
  התוכנית למדעי ההתנהגות

  ) 141(סימן מחשב    

  מטרת הלימודים

תכנית הלימודים במדעי ההתנהגות עוסקת בהתנהגות האנושית כתופעה המתרחשת בשלושה מישורים: פרט 
רת הלימודים היא להקנות לתלמידים היכרות עם (פסיכולוגיה), חברה (סוציולוגיה) ותרבות (אנתרופולוגיה). מט

לוגיה, אנתרופולוגיה וסוציולוגיה ומאפשרת הן שילוב בין התחומים והן התמקדות באחד מהם. תחומי הפסיכו
הכרות זו כוללת הקניית כלים תיאורטיים ומחקריים בשלושת הדיסציפלינות בנוסף להתוודעות לכלים 

 טיפוליים  בפסיכולוגיה.

אפשר לבוגריה להמשיך את חלקתי, בסיס אקדמי הממ-התכנית מקנה לתלמידיה, הלומדים במסלול החד
הסוציולוגיה  הלימודים לתואר מוסמך ללא דרישות השלמה בכל האוניברסיטאות בארץ בתחומי הפסיכולוגיה,

 והאנתרופולוגיה.

   מבנה הלימודים

o מחלקתי במדעי ההתנהגות-מסלול חד  

o חלקתי במדעי ההתנהגות במכללת אחוה ובקמפוס אילת בלבדמ- מסלול דו 

    

  נק"ז) 108חד מחלקתי ( –םלימודיהתכנית 

  שנה א'  

  קורסי חובה

סה"כ  סמסטר
 נקודות

סה"כ 
 שעות

שעות 
 תרגול

 שעות
 שיעור

 מס' הקורס שם הקורס

  2  0  2  2  ב
יסודות פילוסופיים של מדע 

  הפסיכולוגיה
101.1.0012  

 101.1.0049 **מבוא לסטטיסטיקה 3 2 5 3 א

 101.1.0079/0089 מבוא לפסיכולוגיה 4 2 6 5 +בא

 101.1.0059/1071 פסיכולוגיה פיזיולוגית 4 *1 5 4 א+ב

 101.1.0069 **הסקה סטטיסטית 3 2 5 3 ב

 102.1.0118/0128 יסודות הסוציולוגיה 4 2 6 5 א+ב

  102.1.0098/0108  מבוא לאנתרופולוגיה  4  2  6  5  א+ב

  102.1.0016  מבוא לשיטות מחקר  2  0  2  2  א

  2  0  2  2  ב
גיה קורס בחירה בסוציולו

  ואנתרופולוגיה
102.1.  

  *תרגיל פעם בשבועיים

 מעוברת באופן מקווןהמעבדה  ת** הקורס מלווה בשע

  

  



  תנאי מעבר ממעמד של תלמיד/ת שנה א' למעמד של תלמיד/ת שנה ב'

 לפחות בכל אחד מהקורסים הנלמדים בשנה א'  56ציון  .1

  '.שנה אשל החובה לפחות הכולל את קורסי  80ציון ממוצע משוקלל  .2

לחזור לאחר אישור מוועדת הוראה, לעיל, רשאי/ת  2תלמיד/ה שלא הגיע/ה לממוצע הנדרש לפי סעיף . 3

שנה א' או על חלק מהם, וזאת בשנת הלימודים העוקבת את השנה בה  פעם אחת בלבד על לימודי 

  סיים/מה לראשונה את קורסי שנה א'. תלמיד/ה זה/ו י/תהיה במעמד של שנה א'.

  ג'-שנה ב' ו להירשם לקורסים שלעומד בתנאים אלה, אינו רשאי  סטודנט שלא

 

  שנה  ב'

  קורסי חובה

סה"כ  סמסטר
 נקודות

סה"כ 
 שעות

שעות 
 תרגול

 שעות
 שיעור

 מס' הקורס שם הקורס

 101.1.0027 פסיכולוגיה ניסויית 2 -  2 3 א

 101.1.0067 פסיכולוגיה התפתחותית 3 1 4 4 א

 101.1.0057 ניטיביתפסיכולוגיה קוג 3 1 4 4 א

 101.1.0037 פסיכולוגיה חברתית 3 0 3 3 ב

 101.1.0189 רגרסיה ושיטות ניתוח רב משתניות 2 1 3 3 ב

 101.1.0139/0149 התנהגות אבנורמלית 4 -  4 4 א+ב

 102.1.0019/0029 החברה הישראלית 4 4 8 6 א+ב

 102.1.0149 מבוא לשיטות מחקר איכותניות 2 2 4 3 בא/

 .102.1 קורס בלימודים אזוריים** 2-4 0 2-4 2-4 ו/או ב א

   
** יש לבחור קורס אחד מרשימה של קורסים בנושא לימודים אזוריים: קורסים המתמקדים בחברה מחוץ 

  לישראל.
  
 
  

  תנאי מעבר ממעמד של תלמיד/ת שנה ב' למעמד של תלמיד/ת שנה ג'

לפחות הכולל את כל הקורסים  65שנה ב' וממוצע משוקלל לפחות בקורסים המוגדרים כקורסי חובה  56ציון 

  .שנלמדו בשנה ב'

  

  

 



  שנה ג'

  + סמינריםקורסי חובה

  

סה"כ  סמסטר
 נקודות

סה"כ 
 שעות

שעות 
 תרגול

 שעות
 שיעור

 מס' הקורס שם הקורס

 101.1.0098/0108 אישיות 4 2 6 4 +בא

או  101.1.0039 למידה או תפיסה* 2   2 2 א
101.1.0077 

מבוא לתיאוריות סוציולוגיות  2 1 3 3 א
 ואנתרופולוגיות

102.1.0338 

 102.1.0100 תיאוריות אנתרופולוגיות מתקדמות 2 1 3 3 ב

 102.1.0348 תיאוריות סוציולוגיות מתקדמות 2 1  3 3 ב

סמינר מתחום סוציולוגיה  4  4 4 ב +א 
 ואנתרופולוגיה

102.1. 

 .101.1 ום פסיכולוגיהמתח סדנא 2-4  2-4 2-4 א ו/או ב

  *ניתן ללמוד את שני הקורסים, אחד כחובה והשני כבחירה

  קורסי בחירה 

o  נק"ז יש לבחור קורסים בין 108מעבר לשיעורי החובה, להשלמת חובות הלימודים במסגרת סה"כ 

  השעורים המוגדרים כשעורי בחירה.     

o שמה לקורסים.רשימת קורסי בחירה תתפרסם בכל שנה במועדי הייעוץ וההר 

o  נק"ז לפחות בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה 8-נק"ז לפחות בפסיכולוגיה ו 8יש ללמוד  

  

          סדנאות וסמינרים לשנה ג'

  : דרישות קדם

o .'ציון עובר בכל קורסי החובה של שנה ב 

o .'להיות תלמיד/ת שנה ג 

o רגרסיה ושיטות הקורסים" מבוא לסטטיסטיקה", "הסקה סטטיסטית", "פסיכולוגיה ניסויית" ,"

 שתניות" הנם קורסים המהווים דרישת קדם לכול הסדנאות בפסיכולוגיה.מ- ניתוח רב

o  הקורסים" מבוא לסטטיסטיקה", "הסקה סטטיסטית", "פסיכולוגיה ניסויית", "רגרסיה ושיטות

שתניות", מבוא לשיטות מחקר איכותניות" הנם קורסים המהווים דרישת קדם לכול מ- ניתוח רב

 ינרים בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה.הסמ



o  הרישום לסדנאות בפסיכולוגיה הוא על בסיס הגרלות, הנערכות פעם בשנה (בקיץ) עבור כול

הסטודנטים העולים לשנה ג. ההגרלה מתייחסת לסדנאות בסמסטר א, בסמסטר ב ולסדנאות שנתיות. 

 כול סטודנט יוגרל לסדנא אחת.

  

  הערות

מודי שנה א' או חוזר/ת על שנה א' יחולו עליו/ה החובות כאילו החל/ה תלמיד/ה אשר פיצל/ה את לי  .א

לימודיו/ה בשנה בה סיים/מה את לימודי שנה א'. (דוגמה: תלמיד/ה שהחל/ה לימודיו/ה בשנה תשע"א, 

למד/ה מערכת מפוצלת והשלים/מה את לימודי שנה א' בתשע"ב, יחולו עליו/ה החובות של התלמידים 

 תשע"ב).אשר החלו לומדים ב

 הקורס "מבוא לפסיכולוגיה" הנו קורס המהווה דרישת קדם לכול יתר הקורסים בפסיכולוגיה.  .ב

קורסי הבחירה מחייבים את קורס המבוא של אותו התחום (למשל, הקורס "פסיכולוגיה התפתחותית"   .ג

 הנו קורס קדם לקורסי הבחירה מהתחום ההתפתחותי וכו')

  

  מחקרנוהל השתתפות ב

ר הינה חשובה עבור הסטודנטים/יות משום שהיא מעמיקה את ההבנה של המחקר השתתפות במחק

שעות של  12 -הפסיכולוגי מזווית הראיה של הנבדקים/ות. כל סטודנט/ית במחלקה רשא/ית להשתתף ב

נקודות  5שעות תזכה בבונוס של  12במהלך שנת הלימודים הראשונה שלו/ה. השלמת  כנבדק במחקרים 

  רס "מבוא לפסיכולוגיה".הסופי בקובציון 

  תיקון ציון

  ולשם כך מבקש/ת לחזור על הקורס יכול/ת לעשות זאת אם: שנכשל/ה בקורסתלמיד/ה 

  מדובר בקורס חובה בלבד.   א.            

  רק בשנה העוקבת לאחר ההשתתפות הראשונה בקורס הנדון.   ב.           

  עמוד     למוד את שני חלקי הקורס באותה שנה אקדמית, ול.          במידה ומדובר בקורס שנתי, יש לג       

 בכל חובותיו.                                                  

במהלך לימודי  רק בקורס אחדומבקש/ת לשפר הציון יכול/ה לעשות זאת  שלא נכשל/ה בקורסתלמיד/ה 

  (לא תקף לקורסים בפסיכולוגיה) ' לעיל.ד-התואר. החזרה על הקורס תהייה בהתאם לסעיפים ב'

  

  

  

  

  

  



  ג' בלבד-מיועדים לתלמידי שנה ב' –מחקר וקריאה מודרכת 

כוונת הקורסים הללו היא לאפשר לתלמידים/ות התנסות בעבודת מחקר תוך השתלבות בפרויקטים מחקריים 
  הנערכים במעבדות של חוקרי המחלקה.

 נק"ז בלבד. ניתן ללמוד 4ר מודרך, וניתן לצבור בהם עד הקורסים ניתנים במתכונת של קריאה מודרכת או מחק
  הקורסים באחת משתי האפשרויות:את 

תלמיד יהיה חייב להשתתף בשני חלקי הקורס  –נק"ז קורס שנתי  4מחקר מודרך  .1
באותה שנת הלימודים האקדמית, גם בסמסטר א' וגם בסמסטר ב'. לא ניתן ללמוד 

השנתי עבור שני הסמסטרים, יינתן בסיום  חלק אחד של מחקר מודרך שנתי. הציון
 שני הסמסטרים.

ניתן לקחת בסמסטר א' או בסמסטר  –נק"ז קורס סמסטריאלי  2קריאה מודרכת  .2
  ב'. לא ניתן להירשם לשני קורסים של קריאה מודרכת.

ל עגיה, או ככלל, קורס מודרך יונחה על ידי מרצה מן המניין מהמחלקה לפסיכולוגיה או סוציולוגיה ואנתרופולו
  ידי מרצה מן המניין ממחלקה אחרת אשר נושא מחקרו/ה יאושר על ידי ועדת הוראה של המחלקה. 

רשאים/יות להירשם לקורסים אלה מתחום סוציולוגיה ואנתרופולוגיה תלמידי/ות שנה ב' החל מסמסטר ב' 
  (לאחר שהשלימו קורס מתודולוגי אחד).

פסיכולוגיה תלמידי/ות שנה ב' החל מסמסטר א' ובתנאי שבמקביל  רשאים/יות להירשם לקורסים אלה מתחום 
הם לומדים את הקורס "פסיכולוגיה ניסויית". הרישום לקורס מותנה באישור המרצה. את הרישום יש לבצע 

  בתקופת הרישום לקורסים בלבד.

  כחלק מחובות הקורס המודרך יש להגיש דו"ח בכתב למנחה שעליו יינתן ציון. 

  יינו באתר המחלקה בקישור "מחקרים מודרכים". ע - ות וחובות: תקנחשוב

  

  :מידע לתלמידים המתעתדים להירשם ללימודי תואר שני בפסיכולוגיה

   לפסיכולוגיה  –מבחן לתארים מתקדמים (מתא"ם) 

המבחן מהווה קריטריון אחיד לקבלה ללימודים  מתקדמים. הוא . חינות והערכהידי המרכז הארצי לב-ניתן על 

מועמדים/ות בכל המוסדות מחקריות של ה- מאפשר השוואה בין הישגיהם/ן הלימודיים והמיומנויות הלימודיות

המעניקים כיום תואר ראשון בפסיכולוגיה ובמדעי ההתנהגות. מטרת המבחן לסייע במיון תלמידים/ות לתואר 

מבחן מורכב משני פרקים שני על סמך הידע הנלמד במהלך השנתיים הראשונות ללימודי התואר הראשון. ה

  נפרדים: ידע והבנה בשיטות המחקר בפסיכולוגיה, יכולת הבנה ולמידה מתוך מאמרים פסיכולוגיים.

לידיעתכם, מזה מספר שנים המחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת בן גוריון אינה מתחשבת בממוצע ציונים 

דינו לצורך קבלה כמי  87ע שלו גבוה מ בקבלה לתואר השני בפסיכולוגיה (קרי, מי שהממוצ 87העולה על 

 ).87שהממוצע שלו הוא 


