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 3שנה    נק"ז    2מדעי העצבההתמחות בלמסלול קורסי בחירה 

 4א 2          נושאים עכשוויים בקוגניציה  .0017019.1
 ב 3       מטלב וניתוח נתונים ממערכות עצביות   019.1.0074

 ג 2       בלמידה ובבקרה מוטורית פרקים  .24.002019
 ג 4         חישוביות וקוגניציה  019.2.0011

 ג 2        )סמינר( זמות וחדשנותי  59019.1.00

 ג 2    )סמינר(  מבוא למערכות מורכבות למדעי הקוגניציה והחברה  0048019.1.

 ג 2     )סמינר(  ביג דאטה, בינה מלאכותית וקוגניציה  .69.002019

 

 שנה    נק"ז    2פסיכולוגיהההתמחות בלמסלול קורסי בחירה 

 ב  2        מבוא לרשתות נוירונים  101.1.0014

 ב 2         מוח והתנהגות  101.1.0197

 ב 2        נוירופסיכולוגיה קוגניטיבית  101.1.0219

 ב 2         יום-הבנה בחיי יום  101.1.0239

 ב 2      ומתודולוגיה בשיפוט וקבלת החלטות מחקר  101.1.0378

 ב 2       מחקר מתודולוגי במוח וקוגניציה  101.1.0398

 ב 2     מחקר ומתודולוגיה בשיפוט, קבלת החלטות ורגש  101.1.0428

 ב 2      מחקר ומתודולוגיה בתהליכי תפיסה וזיכרון  101.1.0438

 ג 2    )סמינר( 5בהיבטים החברתיים של הזיכרון האפיזודי סמינר  019.1.0089

 ג  2      מבוא לדימות מוח האדם: אלקטרופיזיולוגיה  101.1.0035

 ג 2         )סדנא( אוטיזם ומוח  101.1.0053

 ג 2    )סדנא( ילד בגיל הרך-ויסות עצמי בהורות וביחסי הורה  489101.1.0

 ג 2     )סמינר(  דאטה, בינה מלאכותית וקוגניציה ביג  .69.002019

 

 שנה    נק"ז   2ת עצביתחישוביוההתמחות בלמסלול קורסי בחירה 

 ב 3       מטלב וניתוח נתונים ממערכות עצביות   019.1.0074

 ג  4         וקוגניציה חישוביות  019.2.0011

 מבין הקורסים: 2עד 

 א 2          עכשוויים בקוגניציה נושאים  .0017019.1
 ג 2       פרקים בלמידה ובבקרה מוטורית  019.2.0024
 ג 2        )סמינר( יזמות וחדשנות  019.1.0059

                                            
1
 על סטודנטים לוודא שהם עומדים בדרישות הקדם של קורסי הבחירה שאליהם הם נרשמים. 

2
 .קורסים אחרים באישור האחראי על המסלול 
3
 .הכוונה היא לשנה ב' ומעלה –הכוונה היא לשנה א' ומעלה; ב  -א  

4
 הקורס אינו פתוח לשנה ג'. 
5
 .היבטים חברתיים של הזיכרוןרלוונטי למי שעשה בסמסטר א' את הקורס  



 ג 2    )סמינר(  מבוא למערכות מורכבות למדעי הקוגניציה והחברה  0048019.1.

 שנה    נק"ז    2פילוסופיהההתמחות בלמסלול קורסי בחירה 

 א 3           מדע-דואומדע ופס  914019.1.0

 ב 2      היבטים פילוסופיים של קוגניציה ונפש  019.1.0004

 ב 3            תיאוריות של תודעה  99019.1.00

 ב 2          1סדנת קריאה באפיסטמולוגיה  159019.1.0

 ב 2     )שנתי( 2יסטיםאמפריצ -מבוא לפילוסופיה חדשה   17131.1.10

 ב 3    של המדע מפוזיטיביזם לפוסט מודרניזם סופיהמבוא לפילו  .0218131.1
 ב 2         אנליטיתסופיה מבוא לפילו  .0037131.1
 ב 2       מושג החלל אצל דיקרט, לייבניץ וניוטון  .0011131.1
 ב 3          אמת וחשיבותה  .0219131.1
 ב 3           קריאת נפש  .0229131.1
 ג 3          )סמינר( רגשות  .0078131.1
 ג 3          )סמינר( רוע רדיקלי  .0249131.1

 

 שנה    נק"ז    2בלשנותההתמחות בלמסלול קורסי בחירה 

 ב 2    ב -חיי שפה: כיצד שפות מתהוות, מתגבשות, ומשתנות   72132.1.03

 ב 2       מבוא למדע קוגניטיבי: רכישת שפה  091132.1.0

 ב 4       הרכישת שפת אם: בין ממצאים לתיאורי  259132.1.0

 ב 4          מורפולוגיה  279132.1.0

 ב 4         ניתוח פונולוגי  289132.1.0

 

 

 

 קורסי בחירה לתכנית הליבה

 

-נק"ז בתכנית החד 60-מחלקתית ו-נק"ז בתכנית הדו 42.5כל קורסי הליבה הם קורסי חובה )

-סטודנטים שחלק מנק"ז הליבה שלהם משוייך למחלקה השנייה )בתכנית הדומחלקתית(, אבל 

מחלקתית(, וכן סטודנטים שקיבלו פטור מקורסי ליבה -מחלקתית( או לחטיבת ההשלמה )בתכנית החד

על סמך לימודים קודמים, צריכים להשלים את נק"ז הליבה בקורסי בחירה. קורסי בחירה אלו יכולים 

 להיות:
 

 יל )מכל מסלול התמחות(.מהרשימה דלע .1

 קורסי חובה של מסלולי ההתמחות האחרים )מפורטים בתכנית הלימודים( .2

 מחלקתית.-מחלקתית: קורסי ליבה ייעודיים לתכנית החד-לתכנית הדו .3

                                            
1
סדנת הקריאה )שאינה סמינר( מיועדת לסטודנטים בחטיבה לפילוסופיה בתכנית הותיקה ולסטודנטים במסלול  

ומפגשים פרטניים עם  ,הסדנה מבוססת על קריאה וניתוח של מאמריםההתמחות בפילוסופיה בתכנית החדשה. 
 הסטודנט.

2
 .ללא התרגיל 



 קורסים אחרים )ממחלקה כלשהי( באישור ועדת הוראה. .4


