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 התשע" עצמאיתחוגית -חדתכנית פסיכולוגיה 

 

 תיאור תוכנית הלימודים

תכנית הלימודים החד חוגית נועדה להעניק ללומד רקע בתחומים השונים של פסיכולוגיה 

תכנית הלימודים מורכבת  .שיאפשר לסטודנטים להמשיך באופן ישיר לתארים מתקדמים

בתחומים  קורסי המבוא חובה כוללים אתקורסי המקורסי חובה, מקורסי בחירה ומסמינרים. 

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

וקורסים העוסקים בשיטות מחקר כמותיות במבחנים פסיכולוגיים, בפילוסופיה של המדע, 

מאורגנים סי הבחירה .  קורהלימודים משלבים הרצאות המלוות על פי רוב בתרגיליםואיכותניות. 

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

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

 ג. -סטודנטים בשנים ב

סמינר עיוני אחד ובסמינר  -רים סמינ 2 -יידרש כל סטודנט להשתתף בבשנה ג', במסגרת לימודיו 

קורס מתקדם ובו הסטודנטים מציגים מאמרים בכיתה ומגישים הוא סמינר עיוני  אמפירי אחד.

קורס מתקדם הכולל הוא  סמינר אמפיריואילו  עבודה הכוללת סקירת ספרות של נושא כלשהו,

השונים. אין עבודה מחקרית אמפירית. הסמינרים כמו קורסי הבחירה מחולקים לאשכולות 

 סמינרים מתוך אותו האשכול.  2ללמוד 

 

 
 הלימודים מבנה 

 נק"ז  לימודים חובות

 3 קורסי תשתית )אנגלית וכתיבה(

 58.5-59 קורסי חובה בפסיכולוגיה

קורסי בחירה מתוך שלושת 

נק"ז בכל  12האשכולות )לפחות 

 אשכול(

38 

 13 לימודים כלליים 

 4 שנה ג' –סמינר עיוני 

 4 שנה ג' – סמינר אמפירי

 0 היהכרת הספרי

 021-020 סה"כ

 
 נק"ז תמורת פעילות חברתית: החל משנת תשע"ד מחויב כל סטודנט במכללה בפעילות קהילתית 

 נקודות זכות, בפיקוח דיקן הסטודנטים. שיבוץ לפרויקטים השונים יעשה בהתאמה  2תמורת 
 הלימודים הכלליים. מכסת מתוך  יילקחוהנק"ז הללו  2 לתוכניות הלימודים.

 
 שנה א' –חובות לימודים 

 

שעות  קורס

 שיעור

שעות 

 תרגול

 שם המרצה דרישת קדם סמסטר נק"ז

    2   אנגלית
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 פרופ' יוסי צלגוב  א 2.5 1 2 מבוא לפסיכולוגיה א' 

 פרופ' יוסי צלגוב מבוא לפסיכולוגיה א' ב 2.5 1 2 מבוא לפסיכולוגיה ב'

 ד"ר גילי וולף  א 2.5 1 2 פיזיולוגית א'פסיכולוגיה 

 ד"ר גילי וולף פסיכולוגיה פיזיולוגית  א' ב 2.5 1 2 פסיכולוגיה פיזיולוגית ב'

 ד"ר קרני שלף  א 2.5 1 2 פסיכולוגיה התפתחותית א

 ד"ר קרני שלף פסיכולוגיה התפתחותית א ב 2.5 1 2 פסיכולוגיה התפתחותית ב'

-ד"ר דנה גנאור 'איכולוגיה מבוא לפס ב 2  2 למידה
 שטרן

 ד"ר אנה דורפמן  א 2  2 פסיכולוגיה חברתית א'

 ד"ר אנה דורפמן פסיכולוגיה חברתית  א' ב 2  2 פסיכולוגיה חברתית ב'

 ד"ר יעל פוזננסקי  א 4 2 3 מבוא לסטטיסטיקה

 ד"ר יעל פוזננסקי מבוא לסטטיסטיקה ב 3.5 2 3 הסקה סטטיסטית

 ד"ר יעל לין  א 3  3 המדע   פילוסופיה של

עיבוד וניתוח נתונים 

 במחקר פסיכולוגי

 גב' רותם סער מבוא לסטטיסטיקה ב 2  2

 
 :תנאי מעבר משנה א' לשנה ב' 

 לפחות בקורסי החובה של שנה א' 75ממוצע של 

 
 'בשנה  –חובות לימודים 

 
שעות  קורס

 שיעור

שעות 

 תרגול

 מרצה דרישת קדם סמסטר נק"ז

 ד"ר יצחק הילמן   1  2 כתיבה

 שטרן-ד"ר דנה גנאור מבוא לפסיכולוגיה ב' א 2.5 1 2 פסיכולוגיה קוגניטיבית א'

פסיכולוגיה קוגניטיבית  ב 2.5 1 2 פסיכולוגיה קוגניטיבית ב'

 א'

 שטרן-ד"ר דנה גנאור

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

 הסקה סטטיסטית

 בד"ר זיו חור

 ד"ר זיו חורב פסיכולוגיה ניסויית א' ב 2.5 1 2 פסיכולוגיה ניסויית ב'

 ד"ר קרני שלף מבוא לפסיכולוגיה ב' א 2  2 אישיות א'

 ד"ר קרני שלף אישיות א' ב 2  2 אישיות ב'

 ד"ר יוני גז מבוא לפסיכולוגיה ב' א 2  2 פסיכולוגיה אבנורמאלית א'

פסיכולוגיה  ב 2  2 פסיכולוגיה אבנורמאלית ב'

 אבנורמאלית א'

 ד"ר יוני גז

סקרים, רגרסיה ושיטות 

 לינאריות

 ד"ר יעל פוזננסקי הסקה סטטיסטית ב 3 2 2

    22   סה"כ חובה

-14   בחירה
18 
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    4-6   לימודים כלליים

 
  תנאי מעבר משנה ב' לשנה ג':

 לפחות.  65ציון עובר בכל קורסי החובה וממוצע 

 כל אשכול.מקורס אחד  לפחות בשנה ב', עליכם לבחורקורסי הבחירה בבחירת  – שימו לב

  תנאי המינימום לקבלת התואר הם:

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

 
 חובה שנה ג'

 
שעות  קורס

 שיעור

שעות 

 תרגול

 מרצה דרישת קדם סמסטר נק"ז

מבוא לשיטות מחקר 

 *  איכותניות

 ד"ר ליאורה נבון  ב' 2 1 2

מבוא למבחנים 

 פסיכולוגיים * 

 שטרן-ד"ר דנה גנאור מבוא לפסיכולוגיה ב' א' 2  2

 דותן-ד"ר שרון גילאי מבוא לפסיכולוגיה ב' ב' 2  2 תפיסה

   א+ב 4  4 סמינר מחקר עיוני

   א+ב 4  4 סמינר מחקר אמפירי

      20-24 ירהלימודי בח

      7-9 לימודים כלליים

 
 
 מבוא למבחנים פסיכולוגייםומבוא לשיטות מחקר איכותניות יש ללמוד רק קורס אחד מבין השניים: * 
 

 ג -בשנים ב המוצעיםלהלן רשימה של קורסי הבחירה 

 ההקורסים המסומנים באפור יינתנו בשנה"ל תשע"

 

שעות  אשכול קורס

 שיעור

 מרצה דרישת קדם סמסטר נק"ז

       אשכול קוגניציה ומוח

אינטליגנציה אנושית: 

אבולוציה, קוגניציה, 

 נוירוביולוגיה

קוגניציה 

 ומוח

פסיכולוגיה  א+ב 4 4

 פיזיולוגית ב'

מבוא 

 ב' לפסיכולוגיה

פרופ' 

נחשון 

 מירן

הבסיס הפסיכולוגי של 

 החשיבה הכמותית

קוגניציה 

 ומוח

מבוא   2 2

 לפסיכולוגיה ב'

ד"ר דנה 

-גנאור

 שטרן

הבנה ויישום של 

 למידה סמויה -חוקים 

קוגניציה 

 ומוח

פסיכולוגיה   2 2

 קוגניטיבית א'

 יעלד"ר 

 פוזננסקי

קוגניציה  מבוא לזיכרון האנושי

 ומוח

מבוא   2 2

 לפסיכולוגיה א'

 יוניד"ר 

 גז
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הבסיס הביולוגי של 

 בריאות הנפש

קוגניציה 

 ומוח

פסיכולוגיה  'א 2 2

 לוגית ב'פיזיו

 גיליד"ר 

 וולף

קוגניציה  כאב

 ומוח

פסיכולוגיה  ב' 2 2

 פיזיולוגית ב'

ד"ר גילי 

 וולף

קוגניציה  שפה וחשיבה

 ומוח

מבוא  ב' 2 2

 לפסיכולוגיה ב'

 ירדןד"ר 

 קידר

קוגניציה  מחקר מודרך *

 ומוח

   א+ב 4 4

אשכול אישיות 

 והתפתחות

      

טראומה, פוסט 

טראומה והפרעות 

 –יאטיביות דיסוצ

היבטים תיאורטיים 

 וקליניים

אישיות 

 והתפתחות

מבוא  א+ב 4 4

 לפסיכולוגיה ב'

ד"ר יוני 

 גז

סוגיות מרכזיות בגיל 

 ההתבגרות

אישיות 
 והתפתחות

 קרניד"ר   א+ב 4 4

 שלף

אישיות  * בשביל הנפש
 והתפתחות

 יוניד"ר   א+ב 2 2

 גז

אספקטים פסיכולוגיים 

 ADHDשל 

אישיות 
 והתפתחות

ארז ד"ר   א 2 2

 מילר

-התפתחות רגשית

 חברתית

אישיות 
 והתפתחות

פסיכולוגיה  ב 3 3

 התפתחותית ב'

מיכל ד"ר 

 פרוי

אישיות  הורות
 והתפתחות

מבוא  ב 2 2

 לפסיכולוגיה ב'

ד"ר 

בלהה 

 פריינטה

בעיות בהתפתחות 

 *בהקשר המשפחתי א'+ב

אישיות 
 והתפתחות

פסיכולוגיה  א+ב 4 4

 התפתחותית ב'

 פ'פרו

 ג'ודי

 אורבך

אישיות  מחקר מודרך *

 והתפתחות

   א+ב 4 4

       אשכול ארגון וחברה

ארגון  קבלת החלטות

 וחברה

מבוא  א+ב 2 2

 לפסיכולוגיה ב'

ד"ר 

אלירן 

 הלאלי

סטריאוטיפים ודיעות 

 קדומות

ארגון 
 וחברה

פסיכולוגיה  ב 3 3
 חברתית ב'

ד"ר 

 ליאורה

 נבון

ארגון היבטים חברתיים של 
 וחברה

ד"ר פסיכולוגיה  א 3 3
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 ליאורה חברתית ב' נפשית בריאות

 נבון

ארגון  פסיכולוגיה ארגונית
 וחברה

פסיכולוגיה  ב 2 2

 חברתית ב'

ד"ר 

אושרית 

-כספי

 ברוך

ארגון  מיון עובדים
 וחברה

מבוא  ב 2 2

  לפסיכולוגיה ב'

דנה ד"ר 

-גנאור

 שטרן

 

 

  מרצההשתתפות בקורס מותנית בראיון קבלה אצל ה* 

 
 

 ג' נהשיוצעו בש הסמינריםלהלן רשימה של 

 ההקורסים המסומנים באפור יינתנו בשנה"ל תשע"

 שימו לב, יש ללמוד כל סמינר מאשכול אחר.
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 הערות דרישות קדם סמסטר נק"ז קורס

פסיכולוגיה  א+ב 4 תיאוריות התקשרות

 התפתחותית ב'

 פסיכולוגיה ניסויית ב'

ד"ר  –סמינר אמפירי 

חני ד"ר ו גז יוני

 אדלשטיין

 סוגיות בחקר זכרון א'

 + ב

פסיכולוגיה ניסויית  א+ב 4

פסיכולוגיה ב', 

 קוגניטיבית ב

ד"ר  –סמינר אמפירי 

 גז יוני

תהליכים אוטומטיים 

 והבקרה עליהם

פסיכולוגיה  א+ב 4

, קוגניטיבית ב

פסיכולוגיה ניסויית 

 ב'

פרופ'  –סמינר עיוני 

 צלגוב יוסי

 טמפרמנט
פסיכולוגיה  +בא 4

 התפתחותית ב

 –סמינר אמפירי 

 אורבך ג'ודיפרופ' 

קיבוצים והתנחלויות: 

חברות מיעוט חלוצות 

ההגמונית  בתרבות

 בישראל

פסיכולוגיה חברתית   4

 ב

ד"ר  –סמינר עיוני 

 בלהה פריינטה

-אנוכיות והתנהגות פרו

חברתית 

באינטראקציות 

 חברתיות

 

פסיכולוגיה חברתית  א+ב 4

יכולוגיה ב, פס

 ניסויית ב'

ד"ר  –סמינר אמפירי 

 אלירן הלאלי

 
 
 


