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מדעי הָעָצב•
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בלשנות•
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שליש ושני שלישמדעי העצב: תחום רב תחומי בפני עצמו – רפואה, ביולוגיה, נוירופסיכולוגיה, פיזיקה, כימיה, מתמטיקהמחקר מתחלק על פי גודל יחידת העניין: ◦ מלוקלרי ◦ תאי ◦ מערכות ◦ התנהגות/קוגניציהפסיכולוגיה: מתעניינים בהתנהגות האנושית – לומדים על המרכיבים הביולוגיים, הרגשיים, הקוגניטיביים, ההתפתחותיים והחברתיים העומדים בבסיס התנהגות נורמלית וגם אבנורמליתחישוביות: מידול מתמטי של תהליכים מוחיים וקוגניטיביים. ניסוח עקרונות חישוביים כלליים המסבירים את האופי של תהליכי העיבוד והלמידה במוח. לומדים על דברים כמו למידת מכונה ומדעי הנתונים, יישומים טכנולוגיים במדעי המוח וניתוח נתונים מוחיים.פילוסופיה: שאלות "עמוקות" על נפש האדם, מודעות, סיבתיות ורצון חופשי וגם בלוגיקה ובניית טיעון מדעי קוהרנטיבלשנות: חקר השפה האנושית (ששונה משפות בעלי חיים אחרים) כולל סמנטיקה, תחביר, מבנה הצלילים בשפה ועוד.



מחלקתי-המסלול החד
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יש גם יותר לימודי ליבה וגם יותר לימודים במגמת ההתמחות



ההתמחות  מגמת 
.בשנה אסמסטר א בחירת המגמה תתבצע בתום •
)לתנאי קבלה שיפורסמו בהמשךבהתאם (לבחירת הסטודנט •
.במסמסטר החל מדעי העצב נלמדת מגמת •

.שנה במשאר המגמות נלמדות החל 
מהחטיבה הנוספת/מהמחלקהשונה •

oפסיכולוגיהמחלקה ב←
פסיכולוגיהאינהמגמת התמחות ש

oפילוסופיהמחלקה או חטיבה ב←
פילוסופיהאינההתמחות שמגמת

oבלשנותמחלקה או חטיבה ב←
בלשנותאינההתמחות שמגמת

סמסטר א יערכו אירועי חשיפה למגמות השונות כדי  במהלך •
לסייע בבחירה



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

נוספת  ניתן ללמוד חטיבה •
מהמגוון הרחב שמוצע

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
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Presentation Notes
נגיד, אם רוצים להמשיך לתואר שני במדמח, צריך השלמות אחרי המגמה החישובית. אם רוצים תואר שני בפסיכולוגיה, צריך השלמות אם כי לא בהכרח הרבהניתן ללמוד חטיבה נוספת מהמגוון הרחב שמוצע: מי שמתעניין לדוגמא במדעי המחשב וחישוביות, מדעי המחשב חד חוגי + מגמת התמחות בחישוביות יכולים להיות מושלמים בשבילה



חישוביות עצבית(ר אורן שריקי "ד(
ראש המחלקה

מגמת חישוביות עצביתוראש 

מנהלה(כרמלה נאור ' הגב(
בית הספר לחקר המוח, הממונה על מנהל

מנהלה(שירה שמש פליט ' הגב(
רכזת לענייני סטודנטים

פסיכולוגיה קוגניטיבית(ר טליה שדה "ד(
ר ועדת ההוראה של תואר ראשון"יו

מגמת פסיכולוגיהוראשת

סגל המחלקה



נוירוביולוגיה(ר ליאור שמואלוף "ד(
מגמת מדעי העצבראש 

נוירוכירורגיה ופיזיולוגיה(אלון פרידמן ' פרופ  (
בשבתון

פסיכולוגיה קוגניטיבית(יוסי צלגוב' פרופ(

הנדסת מחשבים ופילוסופיה(ר מריוס כהן "ד(

)המשך(סגל המחלקה 



מדעי העצב(אילן דינשטיין' 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 פילוסופיהראש 

הייטק ויזמות, מדעים קוגניטיביים(כרמל סופר ' פרופ(

)המשך(סגל המחלקה 



נוירוביולוגיה(גליה אבידן ' פרופ(

פיזיולוגיה וביולוגיה תאית(גיטלרר דני "ד(
המחלקה לפיזיולוגיה וביולוגיה תאית

מגמת מדעי העצב) נוסף של(ראש 

בלשנות(עידן לנדו ' פרופ(
המחלקה לבלשנות

מגמת בלשנותראש 

)המשך(סגל המחלקה 



ר טליה שדה"ד, הוראהר ועדת "יו–אקדמיים בעניינים 

שירה שמש, סטודנטיםלענייני רכזת –מנהלה בענייני 

סטודנטים ותיקים-בעניינים שונים 
"אח גדול"פרויקט , "איתךאנחנו "פרויקט •

הסטודנטיםדיקנאט-רווחה בענייני 

?במי אפשר להיעזר



הסטודנטיםדיקנאט
)כגון חונכים למי ששפת האם שלו אינה עברית(שונות שירותי רווחה וסיוע לאוכלוסיות 

Presenter
Presentation Notes
דיקנט – תכניות רבות וטובות לסטודנטים שנתקלים בקשיים בגלל מגוון סיבות: קשיי שפה (למי ששפת האם אינה עברית), בעיות רפואיות וכו'. מאוד מומלץ לכולם להיכנס לאתר ולדעת במה ניתן להעזר בדיקנאט.



מידע חיוני באתר המחלקה

תכנית הלימודים•
o קורסי הליבהרשימת
oרשימת קורסי החובה במגמות ההתמחות השונות

נהלי המחלקה•
מחלקתי-רשימת חטיבות למסלול החד•
א"תשפ' רשימת קורסי הבחירה לסמסטר א•
באחריותכם להתעדכן באופן שוטף באתר  •

המחלקה



תהליך הרישום לקורסים
זמין באתר המחלקה  –חוזר רישום לקורסים •

מערכת רישום לקורסיםלסטודנטיםאתר האוניברסיטה •

17.09.20, יום חמישי–מועד הרישום •
אישי לסטודנטיםבאיזור–שעות חלון הזמן האישי לרישום •

מומלץ להכין מראש את רשימת הקורסים לרישום בהתאם לתוכנית הלימודים •

מספר תרגיל , שם הקורס, הקורס' מס–שלך 

דו מחלקתי או חד מחלקתי–הלימודים בהתאם למסלול –במתכונת רישום •

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%A8%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%9D%20%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%9D%20-%20%D7%A1%D7%9E%D7%A1%D7%98%D7%A8%20%D7%90%20%D7%AA%D7%A9%D7%A4%D7%90.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


רשימת קורסי החובה  
'סמסטר א' שנה א

תרגולהקורס' מסשם הקורס
אין19.1.0129הלוגיקה והמדעיסודות פילוסופיים של

אין19.1.0059מבוא לבלשנות למדעים הקוגניטיביים

יש1101.1.0057פסיכולוגיה פיזיולוגית 

יש101.1.0049מבוא לסטטיסטיקה

יש201.1.9711להנדסה1א"חדו



:רישום במתכונת
רישום מרוכז בלחיצת כפתור

לתלמידי המסלול החד מחלקתי

לתלמידי המסלול הדו מחלקתי עם פסיכולוגיה

לתלמידי המסלול הדו מחלקתי עם פילוסופיה או בלשנות  
פסיכולוגיה  ולקורס מבוא לסטטיסטיקה ובנוסף רישום לקורס רישום במתכונת 

.  בהתאם לפירוט מעלה1פיזיולוגית 

תרגולהקורס' מסשם הקורס
אין19.1.0129פילוסופיים של הלוגיקה והמדעיסודות

אין19.1.0059הקוגניטיבייםמבוא לבלשנות למדעים
יש1101.1.0057פסיכולוגיה פיזיולוגית 

יש101.1.0049מבוא לסטטיסטיקה
יש5201.1.9711קבוצה –להנדסה 1א"חדו

תרגולהקורס' מסשם הקורס
אין19.1.0129פילוסופיים של הלוגיקה והמדעיסודות

אין19.1.0059הקוגניטיבייםמבוא לבלשנות למדעי

יש  5201.1.9711קבוצה –להנדסה 1א"חדו



Brainstorm BGU is About 

NETWORKING

Between faculties 

through hackathons 

INDUSTRY

Connection to cutting-edge 
technologies 

exploring new opportunities 

COMMUNITY

Across universities and 
around the world



Ministry of 
Health

Hackatho
n



“
● Meetups 

● Workshops 

● NueroPitch 2025 

BrainStorm BGU - גוריוןבןשלהבריינטקקהילת

● Neuro-Hub

● Podcast

BrainStorm BGUעדכוני

brainstormbgu@gmail.com

Our Activities 



!בהצלחה
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