
המחלקה

למדעי הקוגניציה והמוח

לימודים לתואר

B.Scבמדעי הקוגניציה והמוח



מחלקתי-המסלול הדו

64

ז"נק

54

ז"נק

42.5

ז"נק

21.5

ז"נק

המחלקה למדעי  
הקוגניציה והמוח

לימודי ליבה

מגמת התמחות

מדעי הָעָצב•

פסיכולוגיה•

חישוביות עצבית•

פילוסופיה•

בלשנות•

מחלקה נוספת

פסיכולוגיה

פילוסופיה

בלשנות



מחלקתי-המסלול החד

90

ז"נק

28

ז"נק

60

ז"נק

30

ז"נק

רשימה מלאה

באתר המחלקה

המחלקה למדעי  
הקוגניציה והמוח

לימודי ליבה

מגמת התמחות

מדעי הָעָצב•

פסיכולוגיה•

חישוביות עצבית•

פילוסופיה•

בלשנות•

חטיבה נוספת



מגמת ההתמחות

החל משנת הלימודים השנייה•

o(בהתאם לתנאי קבלה שיפורסמו בהמשך)לבחירת הסטודנט

מהחטיבה הנוספת/שונה מהמחלקה•

oפסיכולוגיהמחלקה ב

פסיכולוגיהאינהמגמת התמחות ש

oפילוסופיהמחלקה או חטיבה ב

פילוסופיהאינההתמחות שמגמת

oבלשנותמחלקה או חטיבה ב

בלשנותאינההתמחות שמגמת

הדגשים הם על נושאים קוגניטיביים•



מחלקתי-המסלול החד

מקבלים תואר בדיסציפלינה •

מדעי הקוגניציה והמוח: אחת

כדי להמשיך לתואר שני  •

בדיסציפלינה של מגמת  

יתכן והמחלקה , ההתמחות

הרלוונטית תדרוש השלמות

הלימודים בתחום מדעי  •

הקוגניציה והמוח מקיפים יותר

מחלקתי-המסלול הדו

מקבלים תואר בשתי  •

:דיסציפלינות

מדעי הקוגניציה והמוח  1)

פילוסופיהאו פסיכולוגיה2)

בלשנותאו 

אפשר להמשיך לתואר שני  •

,  בכל אחת מהדיסציפלינות

ללא צורך בהשלמות

?איזו תכנית לבחור



(נוירוביולוגיה)שמואלוףליאור ר "ד

ראש המחלקה

מגמת מדעי העצבאחראי על 

(מנהלה)כרמלה נאור ' הגב

הממונה על מנהל בית הספר לחקר המוח

(מנהלה)שירה שמש פליט ' הגב

רכזת לענייני סטודנטים

(הנדסת מחשבים ופילוסופיה)ר מריוס כהן "ד

ר וועדת ההוראה של התכנית החדשה"יו

סגל המחלקה



(פסיכולוגיה קוגניטיבית)ר טליה שדה "ד

ר וועדת ההוראה של התכנית הותיקה"יו

מגמת פסיכולוגיהאחראית על 

(  נוירוכירורגיה ופיזיולוגיה)אלון פרידמן ' פרופ

בשבתון

(חישוביות עצבית)ר אורן שריקי "ד

מגמת חישוביות עצביתאחראי על 

(פסיכולוגיה קוגניטיבית)יוסי צלגוב' פרופ

(המשך)סגל המחלקה 



(מדעי העצב)דינשטייןאילן ' פרופ

המחלקה לפסיכולוגיה

ר וועדת ההוראה של תואר שלישי"יו

(מדעים קוגניטיביים)יאיר נוימן ' פרופ

ר וועדת ההוראה של תואר שני"יו

(פילוסופיה)ר ניר פרסקו "ד

מגמת פילוסופיהאחראי על 

(ויזמותהייטק)כרמל סופר ' פרופ

(המשך)סגל המחלקה 



(נוירוביולוגיה)גליה אבידן ' פרופ

בשבתון

(פיזיולוגיה וביולוגיה תאית)גיטלרר דני "ד

מגמת ההתמחות במדעי העצבאחראי על 

(בלשנות)ר עידן לנדו "ד

המחלקה לבלשנות

מגמת ההתמחות בבלשנותאחראי על 

(המשך)סגל המחלקה 



בעניינים אקדמיים

וועדת הוראה–בנושא תכנית הלימודים •

o(18חדר , 93בניין )למעוניינים יתקיימו ייעוצים

–בנושא מגמה מסוימת •

האחראי על המגמה

שירה שמש פליט' הגב-בענייני מנהלה 

דיקנט הסטודנטים-בענייני רווחה 

"(האח הגדול"פרויקט )סטודנטים ותיקים-בעניינים שונים 

?במי אפשר להיעזר



מידע חיוני באתר המחלקה

תכנית הלימודים•

oהסברים על מסלולי הלימוד

oרשימת קורסי הליבה

oרשימת קורסי החובה במגמות ההתמחות השונות

מחלקתי-רשימת חטיבות למסלול החד•

פ"תש' רשימת קורסי הבחירה לסמסטר א•

מועדים לייעוצים אישיים של וועדת הוראה•

קישור לפורום התכנית החדשה•



רישום לקורסים

ז"נק20: היקף לימודים ממוצע בסמסטר

?ז החובה קטן יותר"מה עושים אם מספר נק

:האפשרויות•

סמסטר ראשון לא עמוס מאפשר התחלת לימודים נינוחה1.

(קורס עם הרבה עבודה)להנדסה1חדואיחסית והשקעה בקורס 

רלוונטי רק למי שלומד חלק מקורסי  -לקחת קורס בחירה 2.
(נמוך' היצע קורסי הבחירה לשנה א)הליבה במחלקה השנייה 

מבוא לבלשנות למדעים הקוגניטיבייםלקחת את הקורס 3.
(מספר המקומות מוגבל)' במקום בסמסטר ב' בסמסטר א

מומלצות לסטודנטיםאינן3-ו2אפשרויות •

שאינם בעלי אוריינטציה מתמטית



תהליך הרישום לקורסים
זמין באתר המחלקה  –חוזר רישום לקורסים•

מערכת רישום לקורסיםלסטודנטיםאתר האוניברסיטה •

19.09.19, יום חמישי–הרישום מועד •

לסטודנטיםאישי באיזור–שעות חלון הזמן האישי לרישום •

מומלץ להכין מראש את רשימת הקורסים לרישום בהתאם לתוכנית הלימודים שלך  •

זיגי–מספר תרגיל , שם הקורס, הקורס' מס–

הרשמה לקורסים לפי מחלקות•

או חד מחלקתימחלקתי דו –בהתאם למסלול הלימודי –רישום במתכונת •

הרשמה לקבוצות תרגול •

במהלך השבועיים הראשונים של הסמסטר  –תקופת שינויים •

https://in.bgu.ac.il/bcs/Documents/%D7%97%D7%95%D7%96%D7%A8%20%D7%A1%D7%9E%D7%A1%D7%98%D7%A8%20%D7%90%20%20%D7%AA%D7%A9%20%D7%A4%202020%20%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%92%D7%A9.pdf
https://in.bgu.ac.il/Pages/default.aspx
https://in.bgu.ac.il/Pages/4students.aspx
https://bgu4u.bgu.ac.il/pls/scwp/!app.gate?app=cns
https://bgu4u.bgu.ac.il/pls/apex/f?p=104:HOME:16386148906950
https://ziggi.bgu4u.co.il/


רשימת קורסי החובה  

'סמסטר א' שנה א

תרגולהקורס' מסשם הקורס

אין19.1.0129הלוגיקה והמדעיסודות פילוסופיים של

יש101.1.0059' פסיכולוגיה פיזיולוגית א

יש101.1.0049מבוא לסטטיסטיקה

יש201.1.9711להנדסה1א"חדו



:רישום במתכונת

רישום מרוכז בלחיצת כפתור
לתלמידי המסלול החד מחלקתי

הדו מחלקתי עם פסיכולוגיההמסלול לתלמידי 

לתלמידי המסלול הדו מחלקתי עם פילוסופיה או בלשנות  

פסיכולוגיה  ולקורס מבוא לסטטיסטיקה ובנוסף רישום לקורס רישום במתכונת 

. בהתאם לפירוט מעלה'פיזיולוגית א

תרגולהקורס' מסשם הקורס

אין19.1.0129פילוסופיים של הלוגיקה והמדעיסודות

יש101.1.0059'  פסיכולוגיה פיזיולוגית א

יש101.1.0049מבוא לסטטיסטיקה

יש201.1.9711להנדסה1א"חדו

תרגולהקורס' מסשם הקורס

אין19.1.0129פילוסופיים של הלוגיקה והמדעיסודות

יש  201.1.9711להנדסה1א"חדו



!בהצלחה


