרצה 14-16ה'  2 0 חורש דני

הפסיכואנליזה של תומס  לא 808
 אוגדן

 באישור המרצה 16-18ה'  0 2 שלגי בועז

מבט קליני על גיל  לא 838
 ההתבגרות

 באישור המרצה 8-10ה'  2 0 גביעון ירי

מבוא לנוירופסיכולוגיה  לא 884
 שיקומית

 באישור המרצה 12-14ה'  0 2 וקיל אלי

השלכות של נכות פיזית  לא 886
 ומחלות כרוניות

 באישור המרצה 12-14ה'  2 0 וילצ'נסקי נועה

הפרעות נוירו  לא 947
אבחון -התפתחותיות

 וטיפול

 באישור המרצה 14-16ה'  0 2 גב טלי

סלונים -אציל מחקר בפסיכותרפיה לא 950
 דנה

 באישור המרצה 12-14ה'  0 2

 באישור המרצה 14-16ה'  2 0 עמי איתי-שוב פסיכופרמקולוגיה לא 985
 ארגונית-מגמה חברתית  שנה א' או ב'

 באישור המרצה 16-18ג'  0 2 עוזיאל ליעד אישיים-הבדלים בין לא 842
סוגיות בטיפול  לא 863

 באוכלוסיות חרדיות
 באישור המרצה 16-18ג'  0 2 ט.נ

http://psychology.biu.ac.il/

