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 ים של מורי המחלקה:תחומי המחקר העיקרי

 
 מגמה קלינית:

 
 סלונים:-ד"ר דנה אציל

 חקירת דינמיקה בינאישית דיאדית בפסיכותרפיה •
 הפסיכודינמית היבטים בסיסיים של התיאוריה •
 מעקב אחר תהליך הפסיכותרפיה באמצעות טכניקות למידה מתקדמות. •

 
 שכטמן:-לבועפרופ' איווה ג

 הערכת תוצאות התערבות פסיכולוגית •
 ול קשב בהפרעות חרדהניה •
 מודלים של חרדה חברתית •

 
 

 פרופ' טוביה פרי:
  טיפול נרטיבי בתסמונת הפוסט טראומטית ובאבל מורכב ואובדן •
 המשפיעים על תוצאות טיפול טיפול והמשתניםהערכת תוצאות  •
 קריאה פסיכואנליטית במקרא ובספרות חז"ל •

 
 פרופ' אשכול רפאלי:

                                                                                                     תהליכי יום יום בזוגיות •
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                                                                                                                          הפרעות אישיות •
 תהליכים אפקטיביים •

 
 ז שלגי:ד"ר בוע
 הגישות ההתייחסותיות והאינטרסובייקטיביות בפסיכואנליזה. •
 .התפתחות הגישות הדינאמיות •
 סיכואנליזה ובפילוסופיה המערבית.מושג הסובייקט והיחס בין הסובייקט לזולתו בפ •
 .טראומה ודיסוציאציה •
 גורם המרפא בטיפול הפסיכודינאמי.ה •
 רים במדעי הרוח כמו פילוסופיה וסוציולוגיה.ממשקים בין הפסיכואנליזה לבין תחומי ידע אח •

 
 

 :פרופ' רבקה תובל משיח
 נשיות וגבריות, הבניית זהות מגדרית. -פסיכולוגיה של המגדר  •
 תהליכי התמודדות, חוסן, צמיחה ומשמעות בעקבות טראומה ,PTSD - טראומה •
 הפרעות אכילה •
 תהליכים נרטיביים של התמודדות עם מחלות •
 [((בהתמודדות עם חולי ובריאותזהות ומושג עצמי  •
 (שיטות מחקר איכותניות (היבטים מתודולוגיים •
 סיפורי חיים •
 התפתחות במעגל החיים ושלבי מעבר •

 מגמה קלינית של הילד:

 ד"ר ירי גביעון:
 התנהגות אובדנית •
 התנהגות אל הרס עצמי •
 הפרעות אכילה •
   ברית טיפולית בעבודה עם הפרעות של הרס עצמי ואובדנות •

 
 ופ' רוני גבע:פר

 נוירופסיכולוגיה התפתחותית •
 התפתחות כישורי בקרה עצמאית •
 אימפולסיביות וקבלת החלטות •
 ויסות עצמי •
 נהלייםכישורים מ •
 ילדים בסיכון התפתחותי •
 בעיות קשב וריכוז •
 ליקויי למידה •
 רגשיים-איתור מוקדם של קשיים חברתיים •
 חקר עוררות רגשית •
 .מבט חלון לחקירת תינוקות וילדים •

 
 פרופ' עופר גולן:

 אמפתיה •
 זיהוי רגשות •
 MIND-תיאוריית ה •
): התפתחות מאפיינים קוגניטיביים PDDאספרגר, תסמונת הספקטרום האוטיסטי (אוטיזם, •

 ורגשיים, אבחון והתערבות.
 

 פרופ' גיל דיזנדרוק:
 ילדים ומבוגרים קטגוריזציה חברתית בתינוקות, •
 כלכלה התנהגותית בילדים ומבוגרים •
 ות המוסרהתפתח •
 ת.רכישת תרבו •
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 שמרית דכסד"ר 
 דיכאון: גורמי סיכון      •
  דיכאון בקרב מתבגרים  •
 ויסות רגשי •
 אימונים קוגניטיביים •
 מדדים פיזיולוגים •

 
 ד"ר דני חורש:

 גורמי פגיעות וחוסן אל מול דחק טראומטי.      •
  פסיכיאטריות ) ושל הפרעות PTSDטראומטית (-הטווח של הפרעת דחק פוסט-המהלך ארוך •

 מורבידיות. קו       
 אחרי לידה, ועוד. PTSDלידה והריון: לידה שקטה, -טראומה קשורת •
 טראומטיזציה משנית. טראומה בתוך המשפחה, •
 טראומה ואוטיזם. •
 Mindfulness-מחקרי טיפול בתחום ה •

 מגמה קלינית שיקומית:

 ד"ר נועה וילצ'ינסקי:
 קרדיולוגיה-פסיכו •
 במחלותהתמודדות דיאדית  •
 פוסט טראומה במחלות לב •
 עם מחלות כרוניות אישיות, זוגיות והתמודדות •
  חברתיות-השלכות בריאותיות ופסיכו -בני משפחה מטפלים •
 כבוד החולה במערכת הרפואית •
 .עמדות כלפי אנשים עם נכויות •

 
 פרופ' אלי וקיל:

 פגועי ראש, זקנה וילדים כרון ואמנזיה באוכלוסיותיתהליכי ז •
 

 ר זילברג:ד"ר תמ
    פסיכולוגיים בתהליכי שיקום בילדים  אספקטים •
 התמודדות משפחתית עם מצבי נכות וחולי כרוני בילדים •
 .היבטים נוירופסיכולוגיים של חבלות ראש נרכשות ומולדות בילדים •

 
 אוחיון:-פרופ' אילנית חסון

 התמודדות עם מחלות נפשיות-אטרי שיקום פסיכי •
 מחלה נפשיתתובנה ל •
 בשיקום פסיכיאטרי חברתיות ופסיכותרפיה-התערבויות פסיכו והערכת וגניציהקטה מ •
     התמודדות של אנשים שחולים בסרטן ו להיבטים פסיכולוגיים באבחון, טיפו -פסיכואונקולוגיה  •

 .ובני משפחותיהם          
 

 פרופ' אורי רסובסקי:
 .ים קוגניטיביים ורגשייםהשפעתן של פעילויות ספורטיביות שונות על המוח ועל תפקוד •
 .שיפור ושיקום קוגניטיבי באוכלוסיות פסיכיאטריות ונוירולוגיות •
 .הקשר בין רזרבות מוחיות, קוגניטיביות ורגשיות והשלכותיהן לגבי תהליכי החלמה ושיקום •
 .תהליכי עיבוד מידע חזותיים וקוגניציה חברתית בסכיזופרניה •

 ארגונית:-מגמה חברתית

 ון:פרופ' יאיר ברז
 מנהיגות מעצבת (כריזמה) •
 מנהיגות אסטרטגית •
 מנהיגות ותהליכי שינוי •
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 למידה ארגונית וחדשנות •
 הבדלים בינאישיים בין מנהגים ומונהגים •
 .הסברים ביולוגיים ונוירולוגיים למנהיגות ותהליכים קבוצתיים •

 ד"ר אלירן הלאלי:
 שיפוט וקבלת החלטות •
 העדפות חברתיות •
 אלטרואיזם •
 פעולה-שיתוףו הדדיות, אמון, הוגנות •
 פתרון סכסוכיםו משא ומתן •
 התנהגות לא מוסרית •
 תיאוריות דואליות •
 שליטה עצמיתו בקרה קוגניטיבית •
 .אוטומטיות •

 
 

 ד"ר ליעד עוזיאל:
   הבדלים בין אישיים בהתנהגות חברתית •
      אישות ורגשות •
                                                                                                                      רצייה חברתית  •
              שליטה עצמית •
 המרצה (הקלה) חברתית •

 
 פרופ' רונית קרק:

   מנהיגות ומונהגות בארגונים •
        גוניםארזהויות והזדהויות ב  •
      מגדר בארגונים  •
    מנהיגות של נשים •
      חיובייםם יחסי •
 סי חונכות וחניכהיח   •

                                                                                                                   
              

 ד"ר אלנה שטפן:
 קוגניציה חברתית ומוטיבציה: הבנת העצמי והאחר •
 .שיפוט והחלטות מערכות יחסים,היבטי מרחק פסיכולוגי ביחסים בינאישיים: שימוש בשפה,  •
 

 קוגניציה, רגש ומוח:פסיכולוגיה ת מגמ

  פרופ' אבי גולדשטיין:
 דימות מוח של תהליכים קוגניטיביים ורגשיים •
 תגובות התנהגותיות ומוחיות למצבים רגשיים ומוטיבציוניים •
 תרומה המיספרית לתהליכי שפה וחשיבה •
 היבטים תפיסתיים בצילום •

 ן:ד"ר אילנית גורדו
    אוקסיטוצין והתנהגות חברתית בבני אדם •
    הדמיה מוחית •
                                                                                                                                                                                             אנליטי-ניתוח התנהגותי מיקרו •
 אוטיזם  •

 
 פרופ' אהרון וולר:

 )binge-eatingואכילת בולמוס ( )obesity( יתר: השמנה-מחקר במודלי בעלי חיים לאכילת •
 במודלי בעלי חיים לדיכאון וחרדה: השפעות תורשה וסביבה במבט התפתחותי ואפיגנטימחקר  •
    ורגיעה, קשב ואימפולסיביות: חרדהשל אכילה ושובע,  -התפתחות מוקדמת של מנגנוני ויסות •

 בדיקת השפעת מערכות פיזיולוגיות באמצעות מודלי בעלי חיים (חולדות)            
     תיווך נוירוכימי והורמונלי של גורמי סיכון (למשל סטרס ומזון עתיר שומן) ושל השפעות  •

 .תחותסביבתיות ממתנות (למשל העשרה, תזונה, התעמלות) על ההתפ            
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 :פרופ' מיכל לבידור
 בקרה קוגניטיבית •
 גירוי מוחי לא פולשני •
 קריאה ובעיות קריאה •
 העצמה קוגניטיבית •
 .יצירתיות •

 
 ד"ר דוד ענקי:

    יבוד פרצופים ועצמיםע •
    . עיבוד הבעות פנים ותפיסת רגשות •
            תהליכי עיבוד בזמן של גירויים ויזואליים (אינטגרציה טמפורלית) •
 פגיעות בתהליכי ראייה גבוהים אצל חולים עם פגיעות ראש •
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  הלימודים במחלקה לפסיכולוגיה מתקיימים בשלוש רמות:

ן  לימודי התואר הראשו

מעשית -מכוונים להקנות רקע עיוני בסיסי, ניסויי ומחקרי, לענפי הפסיכולוגיה השונים, מבלי לתת הכשרה מקצועית
 בקורסי קדם משנים קודמות. -60ג' מחייבים ציון עובר של לפחות  -ה. מרבית הקורסים בשנה ב' ובפסיכולוגי

 בפסיכומטרי.ומתקבלים העשירונים העליונים בבגרות  :תנאי קבלה

 בכל הקורסים. -60ציון  :תנאי מעבר משנה לשנה

חובה לסיים את מכסת הקורסים הנדרשים לתואר תוך שלוש שנים. חובה 
לתכנית חלקית  םלהירשלכל מקבץ הקורסים המופיעים באותה שנה. אין  םלהירש

 או לגרור קורסים לשנה אחרת. 

כפוף לתקנון ועדת הסטטוס ובנוסף לכך יוכל סטודנט לתקן ציון רק בשנה עוקבת  :תיקון ציון
לקורסים של שנה עוקבת או  בקורסים המהווים תנאי מוקדם. ללימודי אותו קורס

 ניתן להבחן בשנה שלאחר ההשתתפות בקורס. לאמים לקורסים מתקד
 

תתבטל בתקופת  הסטודנט נרשם לקורס אך לא עמד באחד מתנאי הקדם לאותו קורס, הרשמתו בקורס זהאם 
 השינויים.

 
 
 

 :קריטריונים להכרה בלימודים קודמים
 

 קורסים מפסיכולוגיה:
כרות ע"י המועצה להשכלה גבוהה, במסגרת החוג בקורסים זהים אשר נלמדו באוניברסיטאות ו/או מכללות המו

בכל  . חובה לצרף אישור רשמי לציון.80 -פטור אוטומטי. זאת בתנאי שהציון אינו פחות מ ןיינתלפסיכולוגיה, 
 מקרה, פטור שאושר יירשם כציון עובר בלבד. 

 
 קורסים שאינם מפסיכולוגיה: 

ל מקרה לגופו, על ידי מרצה הקורס  ובלבד שהציון אינו פחות בקורסים שנלמדו במחלקות שאינן פסיכולוגיה ידון כ
 . חובה לצרף סילבוס ואישור רשמי לציון.80 -מ

  במידה והקורס לא נלמד בחוג לפסיכולוגיה (באוניברסיטאות ו/או מכללות מוכרות על ידי המועצה להשכלה גבוהה)
לשריין מקום בקורס במידה  וקחת זמן, ישבדיקה הלמתן הפטור מחייב בדיקת סילבוס על ידי מרצה, ו מאחר

לקורס במסגרת המחלקה ובמקביל לטפל באישור הפטור מול  םלהירשחובה על הסטודנט  .והפטור לא יאושר
מזכירות המחלקה ומדור סטטוס. זאת, לא יאוחר מתחילת תקופת השינויים , (על מנת שניתן יהיה לבטל את 

 נויים יש לעקוב אחר פרסומי מדור תכניות לימודים.לגבי מועדי תקופת השי הרישום בקורס) .
 

 :    לא יינתן פטור בשום מקרה  בקורסים הבאים
 מבוא לסטטיסטיקה – 60-105
 תרגיל בסטטיסטיקה ושימושי מחשב – 60-106
 משתנית-סטטיסטיקה רב – 60-190
 שיטות מחקר  - 60-215

 
 דרישת צבירת קופונים:

, מעבר לדרישות האקדמיות, קיימת דרישה נוספת למעבר הקורס א' + ב'" תחות"מבוא לפסיכולוגיה התפ יקורסב

 צבירת קופונים: והיא

 :סטודנטים שהחלו לימודיו החל משנה"ל תשע"ו

 24 –מדעי המח -קופונים, למעט דו ראשי 28הלומדים פסיכולוגיה כמקצוע מורחב, דו ראשי, יאספו  סטודנטים

 קופונים.

 :נושא קופוניםב הערות לכלל הסטודנטים

 קופונים. 12יאספו  -שנים 3 -סטודנטים הנמצאים בארץ פחות מ

 קופונים.  18יאספו  -שנים 7 -ל 3סטודנטים שאינם ילידי הארץ אך נמצאים בארץ בין 

 .קופונים 28 -שנים בארץ 7מעל 
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 :הנחיות לקריאת הטבלאות שלהלן

 קורסי חובה:

, בו אתם מתחילים ללמוד תואר ראשון, ישארו דרישות טע"עון תשקורסי החובה המפורטים בספר המערכת בידי
החובה עד סיום התואר ללא שינויים, אלא אם כן קורס חובה לא יוצע יותר במערכת ויוחלף על ידי קורס חובה אחר 

 עם אותה כמות נ"ז (נקודות זכות). 
 

 קורסי בחירה וסמינריונים:

, ולא בטוח טע", מעודכנים לשנה"ל תשטע"המערכת בידיעון תש קורסי הבחירה והסמינריונים המפורטים בספר
 שיישארו זהים לאורך השנים. ייתכן שבכל שנה יפתחו קורסי בחירה וסמינריונים אחרים, על פי החלטת המחלקה.

 
 הסבר לגבי תנאים:

לקורס  לעיתים, על מנת להירשם לקורס מסוים יש לעמוד בדרישות ובתנאים מסוימים. בכדי לדעת מראש אם
פרטים נוספים מסוים יש תנאי קדם הקשורים אליו, ניתן להסתכל בספר מערכת השעות, או ללחוץ על כפתור 

 בחיפוש הנושא באתר הרישום, ושם לצפות בפרטים נוספים על הקבוצה הנבחרת. 
 

 סוגי התנאים הקיימים במערכת:

 א. תנאי קדם
 ב. תנאי מקביל

  ג. תנאי צמוד
 ד. תנאי אקסקלוסיבי

 ה. תנאי המשך
 

 פירוט:

  תנאי קדם .א

 תנאי מסוג "קדם" פירושו שעל הסטודנט לעבור קורס בסיסי לפני הרישום לקורס מתקדם.  .ב

מבוא לפסיכולוגיה . כך ב' תמבוא לפסיכולוגיה פיזיולוגילפני  א'מבוא לפסיכולוגיה פיזיולוגית : יש ללמוד לדוגמא
 ב'. תלוגיה פיזיולוגילמבוא לפסיכומהווה תנאי קדם א'  תפיזיולוגי

הסטודנט חייב לקחת את הקורס הבסיסי בשנה"ל קודמת, או באותה שנה בסמסטר קודם. תנאי זה אינו מאפשר 
 לסטודנט לקחת את שני הקורסים באותו סמסטר! 

במקרים מסוימים הסטודנט חייב ללמוד כמה קורסים בסיסיים כדי להירשם לקורס מתקדם. כמו כן, יתכן שקיימים 
  פר אפשרויות לקורסים בסיסיים והסטודנט צריך לבחור מהם.מס

ין ציון בקורס בסיסי משנה קודמת, בחלק מהמחלקות המערכת תאפשר לסטודנט יאם הסטודנט לא קיבל עד
להירשם לקורס המתקדם, אך תתריע בפניו ותזהירו שאין ציון בקורס הבסיסי, ובחלק מהמחלקות לא יתאפשר 

דנט נכשל בסופו של דבר בקורס הבסיסי, זכותה של המחלקה לבטל את רישומו לקורס רישום לקורס. אם הסטו
 המתקדם.

 

  ב. תנאי מקביל 

ניתן להירשם לקורס המתקדם גם אם הקורס  תנאי מסוג "מקביל" הנו כמו תנאי מסוג "קדם" (ע"ע) בתוספת אחת:

מבוא לפסיכולוגיה ל  במקביל א'זיולוגית מבוא לפסיכולוגיה פי: יש ללמוד לדוגמאהבסיסי נלמד באותו סמסטר. 

למבוא לפסיכולוגיה ודם ומייד אחר כך קא' למבוא לפסיכולוגיה פיזיולוגית  שיש להירשם כך, ב' פיזיולוגית

 .'בפיזיולוגית 

 

 ג. תנאי צמוד 

ם בו תנאי מסוג "צמוד" פירושו שהקורס המבוקש קשור בקשר הדוק עם קורס מסוים נוסף, וחובה להירשם לשניה
זמנית. לא ניתן להירשם לקורס המבוקש מבלי להירשם לקורס הקשור אליו. רישום חלקי יגרור מחיקת רישום 
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 אוטומטית גם לקורס המבוקש.

 .לחפירהבצמוד  מבוא לארכיאולוגיה, ואת מבוא לארכיאולוגיהבצמוד ל  חפירה: יש ללמוד לדוגמא

 
 ד. תנאי אקסקלוסיבי

 לא ניתן ללמוד שני קורסים בעלי תוכן דומה. ניתן להירשם לאחד מהקורסים בלבד. תנאי אקסקלוסיבי משמעו כי 

 . ארכיאולוגיה למתחיליםאם כבר למדת  מבוא לארכיאולוגיה: לא ניתן ללמוד לדוגמא
 

 ה. תנאי המשך

את תנאי זה בא לחבר בין שני קורסים סמסטריאליים, אשר האחד ניתן בסמסטר א' והשני בסמסטר ב' ויש לקחת 
 שניהם, כצמד, באותה השנה. רישום חלקי יגרור מחיקת רישום אוטומטית גם לקורס המבוקש.

 . לא ניתן ללמוד כל אחד מהם בנפרד.חפירה למתקדמיםעם המשכו  מבוא לחפירה: יש ללמוד לדוגמא
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 תנאי קדם לשנת הלימודים תשע"ט

 
תלמידים נדרשים ללמוד קורסי חובה. על מנת להירשם לקורס חובה מסוים  יש במהלך לימודי התואר הראשון ה

 לעמוד בדרישות ובתנאים מסוימים.

 :סוגי התנאים

פירושו של תנאי זה הוא שעל התלמיד ללמוד קורס בסיסי  ולעבור אותו בהצלחה לפני הרישום לקורס  -תנאי קדם 

 מתקדם יותר.

 ה הוא שהקורס המבוקש קשור עם קורס מסוים נוסף,פירושו של תנאי מסוג ז -תנאי צמוד 

 וחובה להירשם לשניהם בו זמנית.

 בכל המסלולים של התואר הראשון להלן פירוט הקורסים במחלקה לפסיכולוגיה שיש להם תנאי מסוג קדם 

 סוג התנאי הקיים בין שני הקורסים שם ומספר הקורס הנקשר שם ומספר הקורס

 א' ת פסיכולוגיה חברתימבוא ל

 שנה ב' סמסטר א' - 60-209

 מבוא לפסיכולוגיה 

 שנה א' - 60-101

 תנאי קדם

  ב' מבוא לפסיכולוגיה חברתית

 סטר ב'ב' סמשנה  - 60-210

 מבוא לפסיכולוגיה 

 שנה א' - 60-101

 תנאי קדם

 סטטיסטיקה רב משתנית 

 שנה ב' - 60-190

 מבוא לסטטיסטיקה

 שנה א' - 60-105

 תנאי קדם

 סטיקה רב משתנית סטטי 

 שנה ב' - 60-190

 תרגיל במבוא לסטטיסטיקה 

 שנה א' - 60-106

 

 תנאי קדם

 
בכל המסלולים של התואר הראשון להלן פירוט הקורסים במחלקה לפסיכולוגיה שיש להם תנאי מסוג צמוד  

 
 סוג התנאי הקיים בין שני הקורסים שם ומספר הקורס הנקשר שם ומספר הקורס

 הרצאה  –טיקה מבוא לסטטיס

 שנה א' - 60-105 

 תרגיל במבוא לסטטיסטיקה

 שנה א' - 60-106 

 תנאי צמוד

 תרגיל במבוא לסטטיסטיקה

 שנה א' - 60-106

 הרצאה   –מבוא לסטטיסטיקה 

 שנה א' - 60-105

 תנאי צמוד

 הרצאה  –מבוא לפסיכולוגיה 

 שנה א' - 60-101

 תרגיל במבוא לפסיכולוגיה

 שנה א' - 60-101

 תנאי צמוד

 תרגיל במבוא לפסיכולוגיה

 שנה א' - 60-101

 הרצאה  –מבוא לפסיכולוגיה 

 שנה א' - 60-101

 תנאי צמוד

 הרצאה  - שיטות מחקר וניסויית

 שנה ב' - 60-215

 תרגיל בשיטות מחקר וניסויית 

 שנה ב' - 60-215

 תנאי צמוד

 תרגיל בשיטות מחקר וניסויית  

 שנה ב' - 60-215

 הרצאה  –חקר וניסויית שיטות מ

 שנה ב' - 60-215

 תנאי צמוד

 הרצאה  –סטטיסטיקה רב משתנית 

 שנה ב' - 60-190

 תרגיל בסטטיסטיקה רב משתנית  

 שנה ב' - 60-190

 תנאי צמוד

 תרגיל בסטטיסטיקה רב משתנית  

 שנה ב' - 60-190

 הרצאה  –סטטיסטיקה רב משתנית 

 שנה ב' - 60-190

 תנאי צמוד

 

 ר ציון:שיפו

 בכפוף לתקנון של ועדת הסטטוס. בנוסף לכך יוכל הסטודנט לשפר ציון רק בשנה העוקבת ללימודי אותו קורס.
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 .ניתן לתקן ציון בשנה שלאחר ההשתתפות בקורס לאבקורסים המהווים תנאי מוקדם 
 
 
 

 טמסלולי לימוד: למי שמתחיל את לימודיו בשנה"ל תשע"
         

 101-60מסלול מורחב  – פסיכולוגיה
 
 

 שנה א: קורסי חובה   
                
 שנתי סמס' ב' סמס' א' שם הקורס מס' קורס

 ש"ש 1 0 2 מבוא לפסיכולוגיה 60-101
 ש"ש 1 0 2 תרגיל -מבוא לפסיכולוגיה 60-101
 ש"ש 1 0 2 א' –מבוא לפסיכולוגיה פיזיולוגית  60-103
 ש"ש 1 2 0 ב' –מבוא לפסיכולוגיה פיזיולוגית  60-104
 ש"ש 2 2 2  מבוא לסטטיסטיקה ושימושי מחשב 60-105
 ש"ש 2 2 2 תרגיל -מבוא לסטטיסטיקה ושימושי מחשב 60-106
(מחייב מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית א'  60-107

 * קופונים) 14צבירת 
 ש"ש 1 0 2

(מחייב מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית ב'  60-108
 * קופונים) 14צבירת 

 ש"ש 1 2 0

 ש"ש 10    סה"כ
 קופונים 28סה"כ יש  לצבור  •

 
 שנה ב: קורסי חובה + בחירה    
 

 שנתי סמס' ב' סמס' א' שם הקורס מס' קורס
 ש"ש 1 0 2  סטטיסטיקה רב משתנית 60-190
 ש"ש 1 0 2 תרגיל -סטטיסטיקה רב משתנית 60-190
 ש"ש 1 0 2  מבוא לפסיכולוגיה חברתית א' 60-209
 ש"ש 1 2 0  מבוא לפסיכולוגיה חברתית ב' 60-210
 ש"ש 1 0 2   מבוא לתיאוריות באישיות א' 60-212
 ש"ש 1 2 0   מבוא לתיאוריות באישיות ב' 60-213
 ש"ש 2 2 2 שיטות מחקר וניסויית 60-215
 ש"ש 2 2 2 תרגיל-שיטות מחקר וניסויית 60-215
 שש" 1 0 2 א' תפסיכולוגיה קוגניטיבי 60-217
 ש"ש 1 2 0 פסיכולוגיה קוגניטיבית ב' 60-218
 ש"ש 2 2 2 התנסות קלינית (חובה) 60-522

 ש"ש 1 2 0  (ניתן לבחור בסמס' א' או ב')קורס בחירה  
 ש"ש 1 2 0  (ניתן לבחור בסמס' א' או ב')קורס בחירה  
 ש"ש 1 2 0  (ניתן לבחור בסמס' א' או ב')קורס בחירה  
 ש"ש 1 2 0  תן לבחור בסמס' א' או ב')(ניקורס בחירה  

 ש"ש 18    סה"כ
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 שנה ג: קורסי חובה + בחירה  
 

 שנתי סמס' ב' סמס' א' שם הקורס מס' קורס
 ש"ש 1 0 2 תורת המבחנים  60-301
 ש"ש 1 0 2  מבוא לפסיכולוגיה אבנורמלית א' 60-305
 ש"ש 1 2 0  מבוא לפסיכולוגיה אבנורמלית ב' 60-306
 ש"ש 2 2 2 התנסות בשדה (חובה) *60-519

 ש"ש 2 2 2   פרקטיקום 
 ש"ש 1 0 2  סמינר עיוני 
 ש"ש 1 2 0  (ניתן לבחור בסמס' א' או ב')קורס בחירה  
 ש"ש 1 2 0  (ניתן לבחור בסמס' א' או ב')קורס בחירה  
 ש"ש 1 2 0  (ניתן לבחור בסמס' א' או ב')קורס בחירה  
 ש"ש 1 2 0  (ניתן לבחור בסמס' א' או ב')חירה קורס ב 
 ש"ש 2 2 2 קולקוויום למתקדמים (חובה) 
 ש"ש 4 4 4 עבודת מחקר עצמאית (חובה) 

 ש"ש 18     סה"כ
 
 

 הרשמה מוקדמת לקורס. -*קורס התנסות בשדה הינו קורס חובה בשנה ב' ובשנה ג' 
 ניתן ללמוד בשנה ב' או ג'. קדמת לקורס.הרשמה מו -*קורס התנסות במחקר הינו קורס בחירה 

 
ש"ש לתואר מורחב בפסיכולוגיה. 46ש"ש בחירה=  8 -ש"ש חובה, ו 38מתוכם סה"כ 
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 260-60מסלול  -ראשי  לא מובנה -דו– פסיכולוגיה
 

 שנה א: קורסי חובה   
                
 שנתי סמס' ב' סמס' א' שם הקורס מס' קורס

 ש"ש 1 0 2 המבוא לפסיכולוגי 60-101
 ש"ש 1 0 2 תרגיל -מבוא לפסיכולוגיה 60-101
 ש"ש 1 0 2 א' –מבוא לפסיכולוגיה פיזיולוגית  60-103
 ש"ש 1 2 0 ב' –מבוא לפסיכולוגיה פיזיולוגית  60-104
 ש"ש 2 2 2  מבוא לסטטיסטיקה ושימושי מחשב 60-105
 שש" 2 2 2 תרגיל -מבוא לסטטיסטיקה ושימושי מחשב 60-106
 14(מחייב צבירת מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית א'  60-107

 * קופונים)
 ש"ש 1 0 2

 14(מחייב צבירת מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית ב'  60-108
 * קופונים)

 ש"ש 1 2 0

 ש"ש 10    סה"כ
 קופונים 28סה"כ יש לצבור  •

 
 שנה ב: קורסי חובה + בחירה    
 

 שנתי ב' סמס' סמס' א' שם הקורס מס' קורס
 ש"ש 1 0 2  סטטיסטיקה רב משתנית 60-190
 ש"ש 1 0 2 תרגיל -סטטיסטיקה רב משתנית 60-190
 ש"ש 1 0 2  מבוא לפסיכולוגיה חברתית א' 60-209
 ש"ש 1 2 0  מבוא לפסיכולוגיה חברתית ב' 60-210
 ש"ש 1 0 2   מבוא לתיאוריות באישיות א' 60-212
 ש"ש 1 2 0   ישיות ב'מבוא לתיאוריות בא 60-213
 ש"ש 2 2 2 שיטות מחקר וניסויית 60-215
 ש"ש 2 2 2 תרגיל-שיטות מחקר וניסויית 60-215
 ש"ש 1 0 2 א' תפסיכולוגיה קוגניטיבי 60-217
 ש"ש 1 2 0 פסיכולוגיה קוגניטיבית ב' 60-218

 ש"ש 12    סה"כ
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 שנה ג: קורסי חובה + בחירה  
 

 שנתי סמס' ב' סמס' א' הקורס שם מס' קורס
 ש"ש 1 0 2  מבוא לפסיכולוגיה אבנורמלית א' 60-305
 ש"ש 1 2 0  מבוא לפסיכולוגיה אבנורמלית ב' 60-306

 ש"ש 2 2 2   פרקטיקום 
 ש"ש 1 0 2  סמינר עיוני 
 ש"ש 1 2 0  (ניתן לבחור בסמס' א' או ב')קורס בחירה  
 ש"ש 1 2 0  א' או ב') (ניתן לבחור בסמס'קורס בחירה  

 ש"ש 7     סה"כ
 
 

 שעות שנתיות. 2*יש לבחור שני קורסי בחירה סמסטריאליים = סה"כ 
 לתשומת לבכם:

 שווה ערך לשני קורסי בחירה סמסטריאליים, מאחר ונלמד כקורס שנתי. התנסות בשדהא. קורס 
 ן ללמוד בשנה ב' או ג'.נית שווה ערך לקורס בחירה אחד סמסטריאלי. התנסות במחקרב. קורס 

 
 ראשי בפסיכולוגיה.-ש"ש לתואר דו 29ש"ש בחירה=  2 -ש"ש חובה, ו 27מתוכם סה"כ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 טדרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''

 
 

14 

 
 250-60מסלול  -ראשי  מובנה -דו– פסיכולוגיה

 
 250-60 – ובנה עם כלכלהדו ראשי מ

 
 שנה א: קורסי חובה

 
 נתיש סמס' ב' סמס' א' שם הקורס מס' קורס

 ש"ש 1 0 2 מבוא לפסיכולוגיה 60-101
 ש"ש 1 0 2 תרגיל -מבוא לפסיכולוגיה 60-101
 ש"ש 1 0 2 א' –מבוא לפסיכולוגיה פיזיולוגית  60-103
 ש"ש 1 2 0 ב' –מבוא לפסיכולוגיה פיזיולוגית  60-104
 ש"ש 2 2 2  מבוא לסטטיסטיקה ושימושי מחשב 60-105
 ש"ש 2 2 2 תרגיל -שימושי מחשבמבוא לסטטיסטיקה ו 60-106
 14(מחייב צבירת מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית א'  60-107

 * קופונים)
 ש"ש 1 0 2

 14(מחייב צבירת מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית ב'  60-108
 * קופונים)

 ש"ש 1 2 0

 ש"ש 10    סה"כ
 

 קופונים. 28סה"כ יש לצבור  •
 

 
 שנה ב: קורסי חובה

 
 שנתי סמס' ב' סמס' א' הקורסשם  מס' קורס

 ש"ש 1 0 2  סטטיסטיקה רב משתנית 60-190
 ש"ש 1 0 2 תרגיל -סטטיסטיקה רב משתנית 60-190
 ש"ש 1 0 2 מבוא לפסיכולוגיה חברתית א' 60-209
 ש"ש 1 2 0 מבוא לפסיכולוגיה חברתית ב' 60-210
 ש"ש 1 0 2   מבוא לתיאוריות באישיות א' 60-212
 ש"ש 1 2 0   בוא לתיאוריות באישיות ב'מ 60-213
 ש"ש 2 2 2 שיטות מחקר וניסויית 60-215
 ש"ש 2 2 2 תרגיל-שיטות מחקר וניסויית 60-215
 ש"ש 1 0 2 א' תפסיכולוגיה קוגניטיבי 60-217
 ש"ש 1 2 0 פסיכולוגיה קוגניטיבית ב' 60-218

 ש"ש 12    סה"כ
 
 
 
 
 



 
 
 

 טדרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''
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 שנה ג: קורסי חובה + בחירה
 

 שנתי סמס' ב' סמס' א' שם הקורס ' קורסמס
 ש"ש 1 0 2  מבוא לפסיכולוגיה אבנורמלית א' 60-305
 ש"ש 1 2 0  מבוא לפסיכולוגיה אבנורמלית ב' 60-306

 ש"ש 2 2 2   פרקטיקום 
 ש"ש 1 2 0  (ניתן לבחור בסמס' א' או ב')קורס בחירה  

 ש"ש 5     סה"כ
 שעות שנתיות. 2טריאליים = סה"כ *יש לבחור שני קורסי בחירה סמס

 לתשומת לבכם:
 שווה ערך לשני קורסי בחירה סמסטריאליים, מאחר ונלמד כקורס שנתי. התנסות בשדהא. קורס 
 ניתן ללמוד בשנה ב' או ג'. שווה ערך לקורס בחירה אחד סמסטריאלי. התנסות במחקרב. קורס 

 ש"ש 27= ש"ש בחירה  1 -ש"ש חובה, ו 26מתוכם סה"כ 
 

 * ייתכנו שינויים.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 טדרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''
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 250-60 – דו ראשי מובנה עם סוציולוגיה ואנתרופולוגיה
 

 שנה א: קורסי חובה
 

 שנתי סמס' ב' סמס' א' שם הקורס מס' קורס
 ש"ש 1 0 2 מבוא לפסיכולוגיה 60-101
 ש"ש 1 0 2 תרגיל -מבוא לפסיכולוגיה 60-101
 ש"ש 1 0 2 א' –לוגיה פיזיולוגית מבוא לפסיכו 60-103
 ש"ש 1 2 0 ב' –מבוא לפסיכולוגיה פיזיולוגית  60-104
 ש"ש 2 2 2  מבוא לסטטיסטיקה ושימושי מחשב 60-105
 ש"ש 2 2 2 תרגיל -מבוא לסטטיסטיקה ושימושי מחשב 60-106
 14(מחייב צבירת מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית א'  60-107

 * קופונים)
 ש"ש 1 0 2

 14(מחייב צבירת מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית ב'  60-108
 * קופונים)

 ש"ש 1 2 0

 ש"ש 10    סה"כ
 

 קופונים. 28סה"כ יש לצבור  •
 

 
 שנה ב: קורסי חובה

 
 שנתי סמס' ב' סמס' א' שם הקורס מס' קורס

 ש"ש 1 0 2  סטטיסטיקה רב משתנית 60-190
 ש"ש 1 0 2 תרגיל -סטטיסטיקה רב משתנית 60-190
 ש"ש 1 0 2   מבוא לתיאוריות באישיות א' 60-212
 ש"ש 1 2 0   מבוא לתיאוריות באישיות ב' 60-213
 ש"ש 2 2 2 שיטות מחקר וניסויית 60-215
 ש"ש 2 2 2 תרגיל-שיטות מחקר וניסויית 60-215
 ש"ש 1 0 2 א' תפסיכולוגיה קוגניטיבי 60-217
 ש"ש 1 2 0 ת ב'פסיכולוגיה קוגניטיבי 60-218

 ש"ש 10    סה"כ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 טדרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''
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 שנה ג: קורסי חובה + בחירה
 

 שנתי סמס' ב' סמס' א' שם הקורס מס' קורס
 ש"ש 1 0 2  מבוא לפסיכולוגיה אבנורמלית א' 60-305
 ש"ש 1 2 0  מבוא לפסיכולוגיה אבנורמלית ב' 60-306

 ש"ש 2 2 2   פרקטיקום 
 ש"ש 1 0 2  סמינר עיוני 
 ש"ש 1 2 0  (ניתן לבחור בסמס' א' או ב')קורס בחירה  
 ש"ש 1 2 0  (ניתן לבחור בסמס' א' או ב')קורס בחירה  

 ש"ש 7     סה"כ
 

 שעות שנתיות. 2*יש לבחור שני קורסי בחירה סמסטריאליים = סה"כ 
 לתשומת לבכם:

 ונלמד כקורס שנתי. שווה ערך לשני קורסי בחירה סמסטריאליים, מאחר התנסות בשדהא. קורס 
 ניתן ללמוד בשנה ב' או ג'. שווה ערך לקורס בחירה אחד סמסטריאלי. התנסות במחקרב. קורס 

 ש"ש 27= ש"ש בחירה  2 -ש"ש חובה, ו 25מתוכם סה"כ 
 

 * ייתכנו שינויים.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 טדרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''
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 250-60 – דו ראשי מובנה עם קרימינולוגיה
 

 שנה א: קורסי חובה   
 

 שנתי סמס' ב' סמס' א' שם הקורס מס' קורס
 ש"ש 1 0 2 מבוא לפסיכולוגיה 60-101
 ש"ש 1 0 2 תרגיל -מבוא לפסיכולוגיה 60-101
 ש"ש 1 0 2 א' –מבוא לפסיכולוגיה פיזיולוגית  60-103
 ש"ש 1 2 0 ב' –מבוא לפסיכולוגיה פיזיולוגית  60-104
 ש"ש 2 2 2  מבוא לסטטיסטיקה ושימושי מחשב 60-105
 ש"ש 2 2 2 תרגיל -מבוא לסטטיסטיקה ושימושי מחשב 60-106
 14(מחייב צבירת מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית א'  60-107

 * קופונים)
 ש"ש 1 0 2

 14(מחייב צבירת מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית ב'  60-108
 * קופונים)

 ש"ש 1 2 0

 ש"ש 10    סה"כ
 

 פוניםקו 28סה"כ יש לצבור     •
 
 

 שנה ב: קורסי חובה   
 

 שנתי סמס' ב' סמס' א' שם הקורס מס' קורס
 ש"ש 1 0 2  סטטיסטיקה רב משתנית 60-190
 ש"ש 1 0 2 תרגיל -סטטיסטיקה רב משתנית 60-190
 ש"ש 1 0 2  מבוא לפסיכולוגיה חברתית א' 60-209
 ש"ש 1 2 0  מבוא לפסיכולוגיה חברתית ב' 60-210
 ש"ש 1 0 2   מבוא לתיאוריות באישיות א' 60-212
 ש"ש 1 2 0   מבוא לתיאוריות באישיות ב' 60-213
 ש"ש 2 2 2 שיטות מחקר וניסויית 60-215
 ש"ש 2 2 2 תרגיל-שיטות מחקר וניסויית 60-215

 ש"ש 10    סה"כ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 טדרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''
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 שנה ג: קורסי חובה + בחירה
 

 נתיש סמס' ב' סמס' א' שם הקורס מס' קורס
 ש"ש 1 0 2 א' תפסיכולוגיה קוגניטיבי 60-217
 ש"ש 1 2 0 פסיכולוגיה קוגניטיבית ב' 60-218
 ש"ש 1 0 2  מבוא לפסיכולוגיה אבנורמלית א' 60-305
 ש"ש 1 2 0  מבוא לפסיכולוגיה אבנורמלית ב' 60-306

 ש"ש 2 2 2   פרקטיקום 
 ש"ש 1 2 0  (ניתן לבחור בסמס' א' או ב')קורס בחירה  

 ש"ש 7     סה"כ
 

 שעות שנתיות. 1*יש לבחור קורס בחירה סמסטריאלי אחד סה"כ 
 אין צורך להירשם לסמינר.

 לתשומת לבכם:
 ניתן ללמוד בשנה ב' או ג'. שווה ערך לקורס בחירה אחד סמסטריאלי. התנסות במחקרקורס א. 

 
 ש"ש   27ש"ש בחירה=  1 -ש"ש חובה, ו 26מתוכם סה"כ 

 
 כנו שינויים.* יית

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 טדרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''
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 250-60 – דו ראשי מובנה עם ייעוץ חינוכי
 

 שנה א: קורסי חובה   
                
 שנתי סמס' ב' סמס' א' שם הקורס מס' קורס

 ש"ש 1 0 2 מבוא לפסיכולוגיה 60-101
 ש"ש 1 0 2 תרגיל -מבוא לפסיכולוגיה 60-101
 ש"ש 1 0 2 א' –פיזיולוגית  מבוא לפסיכולוגיה 60-103
 ש"ש 1 2 0 ב' –מבוא לפסיכולוגיה פיזיולוגית  60-104
 ש"ש 2 2 2  מבוא לסטטיסטיקה ושימושי מחשב 60-105
 ש"ש 2 2 2 תרגיל -מבוא לסטטיסטיקה ושימושי מחשב 60-106
 14(מחייב צבירת מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית א'  60-107

 * קופונים)
 ש"ש 1 0 2

 14(מחייב צבירת מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית ב'  60-108
 * קופונים)

 ש"ש 1 2 0

 ש"ש 10    סה"כ
 קופונים 28סה"כ יש לצבור  •

 
 

 שנה ב: קורסי חובה + בחירה    
 

 שנתי סמס' ב' סמס' א' שם הקורס מס' קורס
 ש"ש 1 0 2  סטטיסטיקה רב משתנית 60-190
 ש"ש 1 0 2 תרגיל -סטטיסטיקה רב משתנית 60-190
 ש"ש 1 0 2  מבוא לפסיכולוגיה חברתית א' 60-209
 ש"ש 1 2 0  מבוא לפסיכולוגיה חברתית ב' 60-210
 ש"ש 1 0 2   מבוא לתיאוריות באישיות א' 60-212
 ש"ש 1 2 0   מבוא לתיאוריות באישיות ב' 60-213
 ש"ש 2 2 2 שיטות מחקר וניסויית 60-215
 ש"ש 2 2 2 תרגיל-וניסויית שיטות מחקר 60-215
 ש"ש 1 0 2 א' תפסיכולוגיה קוגניטיבי 60-217
 ש"ש 1 2 0 פסיכולוגיה קוגניטיבית ב' 60-218

 ש"ש 12    סה"כ
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 טדרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''
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 שנה ג: קורסי חובה + בחירה  
 

 שנתי סמס' ב' סמס' א' שם הקורס מס' קורס
 ש"ש 1 0 2  מבוא לפסיכולוגיה אבנורמלית א' 60-305
 ש"ש 1 2 0  מבוא לפסיכולוגיה אבנורמלית ב' 60-306

 ש"ש 2 2 2   פרקטיקום 
 ש"ש 1 0 2  סמינר עיוני 
 ש"ש 1 2 0  (ניתן לבחור בסמס' א' או ב')קורס בחירה  
 ש"ש 1 2 0  (ניתן לבחור בסמס' א' או ב')קורס בחירה  

 ש"ש 7     סה"כ
 
 

 שעות שנתיות. 2= סה"כ  *יש לבחור שני קורסי בחירה סמסטריאליים
 לתשומת לבכם:

 שווה ערך לשני קורסי בחירה סמסטריאליים, מאחר ונלמד כקורס שנתי. התנסות בשדהא. קורס 
 ניתן ללמוד בשנה ב' או ג'. שווה ערך לקורס בחירה אחד סמסטריאלי. התנסות במחקרב. קורס 

 
 ראשי בפסיכולוגיה.-וש"ש לתואר ד 29ש"ש בחירה=  2 -ש"ש חובה, ו 27מתוכם סה"כ 

 
 * ייתכנו שינויים.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 טדרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''
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 252-60 –דו ראשי מובנה עם ביולוגיה 
 

 שנה א: קורסי חובה
 שנתי סמס' ב' סמס' א' שם הקורס מס' קורס

 ש"ש 1 0 2 מבוא לפסיכולוגיה 60-101
 ש"ש 1 0 2 תרגיל -מבוא לפסיכולוגיה 60-101
 ש"ש 2 2 2  ה ושימושי מחשבמבוא לסטטיסטיק 60-105
 ש"ש 2 2 2 תרגיל -מבוא לסטטיסטיקה ושימושי מחשב 60-106
 14(מחייב צבירת מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית א'  60-107

 קופונים)
 ש"ש 1 0 2

 14(מחייב צבירת מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית ב'  60-108
 קופונים)

 ש"ש 1 2 0

 ש"ש 8    סה"כ
 
 

 חובה שנה ב: קורסי
 

 שנתי סמס' ב' סמס' א' שם הקורס מס' קורס
 ש"ש 1 0 2  סטטיסטיקה רב משתנית 60-190
 ש"ש 1 0 2 תרגיל -סטטיסטיקה רב משתנית 60-190
 ש"ש 1 0 2  מבוא לפסיכולוגיה חברתית א' 60-209
 ש"ש 1 2 0  מבוא לפסיכולוגיה חברתית ב' 60-210
 ש"ש 1 0 2   מבוא לתיאוריות באישיות א' 60-212
 ש"ש 1 2 0   מבוא לתיאוריות באישיות ב' 60-213
 ש"ש 2 2 2 שיטות מחקר וניסויית 60-215
 ש"ש 2 2 2 תרגיל-שיטות מחקר וניסויית 60-215
 ש"ש 1 0 2 א' תפסיכולוגיה קוגניטיבי 60-217
 ש"ש 1 2 0 פסיכולוגיה קוגניטיבית ב' 60-218

 ש"ש 12    סה"כ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 טדרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''
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 שנה ג': קורסי חובה ובחירה

 
 שנתי סמס' ב' סמס' א' שם הקורס מס' קורס

 ש"ש 1 0 2  מבוא לפסיכולוגיה אבנורמלית א' 60-305
 ש"ש 1 2 0  מבוא לפסיכולוגיה אבנורמלית ב' 60-306

 ש"ש 2 2 2   פרקטיקום 
 ש"ש 1 0 2  סמינר עיוני 
 ש"ש 1 2 0  (ניתן לבחור בסמס' א' או ב')קורס בחירה  
 ש"ש 1 2 0  (ניתן לבחור בסמס' א' או ב')קורס בחירה  

 ש"ש 7     סה"כ
 

 שעות שנתיות. 2*יש לבחור שני קורסי בחירה סמסטריאליים = סה"כ 
 לתשומת לבכם:

 שווה ערך לשני קורסי בחירה סמסטריאליים, מאחר ונלמד כקורס שנתי. התנסות בשדהא. קורס 
 ניתן ללמוד בשנה ב' או ג'. ווה ערך לקורס בחירה אחד סמסטריאלי.ש התנסות במחקרב. קורס 

 ראשי בפסיכולוגיה.-ש"ש לתואר דו 27ש"ש בחירה=  2 -ש"ש חובה, ו 25מתוכם סה"כ 
 
 

 * ייתכנו שינויים.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 טדרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''
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 254-60 –דו ראשי מובנה עם מדעי המוח 
 

 שנה א: קורסי חובה
 

 שנתי סמס' ב' ס' א'סמ שם הקורס מס' קורס
 ש"ש 1 0 2 מבוא לפסיכולוגיה 60-101
 ש"ש 1 0 2 תרגיל -מבוא לפסיכולוגיה 60-101
 ש"ש 2 2 2  מבוא לסטטיסטיקה ושימושי מחשב 60-105
 ש"ש 2 2 2 תרגיל -מבוא לסטטיסטיקה ושימושי מחשב 60-106
 12(מחייב צבירת מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית א'  60-107

 * נים)קופו
 ש"ש 1 0 2

 12(מחייב צבירת מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית ב'  60-108
 * קופונים)

 ש"ש 1 2 0

 ש"ש 8    סה"כ
 

 קופונים 24סה"כ יש לצבור  •
 
 

 שנה ב: קורסי חובה
 

 שנתי סמס' ב' סמס' א' שם הקורס מס' קורס
 ש"ש 1 0 2  סטטיסטיקה רב משתנית 60-190
 ש"ש 1 0 2 תרגיל -תניתסטטיסטיקה רב מש 60-190
 ש"ש 1 0 2  מבוא לפסיכולוגיה חברתית א' 60-209
 ש"ש 1 2 0  מבוא לפסיכולוגיה חברתית ב' 60-210
 ש"ש 1 0 2   מבוא לתיאוריות באישיות א' 60-212
 ש"ש 1 2 0   מבוא לתיאוריות באישיות ב' 60-213
 ש"ש 2 2 2 שיטות מחקר וניסויית 60-215
 ש"ש 2 2 2 תרגיל-ת מחקר וניסוייתשיטו 60-215
 ש"ש 1 0 2 א' תפסיכולוגיה קוגניטיבי 60-217
 ש"ש 1 2 0 פסיכולוגיה קוגניטיבית ב' 60-218

 ש"ש 12    סה"כ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 טדרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''
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 שנה ג: קורסי חובה ובחירה
 

 שנתי סמס' ב' סמס' א' שם הקורס מס' קורס
 "שש 1 0 2  מבוא לפסיכולוגיה אבנורמלית א' 60-305
 ש"ש 1 2 0  מבוא לפסיכולוגיה אבנורמלית ב' 60-306

 ש"ש 2 2 2   פרקטיקום 
 ש"ש 1 0 2  סמינר 

 ש"ש 5     סה"כ
 
 *אין צורך להירשם  לקורסי בחירה.  
 

 ש"ש חובה. 25מתוכם סה"כ 
 

 * ייתכנו שינויים.
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 תואר שני
 
-שיקומית, חברתית-ינית, קלינית של הילד, קליניתמתפצלים לחמש מגמות התמחות: קל ימודי התואר השניל

קוגניציה, רגש ומוח. קיים מסלול א' בלבד עם תזה, מסלול הכולל ביצוע מחקר והגשת עבודת פסיכולוגיה ארגונית, 
גמר בכתב. קיימת אפשרות למועמדים מצטיינים ללמוד במסלול הישיר/המשולב (לימודי תואר שני ושלישי) 

 לי המחלקה.לדוקטורט ע"פ שיקו
 

 תנאי הקבלה ללימודי התואר השני הם:
 90סיום כל הדרישות בלימודי התואר הראשון בפסיכולוגיה ראשי, הישגים לימודיים גבוהים (ציון ממוצע של 

 פסיכולוגיה לפחות למגמת 85, ושל 87של לפחות  ארגונית-החברתית הלמגמולפחות למגמות הטיפוליות 
וראיון  ניסויית)-(למעט המגמה המחקרית כניסה ארצי לפסיכולוגיה לתארים מתקדמים, מבחן )קוגניציה רגש ומוח

אישי. המחלקה שומרת לעצמה את הזכות להטיל לימודי השלמה על תלמידים שסיימו תואר ראשון בפסיכולוגיה 
חות קורס שנים או יותר, לפני הגשת המועמדות. (כולל לפ 3במוסד אחר, או שסיימו את לימודי התואר הראשון 

ש"ש). הדרישות למ"א הן השתתפות בקורסים בהיקף של שתי שנות לימוד,  2מחקר אמפירי אחד בהיקף של 
צוע מטלות מחקריות וטיפוליות ,תכנון, ביצוע, ישמטרתן הקניית ידע עיוני והכשרה מעשית בתחום ההתמחות, ב

 וכתיבה של עבודת מחקר, תיזה. 
 

 דוקטורט: קיימים שני מסלולי המשך ללימודי
 

הסטודנטים מתקבלים במסגרת המועמדות ללימודי תואר שני באחת מחמשת המגמות  המסלול הישיר: .א
הקיימות. ומומלצים על ידי ראשי המגמות להתקבל למסלול בשל מצוינות והישגים גבוהים בלימודים . 

ש לסיים את שנים י 4במהלך שתי שנות לימוד קורסי המגמה , נלמדים גם קורסי הדוקטורט בתום 
  הדוקטורט כולל הגשת העבודה. למתקבלים מוענקת מלגת נשיא .

שוות  הבאחת המגמות במ.א, כתיבת עבודשנות לימוד  2של הכולל לימודים מלאים המסלול המשולב:  .ב
השתתפות בקורסים וסמינריונים, לפי דרישת המחלקה. מעבר למסלול ערך להצעת מחקר לדוקטורט. 

. לאחר קבלת התלמיד למסלול המשולב עליו להשלים את ל מרכז המגמה במ.א.המשולב טעון אישור ש
שנות לימוד. כמו כן, יש לבצע עבודת מחקר בהנחית חבר סגל מהמחלקה  4חובות השמיעה לד"ר עד 
 כדיסרטציה לתואר שלישי.

 
 

 חובה ללמוד קורסי יהדות
 ראה הדרישות בתקנון הלימודים לתואר שני של האוניברסיטה.
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 תואר שני
 (*יתכנו תוספות ושינויים)

 
 .**קורסי החובה של שנה א' קודמים לקורסי שנה ב' - בכל המגמות של התואר השני**
 
 

 )60406(עם תזה מסלול  דרישות המגמה הקלינית:
 
 

 קורסי חובה שנה א':
 

 שנתי סמס' ב' סמס' א' שם הקורס מס' קורס
 ש"ש 1 2 0 פסיכופתולוגיה בבגרות 60-052
 ש"ש 1 2 0 יסודות באבחון והערכת אישית 60-057
תרגיל (לא נכלל  –יסודות באבחון והערכת אישית  60-057

 בשעות זיכוי)
 ש""ש 0 0 0

 ש"ש 1 0 2 תקוגניטיביוהערכה אבחון  60-081
 ש"ש 1 0 2 תרגיל -תקוגניטיביוהערכה אבחון  60-081
 ש"ש 1 2 0 קוגניטיבית מבט אינטגרטיבי בפסיכותרפיה 60-083
 ש"ש 1 0 2 פסיכופתולוגיה מילדות לבגרות 60-765
 ש"ש 1 0 2 ויסודות לפסיכותרפיה קוגניטיביתמבוא  60-766
 ש"ש 1 2 0 קולוקויום מחקרי 60-800
 ש"ש 1 2 0 קולוקויום מחקר קליני 60-801
 ש"ש 2 2 2 הרצאה -מ.א -סטטיסטיקה ל 60-805
 ש"ש 2 2 2 תרגיל -מ.א -סטטיסטיקה ל 60-805
 ש"ש 4 4 4 פרקטיקום קליני א' 60-831
 ש"ש 1 0   2 תורת הראיון (ניתן לבחור בסמסטר א' או ב') 60-837
 ש"ש 2 2 2 יסודות בפסיכותרפיה דינמית חלק א' + חלק ב' 60-850

 ש"ש 20    סה"כ
 
 

 קורסי חובה שנה ב':
 

 ישנת סמס' ב' סמס' א' שם הקורס מס' קורס
 ש"ש 1 0 2 למגמות הקליניותאתיקה  60-771
 ש"ש 1 2 0 פסיכופתולוגיה מתקדמת 60-810
 ש"ש 1 2 0 טיפול משפחתי מערכתי 60-818
 ש"ש 4 4 4 פרקטיקום קליני ב' 60-833
 ש"ש 1 0 2 פסיכודיאגנוסטיקה אינטגרטיבית 60-835
 שש" 1 2 0  תרגיל –פסיכודיאגנוסטיקה אינטגרטיבית  60-835
 ש"ש 1 2 0  לאינטרסובייקטיביותמיחסי אובייקט  60-844
 ש"ש 0 0 0 תיזה למגמה הקלינית 60-849
 למגמה קלינית -פרקטיקום בשדה 60-859

 (לא נכלל בשעות זיכוי)
 ש"ש 0 8 8

 ש"ש 10    סה"כ
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 בחירה

 .' או בשנה ב'בשנה אש"ש ממכלול קורסי הבחירה  4קורסי בחירה: חובה ללמוד 
 סוגיות בטיפול באוכלוסיות חרדיות מיועד רק לסטודנטים מהאוכלוסייה החרדית 60-863-01ורס *הק

 
 שנתי סמס' ב' סמס' א' שם הקורס מס' קורס

 ש"ש 1 2 0 מחזרה כפייתית לאינטרסובייקטיביות 60-040
 ש"ש 1 0 2 טיפול זוגי ממוקד רגש 60-042
 ש"ש 1 0 2 התהוות כמטפלים 60-049
 ש"ש 1 0 2 : התפתחות ופתולוגיהשבק 60-054
 ש"ש 1 0 2  שיטות מחקר איכותניות 60-096
 ש"ש 1 2 0 רפיהסכמה ת 60-701
 ש"ש1 0 2 הספקטרום האוטיסטי אבחון וטיפול 60-703
 ש"ש 1 2 0 פתולוגיה והתערבות טיפולית בגיל הרך 60-741
 ש"ש 1 0 2 יסודות בשיקום ילדים 60-755
 ש"ש 1 2 0 ומה בקרב משפחות וילדיםטרא-פוסט 60-807
 ש"ש 1 0 2 של תומס אוגדןהפסיכואנליזה  60-808
 ש"ש 1 2 0 מבט קליני על גיל ההתבגרות 60-838
 ש"ש 1 0 2 סוגיות בטיפול באוכלוסיות חרדיות *60-863
 ש"ש 1 0 2 מבוא לנוירופסיכולוגיה שיקומית 60-884
 ש"ש 1 2 0 ם פסיכיאטריתיאוריות ושיטות טיפול בשיקו 60-885
 ש"ש 1 2 0 השלכות של נכות פיזית ומחלות כרוניות 60-886
 ש"ש 1 2 0 טראומה והתמודדות 60-891
 ש"ש 1 0 2 אבחון וטיפול-הפרעות ניורו התפתחותיות 60-947
 ש"ש 1 2 0 מחקר בפסיכותרפיה 60-950
 ש"ש 1 2 0 פסיכופרמקולוגיה 60-985

ש"ש   4    סה"כ
 בחירה

 
 ש"ש לתואר. 34ש"ש בחירה= סה"כ  4 -ש"ש חובה ו 30מתוכם סה"כ 

 
 * ייתכנו שינויים.
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 )60407: (עם תזה מסלול דרישות המגמה קלינית של הילד 
 

 קורסי חובה שנה א':
 

 שנתי סמס' ב' סמס' א' שם הקורס מס' קורס
 ש"ש 1 2 0 פסיכופתולוגיה בבגרות 60-052
 ש"ש 1 2 0 חון והערכת אישיותיסודות באב 60-057
(לא נכלל  תרגיל -יסודות באבחון והערכת אישיות  60-057

 בשעות זיכוי)
 ש"ש 0 0 0

 ש"ש 1 0 2 אבחון והערכה קוגניטיבית 60-081
 ש"ש 1 0 2 תרגיל -אבחון והערכה קוגניטיבית  60-081
 ש"ש 1 2 0 מבט אינטגרטיבי בפסיכותרפיה קוגניטיבית 60-083
 ש"ש 1 0 2 פסיכופתולוגיה מילדות לבגרות 60-765
 ש"ש 1 0 2 מבוא ויסודות לפסיכותרפיה קוגניטיבית 60-766
 ש"ש 1 2 0 פסיכותרפיה ילדים 60-768
 ש"ש 1 2 0 קולוקויום מחקרי 60-800
 ש"ש 2 2 2 הרצאה -מ.א -סטטיסטיקה ל 60-805
 ש"ש 2 2 2 תרגיל -מ.א -סטטיסטיקה ל 60-805
 ש"ש 4 4 4 פרקטיקום קליני א' 60-831
 ש"ש 2 2 2 חלק א' וחלק ב' יסודות פסיכותרפיה דינמית 60-850
 ש"ש 1 2 0 קלינית ילד –י רפרקטיקום מחק 60-943
 ש"ש 1 2 0 ראיון ילדים 60-983

  ש"ש 21    סה"כ
 
 

 קורסי חובה שנה ב':
 

 שנתי סמס' ב' סמס' א' שם הקורס מס' קורס
 למגמה קלינית ילד  -קום בשדהפרקטי 60-698

 (לא נכלל בשעות זיכוי)
 ש"ש 0 8 8

 ש"ש 1 0 2 עבודה טיפולית עם הורים 60-738
 ש"ש 1 2 0 תקינות ופתולוגיה מינקות לילדות 60-767
 ש"ש 1 0 2 אתיקה למגמות הקליניות 60-771
 ש"ש 2 2 2 אבחון אינטגרטיבי 60-775
 ש"ש 1 2 0 טיפול משפחתע מערכתי 60-818
 ש"ש 4 4 4 פרקטיקום טיפול בילד 60-865
 ש"ש 1 0 2 של הילד למתקדמים ולוגיהפסיכופת 60-867
 ש"ש 0 0 0 למגמה הקלינית של הילד תזה 60-879

 ש"ש 11    סה"כ
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 בחירה
 .או שנה ב' 'בשנה אש"ש ממכלול קורסי הבחירה   4קורסי בחירה: חובה ללמוד 

 גיות בטיפול באוכלוסיות חרדיות מיועד רק לסטודנטים מהאוכלוסייה החרדית. סו 60-863-01*הקורס 
 

 שנתי סמס' ב' סמס' א' שם הקורס מס' קורס
 ש"ש 1 2 0 מחזרה כפייתית לאינטרסובייקטיביות 60-040
 ש"ש 1 0 2 טיפול זוגי ממוקד רגש 60-042
 ש"ש 1 0 2 : התפתחות ופתולוגיהקשב 60-054
 ש"ש 1 0 2  חקר איכותניותשיטות מ 60-096
 ש"ש 1 2 0 סכמה טרפיה 60-701
 ש"ש1 0 2 הספקטרום האוטיסטי אבחון וטיפול 60-703
 ש"ש 1 2 0 פתולוגיה והתערבות טיפולית בגיל הרך 60-741
 ש"ש 1 0 2 יסודות בשיקום ילדים 60-755
 ש"ש 1 2 0 טראומה בקרב משפחות וילדים-פוסט 60-807
 ש"ש 1 0 2 ל תומס אוגדןאנליזה שהפסיכו 60-808
 ש"ש 1 2 0 מבט קליני על גיל ההתבגרות 60-838
 ש"ש 1 0 2 סוגיות בטיפול באוכלוסיות חרדיות *60-863
 ש"ש 1 0 2 מבוא לנוירופסיכולוגיה שיקומית 60-884
 ש"ש 1 2 0 תיאוריות ושיטות טיפול בשיקום פסיכיאטרי 60-885
 ש"ש 1 2 0 זית ומחלות כרוניותהשלכות של נכות פי 60-886
 ש"ש 1 2 0 טראומה והתמודדות 60-891
 ש"ש 1 0 2 אבחון וטיפול-הפרעות ניורו התפתחותיות 60-947
 ש"ש 1 2 0 מחקר בפסיכותרפיה 60-950
 ש"ש 1 2 0 פסיכופרמקולוגיה 60-985

ש"ש   4    סה"כ
 בחירה

 
 
 

 ש"ש לתואר. 36"כ ש"ש בחירה= סה  4 -ש"ש חובה ו 32מתוכם סה"כ 
 
 

 * ייתכנו שינויים.
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 )60409(עם תזה מסלול  שיקומית:-דרישות המגמה הקלינית
 

 קורסי חובה שנה א':
 

 שנתי סמס' ב' סמס' א' שם הקורס מס' קורס
 ש"ש 1 2 0 פסיכופתולוגיה בבגרות 60-052
 ש"ש 1 2 0 יסודות באבחון והערכת אישיות 60-057
(לא  תרגיל -אבחון והערכת אישיות יסודות ב 60-057

 נכלל בשעות זיכוי)
 ש"ש 0 0 0

 ש"ש 1 0 2 אבחון והערכה קוגניטיבית 60-081
 ש"ש 1 0 2 תרגיל -אבחון והערכה קוגניטיבית  60-081
 ש"ש 1 2 0 מבט אינטגרטיבי בפסיכותרפיה קוגניטיבית 60-083
 ש"ש 1 0 2 פסיכופתולוגיה מילדות לבגרות 60-765
 ש"ש 1 0 2 מבוא ויסודות לפסיכותרפיה קוגניטיבית 60-766
 ש"ש 1 2 0 קולוקויום מחקרי 60-800
 ש"ש 2 2 2 הרצאה -מ.א -סטטיסטיקה ל 60-805
 ש"ש 2 2 2 תרגיל -מ.א -סטטיסטיקה ל 60-805
 ש"ש 4 4 4 פרקטיקום קליני א' 60-831
 ש"ש 2 2 2 חלק א' וחלק ב' יסודות פסיכותרפיה דינמית 60-850
 ש"ש 1 0 2 מבוא לפסיכולוגיה שיקומית 60-880
 ש"ש 1 2 0 גישות ושיטות -פסיכותרפיה בשיקום  60-881
 ש"ש 1 0 2 מבוא לניורופסיכולוגיה שיקומית 60-884
 ש"ש 2 0 4 תורת הראיון הטיפולי מגמה שיקומית 60-998

 ש"ש 23    סה"כ
 
 
 
 שנה ב': קורסי חובה 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 שנתי סמס' ב' סמס' א'  רסשם הקו מס' קורס
למגמה קלינית שיקומית (לא  -פרקטיקום בשדה  60-699

 נכלל בשעות זיכוי)
 ש"ש 0 8 8

 ש"ש 1 0 2 אתיקה למגמות קליניות 60-771
 ש"ש 3 2 4 חלק א' + חלק ב' אבחון נוירו פסיכולוגי 60-883
 ש"ש 4 4 4 שיקומי -פרקטיקום קליני  60-901
 ש"ש 0 0 0 ה שיקומיתתיזה למגמ 60-909

 ש"ש 8    סה"כ
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 חירה ב
מתוכם חובה  - ' או שנה ב'ש"ש ממכלול קורסי הבחירה המוצעים בשנה א 3קורסי בחירה: חובה ללמוד 

 .בנושאים הקשורים לאוכלוסיות שיקומיותם  קורסי לקחת שני
 ודנטים מהאוכלוסייה החרדית.סוגיות בטיפול באוכלוסיות חרדיות מיועד רק לסט 60-863-01*הקורס 

 
 שנתי סמס' ב' סמס' א' שם הקורס מס' קורס

 ש"ש 1 2 0 מחזרה כפייתית לאינטרסובייקטיביות 60-040
 ש"ש 1 0 2 טיפול זוגי ממוקד רגש 60-042
 ש"ש 1 0 2 : התפתחות ופתולוגיהקשב 60-054
 ש"ש 1 0 2  שיטות מחקר איכותניות 60-096
 ש"ש 1 2 0 רפיהסכמה ת 60-701
 ש"ש1 0 2 הספקטרום האוטיסטי אבחון וטיפול 60-703
 ש"ש 1 2 0 פתולוגיה והתערבות טיפולית בגיל הרך 60-741
 ש"ש 1 0 2 יסודות בשיקום ילדים 60-755
 ש"ש 1 2 0 טראומה בקרב משפחות וילדים-פוסט 60-807
 ש"ש 1 0 2 הפסיכואנליזה שיקומית 60-808
 ש"ש 1 2 0 תי מערכתיטיפול משפח 60-818
 ש"ש 1 2 0 מבט קליני על גיל ההתבגרות 60-838
 ש"ש 1 0 2 סוגיות בטיפול באוכלוסיות חרדיות *60-863
 ש"ש 1 2 0 תיאוריות ושיטות טיפול בשיקום פסיכיאטרי 60-885
 ש"ש 1 2 0 השלכות של נכות פיזית ומחלות כרוניות 60-886
 ש"ש 1 2 0 טראומה והתמודדות 60-891
 ש"ש 1 2 0 מחקר בפסיכותרפיה 60-950
 ש"ש 1 2 0 פסיכופרמקולוגיה 60-985

ש"ש   3    סה"כ
 בחירה

 
 
 
 

 ש"ש לתואר. 34ש"ש בחירה= סה"כ  3 -ש"ש חובה ו 31מתוכם סה"כ 
 

 * ייתכנו שינויים.
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 )60404: (עם תזה מסלול הארגונית-דרישות המגמה החברתית

 
 שנה א: קורסי חובה

 
 
 
 הקורסי חוב שנה ב': 
 

 
 (לא להירשם לקורס זה).לא נכלל בשעות זיכוי  -בשנה ב'  60-921חובה להשתתף בקורס *
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 שם הקורס מס' הקורס
 

 שנתי סמס' ב' סמס' א'

 ש"ש 1 2 0 אתיקה  60-078
 ש"ש 2 2 2 יסודות בפסיכולוגיה חברתית 60-091
 ש"ש 2 2 2 הרצאה -מ.א -סטטיסטיקה ל 60-805
 ש"ש 2 2 2 תרגיל -מ.א -סטטיסטיקה ל 60-805
 ש"ש 2 2 2 יסודות בפסיכולוגיה ארגונית 60-910
 ש"ש 2 2 2 חברתי מתקדםמחקר  60-913
 ש"ש 2 2 2 סמינר המגמה החברתית  60-921

 ש"ש 13    סה"כ

 שנתי סמס' ב' סמס' א' שם הקורס מס' קורס
     

 ש"ש 2 2 2 פרקטיקום בארגונים  60-915
 ש"ש 1 1 1 תרגיל - פרקטיקום בארגונים 60-915
המשך סמינר מגמה חברתית  (לא נכלל בשעות  *60-921

 וי) זיכ
 ש"ש 0 0 0

 ש"ש 0 0 0 ארגונית-תיזה למגמה חברתית 60-939
 ש"ש 3   סה"כ 
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 קורסי בחירה

 .ש"ש לתואר 12קורסי בחירה: מתוך הרשימה יש לקחת 
 לפחות בשנה א'. ש"ש 5
 
 

 

 

 
 

 ש"ש לתואר. 28ש"ש בחירה= סה"כ  12 -ש"ש חובה ו 16מתוכם 
 

 * ייתכנו שינויים.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   בלבדא'  הקורסי בחירה לשנ
 שנתי סמס' ב' סמס' א' שם הקורס מס' הקורס

 ש"ש 2 2 2 קבלת החלטות  60-726
 ש"ש 2 2 2 הנחיית קבוצות 60-927

   או שנה ב'א'  הקורסי בחירה לשנ
 שנתי סמס' ב' סמס' א' שם הקורס מס' הקורס

 ש"ש 1 2 0 דילמות חברתיות 60-058
 ש"ש 1 0 2 מחקר ארגוני 60-059
 ש"ש 1 0 2 הבדלים בין אישיים 60-842

     קורסי בחירה לשנה ב' בלבד
 שנתי סמס' ב' סמס' א' שם הקורס מס' קורס

 ש"ש 1 2 0 אסטרטגיה ניהולית 60-707
 ש"ש 1 0 2 דיאגנוזה ארגונית 60-722
 ש"ש 1 2 0 ן כח אדםומבחני אישיות במי 60-763
 ש"ש 1 0 2 תורת הראיון 60-914
 ש"ש 2 2 2 מבחני מיון 60-917
 ש"ש 2 4 0 פיתוח ארגונים 60-929
 ש"ש 2 0 4 מנהיגות בארגונים 60-931

ש"ש  12   סה"כ 
 בחירה
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 )60408עם תזה מסלול : (קוגניציה, רגש ומוחפסיכולוגיה דרישות המגמה 

 
 קורסי חובה שנה א':

  
 שנתי סמס' ב' סמס' א' שם הקורס מס' קורס

 ש"ש 2 2 2 פרקטיקום חוץ 60-748
 ש"ש 2 2 2 הרצאה -מ.א -סטטיסטיקה ל 60-805
 ש"ש 2 2 2 תרגיל -מ.א -סטטיסטיקה ל 60-805
 ש"ש 2 2 2 פרופרקטיקום  60-949
 ש"ש 1 2 0 פרקטיקום מחקרי ב' 60-957
 ש"ש 1 0 2 פרקטיקום מחקרי א' 60-965

  ש"ש 10    סה"כ
 
 

 קורסי חובה שנה ב':
 

 שנתי סמ' ב' סמ' א'  שם הקורס מס' קורס
 ש"ש 2 2 2  קר"מסמינר המגמה  *60-780
 ש"ש 0 0 0 תיזה למגמה קוגניציה רגש ומוח 60-977

 ש"ש 2    סה"כ
 

 (לא להירשם לקורס זה) 60-780-01בשנה א' בסמינר המגמה קוגניציה, רגש ומוח מס'  *חובה להשתתף
 
 

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

 .יש ללמוד בכל שנה לפחות פרקטיקום אחד וסמינריון אחד
 

 שנתי סמס' ב' סמס' א' שם הקורס מס' הקורס
 ש"ש 2 2 2 ום: תפקידים ניהולייםפרקטיק 60-044
 ש"ש 1 2 0 ויסות רגשי והטיות קוגניטיביות  60-045
 ש"ש 1 2 0 פסיכולוגיה של הערכים 60-705
 ש"ש 2 2 2 פרקטיקום קוגניטיבי  60-744

 ש"ש 6    סה"כ
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 בחירה

ד קורסי בחירה ממגמות אחרות '. ניתן ללמואו ב 'קורסי בחירה סמסטריאליים לתואר בשנים א 8יש לבחור 
 ש"ש, בכפוף לאישור ראש המגמה קר"ם (והמרצה של הקורס). 4ל בתוך המחלקה/ מחוץ למחלקה בהיקף ש

 
 

 
 

 ש"ש לתואר. 26ש"ש בחירה= סה"כ  8 -ש"ש חובה ו 18מתוכם 
 

 * ייתכנו שינויים.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 שנתי סמס' ב' סמס' א' שם הקורס מס' הקורס
 ש"ש 1 2 0 דילמות חברתיות 60-058
 ש"ש 1  2 0 אתיקה  60-078
 ש"ש 1 0 2 הילד כפסיכולוג 60-720
 ש"ש 1 0 2 שיטות סטטיסטיות מתקדמות 60-764
 ש"ש 1 0 2 יסודות הדימות המוחי 60-843

  שעות נוספות ניתן לבחור ממגמות אחרות 4 
 ש"ש 8 סה"כ 
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  ט):דרישות לתואר השלישי (דוקטור
 (*יתכנו שינויים ותוספות)

 
 לושה מסלולים:לימודי התואר השלישי מתפצלים לש

 
הסטודנטים מתקבלים במסגרת המועמדות ללימודי תואר שני באחת מחמשת המגמות  המסלול הישיר: .ג

הקיימות. ומומלצים על ידי ראשי המגמות להתקבל למסלול בשל מצוינות והישגים גבוהים בלימודים . 
שנים יש לסיים את  4י שנות לימוד קורסי המגמה , נלמדים גם קורסי הדוקטורט בתום במהלך שת

  הדוקטורט כולל הגשת העבודה. למתקבלים מוענקת מלגת נשיא .

 ומתקבליםבמסלול א' עם תזה מיועד לסטודנטים אשר סיימו את התואר השני   המסלול הרגיל: .ד
ם להשתתף בקורסים ולהגיש הצעת מחקר במשך בהתאם לציוניהם והישגיהם האקדמאיים. הם נדרשי

 השנתיים הראשונות, ולגמור את הדיסרטציה לתואר השלישי תוך ארבע שנים.

שוות  הבאחת המגמות במ.א, כתיבת עבודשנות לימוד  2של הכולל לימודים מלאים המסלול המשולב:  .ה
מחלקה. מעבר למסלול השתתפות בקורסים וסמינריונים, לפי דרישת הערך להצעת מחקר לדוקטורט. 

. לאחר קבלת התלמיד למסלול המשולב עליו להשלים את המשולב טעון אישור של מרכז המגמה במ.א.
שנות לימוד. כמו כן, יש לבצע עבודת מחקר בהנחית חבר סגל מהמחלקה  4חובות השמיעה לד"ר עד 
 כדיסרטציה לתואר שלישי.

 
 חובה ללמוד קורסי יהדות 

 הלימודים לתואר שלישי של האוניברסיטה.ראה הדרישות בתקנון 

 

 )60601(מסלול  מסלול רגיל לאחר מאסטר:
 
 

 שנה א' : קורסי חובה
 

 שם הקורס מס' קורס
 

 שנתי סמס' ב סמס' א

 ש"ש 2 2 2 מיומנויות מחקר א' 60-029

 ש"ש 2   סה"כ 

 
 

 : קורסי חובהשנה ב'
 

 שם הקורס מס' קורס
 

 שנתי סמס' ב סמס' א

 ש"ש 2 2 2 ר ב'ומנויות מחקמי 032

 ש"ש 2    סה"כ

 



 
 
 

 טדרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''

 
 

38 

 
 שנה ג' : קורסי חובה

 
 שם הקורס מס' קורס

 
 שנתי סמס' ב סמס' א

 ש"ש 2 2 2 'גמיומנויות מחקר  60-033

 ש"ש  0 0 0 הנחייה לדיסרטציה לתואר שלישי 60-999

 
 
 
 

 בחירה: 
 ש"ש מתוך הקורסים המוצעים לתואר: 4יש ללמוד 

 

 
 

לפחות שני קורסים קחת שעות שנתיות, מתוכם יש ל 4יש ללמוד קורסי בחירה בהיקף של  ∗
, את שאר הקורסים ניתן ללמוד מחוץ למחלקה ובתנאי שיהיה בעלי זיקה לנושא המחקר, מהמחלקה

 בהתאם להתייעצות עם המנחה ובכפוף לאישור יו"ר ועדת הדוקטורנטים. 
 

 ש"ש לתואר. 10ש"ש בחירה= סה"כ  4 -ש"ש חובה ו 6מתוכם סה"כ 
 

 * ייתכנו שינויים.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הקורס שם מס' קורס
 

 שנתי סמס' ב סמס' א

 למתחילים שיטות מחקר איכותניות 60-096
 (חובה למי שמבצע מחקר איכותני)

 ש"ש 1 0 2

ניתן להירשם לקורסי בחירה  
מההיצע הקיים בקורסי הבחירה 

 בתואר שני

   

 ש"ש 4   סה"כ קורסי בחירה 
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 )60701(מסלול  מסלול ישיר לדוקטורט:

 
 

 שנה א' : קורסי חובה
 

 שם הקורס מס' קורס
 

 שנתי סמס' ב סמס' א

 ש"ש 2 2 2 מיומנויות מחקר א' 60-029

 ש"ש 2   סה"כ 

 
 

 : קורסי חובהשנה ב'
 

 שם הקורס מס' קורס
 

 שנתי סמס' ב סמס' א

 ש"ש 2 2 2 מיומנויות מחקר ב' 032

 ש"ש 2    סה"כ

 
 

 שנה ג' : קורסי חובה
 

 שם הקורס מס' קורס
 

 שנתי סמס' ב סמס' א

 ש"ש 2 2 2 ג'מיומנויות מחקר  60-033

 ש"ש  0 0 0 הנחייה לדיסרטציה לתואר שלישי 60-999
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 בחירה: 
 ש"ש מתוך הקורסים המוצעים לתואר: 4יש ללמוד 

 
 
 

לפחות שני קורסים שעות שנתיות, מתוכם יש לקחת  4יש ללמוד קורסי בחירה בהיקף של  ∗
, את שאר הקורסים ניתן ללמוד מחוץ למחלקה ובתנאי שיהיה בעלי זיקה לנושא המחקר, המהמחלק

 בהתאם להתייעצות עם המנחה ובכפוף לאישור יו"ר ועדת הדוקטורנטים. 
 

 ש"ש לתואר. 10ש"ש בחירה= סה"כ  4 -ש"ש חובה ו 6מתוכם סה"כ 
 

 * ייתכנו שינויים.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 שם הקורס מס' קורס
 

 שנתי סמס' ב סמס' א

 למתחילים שיטות מחקר איכותניות 60-096
 (חובה למי שמבצע מחקר איכותני)

 ש"ש 1 0 2

ניתן להירשם לקורסי בחירה  
מההיצע הקיים בקורסי הבחירה 

 בתואר שני

   

 ש"ש 4   סה"כ קורסי בחירה 
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 )60711(מסלול  :דוקטורטמסלול משולב ל
 
 

 שנה א' : קורסי חובה
 

 שם הקורס מס' קורס
 

 שנתי סמס' ב סמס' א

 ש"ש 2 2 2 מיומנויות מחקר א' 60-029

 ש"ש 2   סה"כ 

 
 

 : קורסי חובהשנה ב'
 

 שם הקורס מס' קורס
 

 שנתי סמס' ב סמס' א

 ש"ש 2 2 2 מיומנויות מחקר ב' 032

 ש"ש 2    סה"כ

 
 

 קורסי חובהשנה ג' : 
 

 שם הקורס מס' קורס
 

 שנתי סמס' ב סמס' א

 ש"ש 2 2 2 ג'מיומנויות מחקר  60-033

 ש"ש  0 0 0 הנחייה לדיסרטציה לתואר שלישי 60-999
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 בחירה: 

 ש"ש מתוך הקורסים המוצעים לתואר: 4יש ללמוד 
 

 
 

לפחות שני קורסים שעות שנתיות, מתוכם יש לקחת  4יש ללמוד קורסי בחירה בהיקף של  ∗
רסים ניתן ללמוד מחוץ למחלקה ובתנאי שיהיה בעלי זיקה לנושא המחקר, , את שאר הקומהמחלקה

 בהתאם להתייעצות עם המנחה ובכפוף לאישור יו"ר ועדת הדוקטורנטים. 
 

 ש"ש לתואר. 10ש"ש בחירה= סה"כ  4 -ש"ש חובה ו 6מתוכם סה"כ 
 

 * ייתכנו שינויים.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 שם הקורס מס' קורס
 

 שנתי סמס' ב סמס' א

 למתחילים מחקר איכותניות שיטות 60-096
 (חובה למי שמבצע מחקר איכותני)

 ש"ש 1 0 2

ניתן להירשם לקורסי בחירה  
מההיצע הקיים בקורסי הבחירה 

 בתואר שני

   

 ש"ש 4   סה"כ קורסי בחירה 
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