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 "פתש –פסיכולוגיהבחטיבה 
 

 

 מטרת הלימודים

הוא  כזהמתוך ההנחה, שידע  בפסיכולוגיה ידע בסיסילהקנות לסטודנט מטרת החטיבה בפסיכולוגיה היא 

חלק מההשכלה הכללית הנדרשת לאדם החי בעולם המודרני. קורסי הבחירה הניתנים במסגרת החטיבה 

 קוגניטיביים.-לפסיכולוגיה עוסקים באספקטים התפתחותיים, חברתיים ונוירו

 

 

 לימודיםהמבנה 

 :החלוקה הבאהנקודות זכות )נק"ז(, ע"פ  120 -תואר מורכב מה

נק"ז  4, בפסיכולוגיה, כשאחת מהחטיבות יכולה להיות תחומי-רבב.א  במסגרתנק"ז  28חטיבות של  4

 וקורס הכרת הספרייה. *, קורסי אנגלית לרמת פטורנק"ז לימודי מיומנות 4לימודי ליבה, 

 

 

 נק"ז  לימודיםה חובות

 13-14 קורסי חובה

 14-15 קורסי בחירה

 28 סה"כ

 

 

 שנה א'

 קורסי חובה

 דרישות קדם נק"ז קורס

  5 פסיכולוגיה א' + ב'ה יסודות

 ב'+פסיכולוגיה א'ה יסודות 4 יסודות הפסיכופתולוגיה

  9 סה"כ

 

במהלך שנה א' נדרש תלמיד החטיבה לפסיכולוגיה ללמוד את קורס המיומנות "אוריינות אקדמית  *
 ".מדעי החברהב
 

 שנה ב'

 קורסי חובה

 דרישות קדם נק"ז קורס

  5 **פסיכולוגיה התפתחותית א' + ב' 

  4 **פסיכולוגיה חברתית א' + ב' 

  9 סה"כ

 

 הנ"ל בלבד.**  הסטודנט נדרש ללמוד את אחד מהקורסים 

 



 2 

 * ג-לשנים ב רשימת קורסי בחירה

 דרישות קדם נק"ז קורס

 ב'הפסיכולוגיה א'+ יסודות 4 סוגיות מרכזיות בגיל ההתבגרות

 פסיכולוגיה חברתית א' 3 בריאות נפשית היבטים חברתיים של

  5 פסיכולוגיה פיזיולוגית א' + ב'

 פסיכולוגיה חברתית ב' 3 סטריאוטיפים ודעות קדומות

 יסודות הפסיכולוגיה א'+ב' 2 למידה

, יסודות הפסיכולוגיה א'+ב' 2 הורות

 פסיכולוגיה התפתחותית

 א' + ב'

  2 מיון עובדים

  23 סה"כ

 
 הקורסים מתעדכנת מדי שנה.רשימת *

 
 
 
 

 :הנחיות כלליות

 מהקורסים וממוצע משוקלל לפי הנק"ז  75%-מעבר משנה א' לשנה ב' מותנה בציון עובר ב
 לפחות. 70בקורסי החובה של 

  מעבר משנה ב' לשנה ג' מותנה בציון עובר בכל קורסי החובה וממוצע משוקלל לפי הנק"ז בקורסי
 לפחות. 65החטיבה של 

 פטור מלימודי אנגלית היא תנאי מעבר לשנה ג'. קבלת 

  נק"ז(. 14-15בשנים ב' וג' על הסטודנט להשתתף  בקורסי בחירה )סה"כ 

  קורסי בחירה מחטיבות אחרות, שלא  2קורסי בחירה: לכל סטודנט תינתן האפשרות לבחור עד
וא רוצה לשייך מתוך החטיבות אליהן נרשם, בכפוף לאישור ראש החטיבה בה הוא לומד ואליה ה

את הקורס שבחר מחטיבה נוספת. הקורס צריך להיות רלוונטי ללימודי החטיבה בה רשום 
 הסטודנט.

 .בחטיבה לפסיכולוגיה לא יתקיים סמינר 

  :התנאי לקבלת התואר הוא 
 לפחות בכל חטיבה ובכל הלימודים )כל הממוצעים הם ממוצעים משוקללים(. 65ציון ממוצע 

  גורר הפסקת לימודים –חוזר )גם במידה שבקורס הראשון הציון היה עובר( נכשל בקורס חובה. 

 .ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים בהתאם לאילוצי המערכת 

 

 

 לימודי אנגלית:

 

תלמיד נדרש להפגין רמת ידע גבוהה באנגלית, רמה השווה לרמת קורס מתקדמים ב', ולקבל פטור 

 מלימודי האנגלית.

 באנגלית כשפה זרה היא להכשיר את התלמיד בקריאת חומר אקדמי באופן עצמאי ויעיל.מטרת הלימודים 

לבדיקת ידיעותיו של התלמיד באנגלית ולסיווג רמתו, הוא ייבחן בבחינה פסיכומטרית או במבחן אמי"ר / 

ון אמיר"ם. על הסטודנט, הניגש למבחן סיווג רמה, לבקש מהמרכז הארצי לבחינות והערכה להעביר את צי

המבחן למכללה. במקביל יש להציג את ספח הציון למרכז מידע ורישום במכללה. תלמיד, אשר השיג ציון 

שלא מקנה לו רמת פטור באנגלית, יסווג לאחת מחמש הרמות השונות )אנגלית טרום בסיסית א' / אנגלית 

ללמוד את הקורסים  טרום בסיסית ב', אנגלית בסיסית, אנגלית מתקדמים א', אנגלית מתקדמים ב'(. יש

 על פי סדר רמתם עד לרמת פטור.
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 היקף הקורסים הוא:

  'מקוונות( במשך סמסטר אחד. 4-פרונטאליות ו 4שעות שבועיות ) 8 -טרום בסיסי א 

  'מקוונות( במשך סמסטר אחד. 2-פרונטאליות ו 4שעות שבועיות ) 6 -טרום בסיסי ב 

  מקוונות( במשך סמסטר אחד. 2-פרונטאליות ו 4שעות שבועיות ) 6 –בסיסי 

  'שעות שבועיות פרונטאליות במשך סמסטר אחד. 4 -מתקדמים א 

  'שעות שבועיות פרונטאליות במשך סמסטר אחד. 4 -מתקדמים ב 

על הסטודנט לסיים את כל לימודי האנגלית במהלך השנתיים הראשונות ללימודי התואר הראשון )עד 

רישה זו יופסקו לימודיו. חידוש הלימודים לתואר יותנה במילוי לתום שנה ב'(. תלמיד אשר לא יעמוד בד

 דרישות לימודי האנגלית כשפה זרה.

 קבלת פטור מלימודי אנגלית היא תנאי מעבר לשנה ג' ומהווה תנאי קדם ללימודי סמינרים.

 חובת הרישום לקורס חלה על הסטודנט והרישום מתבצע על בסיס מקום פנוי.

 .40, כאשר הציון בבחינה הסופית הוא מינימום 58גלית הינו ציון עובר בקורסי האנ


