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 תש"פ חוגית-חדתכנית פסיכולוגיה 

 

 
 כנית הלימודיםתיאור ת

יאפשר אשר  ,פסיכולוגיההבתחומים השונים של עשיר רקע  מעניקהחוגית -החדתכנית הלימודים 

. תכנית בכיווני הפסיכולוגיה השונים לסטודנטים להמשיך באופן ישיר לתארים מתקדמים

ומסמינרים. קורסי החובה כוללים את קורסי  הלימודים מורכבת מקורסי חובה, מקורסי בחירה

קורס העוסק בבסיס הפסיכוביולוגי של ההתנהגות, בתחומים השונים של הפסיכולוגיה,  המבוא

וקורסים העוסקים בשיטות מחקר. במבחנים פסיכולוגיים, בפילוסופיה של המדע,  קורס העוסק

ה ג' הסטודנטים משתתפים בקורס בשנ.  הלימודים משלבים הרצאות המלוות על פי רוב בתרגילים

בשדה, הכולל עבודה מעשית באחד הפרוייקטים בתוך המכללה או מחוצה לה פסיכולוגיה הנקרא 

מאורגנים קורסי הבחירה וקורס מלווה במכללה המקשר בין העשייה לבין הידע התיאורטי. 

ארגון וחברה. על אשכול קוגניציה ומוח, אשכול התפתחות ואישיות, ואשכול  –בשלושה אשכולות 

קורסי הבחירה יילמדו על ידי סטודנטים  .האשכולותשלושת כל סטודנט ללמוד קורסי בחירה מתוך 

 ג. -בשנים ב

סמינר עיוני אחד וסמינר  -סמינרים  2 -יידרש כל סטודנט להשתתף בבשנה ג', במסגרת לימודיו 

החוקר לעומק נושא ספציפי באמצעות קריאה של קורס מתקדם הוא סמינר עיוני  אמפירי אחד.

 ,הסמינריםעבודה מחקרית אמפירית. קורס מתקדם הכולל הוא  סמינר אמפירימחקרים בנושא, 

 אשכולות שונים. מסמינרים על הסטודנט לבחור מחולקים לאשכולות השונים.  ,כמו קורסי הבחירה

 

 
 הלימודים מבנה 

 נק"ז  לימודים חובות

 4 )אנגלית וכתיבה(קורסי תשתית 

 58.5 קורסי חובה בפסיכולוגיה

קורסי בחירה מתוך שלושת 

 נק"ז בכל אשכול( 12האשכולות )

36 

 10 לימודים כלליים 

התנסות  –פסיכולוגיה בשדה 

 שנה ג' – וקורס מלווה

4 

 4 שנה ג' –סמינר עיוני 

 4 שנה ג' – סמינר אמפירי

 0 היהכרת הספרי

 120.5 סה"כ
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 שנה א' – קורסי חובה

 
 

 קורס
שעות 

 שיעור

שעות 

 תרגול
 דרישת קדם סמסטר נק"ז

   2   מתקדמים ב' אנגלית

  א 2.5 1 2 א' מבוא לפסיכולוגיה 

 א'מבוא לפסיכולוגיה  ב 2.5 1 2 ב'מבוא לפסיכולוגיה 

  א 2.5 1 2 א'פיזיולוגית פסיכולוגיה 

 א'וגיה פיזיולוגית פסיכול ב 2.5 1 2 ב'פסיכולוגיה פיזיולוגית 

  א 2.5 1 2 'אפסיכולוגיה התפתחותית 

 'א פסיכולוגיה התפתחותית ב 2.5 1 2 ב' פסיכולוגיה התפתחותית

 א'מבוא לפסיכולוגיה  ב 2  2 למידה

  א 2  2 א'פסיכולוגיה חברתית 

 א'פסיכולוגיה חברתית  ב 2  2 ב'פסיכולוגיה חברתית 

  א 4 2 3 מבוא לסטטיסטיקה

 מבוא לסטטיסטיקה ב 3.5 2 3 הסקה סטטיסטית

  ב 3  3 פילוסופיה של המדע  

עיבוד וניתוח נתונים 

 במחקר פסיכולוגי
 מבוא לסטטיסטיקה ב 2  2

  א' 2  2 כתיבה

   37.5   סה"כ חובה

 
 
 

 'בשנה  – קורסי חובה

 

 קורס
שעות 
 שיעור

שעות 
 תרגול

 דרישת קדם סמסטר נק"ז

 ב'מבוא לפסיכולוגיה  א 2.5 1 2 א'פסיכולוגיה קוגניטיבית 

 א'פסיכולוגיה קוגניטיבית  ב 2.5 1 2 ב'פסיכולוגיה קוגניטיבית 

 א 2.5 1 2 א'פסיכולוגיה ניסויית 
 ב' מבוא לפסיכולוגיה

 הסקה סטטיסטית

 א' פסיכולוגיה ניסויית ב 2.5 1 2 ב'פסיכולוגיה ניסויית 

 ב' מבוא לפסיכולוגיה א 2  2 א'אישיות  
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 א' אישיות  ב 2  2 ב' אישיות 

 ב'מבוא לפסיכולוגיה  א 2  2 א'לית פסיכולוגיה אבנורמ

 א' ליתפסיכולוגיה אבנורמ ב 2  2 ב'לית פסיכולוגיה אבנורמ

סקרים, רגרסיה ושיטות 
 לינאריות

 הסקה סטטיסטית א 3 2 2

   21   סה"כ חובה

   בחירה
14-
18 

  

   4-8   כללייםלימודים 

 
 

 חובה שנה ג'קורסי 
 

 קורס
שעות 

 שיעור

שעות 

 תרגול
 דרישת קדם סמסטר נק"ז

מבוא לשיטות מחקר 

 איכותניות * 
  ב' 2  2

מבוא למבחנים 

 פסיכולוגיים * 
 ב'מבוא לפסיכולוגיה  א' 2  2

 ב'מבוא לפסיכולוגיה  'א 2  2 תפיסה

 –פסיכולוגיה בשדה 

 התנסות וקורס מלווה
  א+ב 4  4

  א+ב 4  4 סמינר מחקר עיוני

  א+ב 4  4 סמינר מחקר אמפירי

   16   סה"כ חובה

-20   לימודי בחירה
24 

  

   6-10   לימודים כלליים

מבוא למבחנים או מבוא לשיטות מחקר איכותניות יש ללמוד רק קורס אחד מבין השניים: * 
, והדבר יפחית לו ממכסת קורסי הקורסים הללולמוד את שני להסטודנט רשאי  .פסיכולוגיים

 הבחירה מאחד האשכולות. 
 

 
 
 

 . ג -בשנים ב המוצעיםלהלן רשימה של קורסי הבחירה 

יש ללמוד במהלך שנה ב' לפחות קורס בחירה אחד  רשימת קורסי הבחירה מתעדכנת מדי שנה.

 מכל אשכול.
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 קורס
שעות 
 שיעור

 דרישת קדם נק"ז

    ומוחאשכול קוגניציה 

 מבוא לפסיכולוגיה ב' 2 2 יסודות החשיבה הכמותית

 'במבוא לפסיכולוגיה  2 2 העצמה קוגניטיבית

 פסיכולוגיה פיזיולוגית ב' 2 2 הבסיס הביולוגי של בריאות הנפש

 פסיכולוגיה פיזיולוגית ב' 2 2 על כאב ואנלגזיה

 פסיכולוגיה פיזיולוגית ב' 2 2 נוירופסיכולוגיה

 פסיכולוגיה פיזיולוגית ב' 2 2 נוירוביולוגיה

 פסיכולוגיה פיזיולוגית ב' 2 2 פסיכונוירואימונולוגיה

 ייקבע על ידי המרצה 4 4 מחקר מודרך *

    אשכול אישיות והתפתחות

 –טראומה, פוסט טראומה והפרעות דיסוציאטיביות 
 היבטים תיאורטיים וקליניים

 מבוא לפסיכולוגיה ב' 4 4

 פסיכולוגיה התפתחותית ב' 4 4 סוגיות מרכזיות בגיל ההתבגרות

  2 2 בשביל הנפש *

 ב' פסיכולוגיה התפתחותית 2 2 ילדים עם צרכים מיוחדים בהקשר המשפחתי

 2 2 **היבטים פסיכולוגיים של הפרעת קשב וריכוז
 ב' פסיכולוגיה התפתחותית

 פסיכולוגיה קוגניטיבית ב'

 מבוא לפסיכולוגיה 2 2 התרבותיסיפורי חיים בהקשר 

 ייקבע על ידי המרצה 4 4 מחקר מודרך *

    אשכול ארגון וחברה

 מבוא לפסיכולוגיה ב' 4 4 קבלת החלטות

 פסיכולוגיה חברתית ב' 3 3 היבטים חברתיים של בריאות נפשית

 פסיכולוגיה חברתית ב' 3 3 סטריאוטיפים ודעות קדומות

 פסיכולוגיה חברתית ב' 2 2 פסיכולוגיה ארגונית

 מבוא לפסיכולוגיה ב'  2 2 מיון עובדים

 ייקבע על ידי המרצה 4 4 מחקר מודרך

 

 
 * השתתפות בקורס מותנית בראיון קבלה אצל המרצה 

 ** הקורס יכול להיחשב גם במסגרת אשכול קוגניציה ומוח.

 
 

 .כל הסמינרים הם שנתיים – בשנה ג'המוצעים להלן רשימה של הסמינרים 

 רשימת הסמינרים מתעדכנת מדי שנה. 
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סוג  דרישות קדם נק"ז שם הסמינר 
 הסמינר

 אשכול

 ב' פסיכולוגיה ניסויית 4 סמינר מחקר בזיכרון

 'ב  פסיכולוגיה קוגניטיבית

קוגניציה  אמפירי 
 ומוח

תהליכים אוטומטיים 
 והבקרה עליהם

 'ב  פסיכולוגיה קוגניטיבית 4

 פסיכולוגיה ניסויית ב'

קוגניציה  עיוני 
 ומוח

תיאוריה ומחקר 
 בהתקשרות

 ב'  פסיכולוגיה התפתחותית 4

 

אישיות  עיוני 
 והתפתחות

 קשב ורגש
 פסיכולוגיה קוגניטיבית  ב' 4

 פסיכולוגיה ניסויית ב'

קוגניציה  עיוני 
 ומוח

ההורות בהקשרים 
 מגוונים

 ב' פסיכולוגיה התפתחותית 4

 ב' פסיכולוגיה ניסויית

אישיות  אמפירי
 והתפתחות

הפסיכולוגיה של 
 המגדר

 ב' פסיכולוגיה חברתית 4

 ב' פסיכולוגיה ניסויית

ארגון  אמפירי
 וחברה

 
 
 
 
 
 

 הנחיות כלליות

 

  ומעלה.  60בו השיג ציון  קורססטודנט יקבל נקודות זכות בכל 
 

 ב': -תנאי מעבר משנה א' ל  
 בקורסי החובה של שנה א'לפחות  75ממוצע של 

 
 :'תנאי מעבר משנה ב' לשנה ג  

 לפחות.  65ציון עובר בכל קורסי החובה וממוצע 

  הואתנאי המינימום לקבלת התואר:  

 )כל הממוצעים הם ממוצעים משוקללים(. הקורסיםלפחות בכל  65ציון ממוצע 

  גורר הפסקת  –( עוברנכשל בקורס חובה חוזר )גם במידה ובקורס הראשון הציון היה
 .לימודים

 


