
  התוכðית למדעי ההתðהגות 

  )  141(סימן מחשב    

  מטרת הלימודים 

תכðית הלימודים במדעי ההתðהגות עוסקת בהתðהגות האðושית כתופעה המתרחשת בשלושה מישורים: פרט  
רת הלימודים היא להקðות לתלמידים היכרות עם  (פסיכולוגיה), חברה (סוציולוגיה) ותרבות (אðתרופולוגיה). מט

לוגיה, אðתרופולוגיה וסוציולוגיה ומאפשרת הן שילוב בין התחומים והן התמקדות באחד מהם.  תחומי הפסיכו
הכרות זו כוללת הקðיית כלים תיאורטיים ומחקריים בשלושת הדיסציפליðות בðוסף להתוודעות לכלים  

 טיפוליים  בפסיכולוגיה. 

אפשר לבוגריה להמשיך את  מחלקתי, בסיס אקדמי המ- התכðית מקðה לתלמידיה, הלומדים במסלול החד 
הסוציולוגיה   הלימודים לתואר מוסמך ללא דרישות השלמה בכל האוðיברסיטאות בארץ בתחומי הפסיכולוגיה,

 והאðתרופולוגיה. 

   מבðה הלימודים

o הגות - מסלול חדðמחלקתי במדעי ההת  

    

  ðק"ז)  108חד מחלקתי (  –לימודיםהתכðית 

  שðה א'   

  קורסי חובה

סה"כ  סמסטר
 ðקודות 

סה"כ 
 שעות

שעות 
  מעבדה 

שעות 
 תרגול

שעות 
 שיעור 

 מס' הקורס  שם הקורס

  2  2  ב
0  

0  2  
יסודות פילוסופיים של מדע  

  הפסיכולוגיה 
101.1.0012  

 101.1.0049 מבוא לסטטיסטיקה  3 2  0 5 3 א

 101.1.0079/0089 מבוא לפסיכולוגיה  4 2  0 6 5 א+ב

 101.1.0059 * 1 פסיכולוגיה פיזיולוגית 2 0  0 2 2 א

  101.1.1071  * 2ת פסיכולוגיה פיזיולוגי  2  0  0  2  2  ב

 101.1.0069 הסקה סטטיסטית  3 2  0 5 3 ב

 102.1.0118/0128 יסודות הסוציולוגיה  4 2  0 6 5 א+ב

  102.1.0098/0108  מבוא לאðתרופולוגיה   4  2  0  6  5  א+ב

  102.1.0308  כתיבה אקדמית   2  0  0  2  2  ב

  2  2  ב
0  

0  2  
יולוגיה  קורס בחירה בסוצ

  ולוגיה ואðתרופ
102.1 .  

 יש ללמוד את שðי חלקי הקורס ברצף על מðת לסיים את חובות פסיכולוגיה פיזיולוגית. יש להירשם עצמאית לכל סמסטר *

  

  



  

  

  תðאי מעבר ממעמד של תלמיד/ת שðה א' למעמד של תלמיד/ת שðה ב' 

 לפחות בכל אחד מהקורסים הðלמדים בשðה א'   56ציון  . 1

  שðה א'. של החובה  לפחות הכולל את קורסי  70משוקלל  ציון ממוצע  . 2

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

שðה א' או על חלק מהם, וזאת בשðת הלימודים העוקבת את השðה בה    פעם אחת בלבד על לימודי 

  מיד/ה זה/ו י/תהיה במעמד של שðה א'. סיים/מה לראשוðה את קורסי שðה א'. תל

  ג'-שðה ב' ו  להירשם לקורסים שלסטודðט שלא עומד בתðאים אלה, איðו רשאי 

 

  שðה  ב'

  קורסי חובה

סה"כ  סמסטר
 ðקודות 

סה"כ 
 שעות

שעות 
 תרגול

 שעות
 שיעור 

 מס' הקורס  שם הקורס

 101.1.0027 פסיכולוגיה ðיסויית 2 - 2 2 א

  101.1.0000  וייתסיכולוגיה ðיסמתודולוגיה בפ  2    2  2  ב

 101.1.0067 פסיכולוגיה התפתחותית  3 1 4 3 א

  101.1.0189  וח רב משתðיותרגרסיה ושיטות ðית  2  1  3  3  א

 101.1.0037 פסיכולוגיה חברתית 3 0 3 3 ב

 101.1.0139/0149 פסיכופתולוגיה  4 - 4 4 א+ב

  101.1.0103  תפיסה וקוגðיציה   2    2  2  א

קורסי חובה מתוך אשכול  2בחירה של         4  א/ב
  *קוגðיטיבייםל  קורסים ש

  

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

 102.1.0149 ת שיטות מחקר איכותðיו 2 2 4 3 בא/

 . 102.1 קורס בלימודים אזוריים** 2 0 2 2 ב / א

קורסים כחובה לתואר (ðיתן ללמוד את    2אשר מתוכם יש לבחור    - םאשכול של קורסים בתחומים קוגðיטיביי  * 
תתפרסם  ש הקורסים  של  מפורטת  רשימה  בחירה)  כקורסי  הקורסים  הרישום  אר  תקופת  לפðי  שðה  בכול 

  לקורסים. 
לב יש  מחוץ  **  בחברה  המתמקדים  קורסים  אזוריים:  לימודים  בðושא  קורסים  של  מרשימה  אחד  קורס  חור 

  לישראל. 
  
  
  
  
 



  
  תðאי מעבר ממעמד של תלמיד/ת שðה ב' למעמד של תלמיד/ת שðה ג' 

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

השðייה, לא יוכל   ) עד סוף השðה 2סטודðט שלא יסיים אðגלית ברמת פטור (מתקדמים  .שðלמדו בשðה ב'

 להמשיך את לימודיו במחלקה.

  שðה ג'

  + סמיðרים קורסי חובה

  

סה"כ  סמסטר
 ðקודות 

 סה"כ
 תשעו 

שעות 
 תרגול

 שעות
 שיעור 

 מס' הקורס  שם הקורס

 101.1.0098/0108 אישיות 4 2 6 4 +בא

 102.1.0100 תיאוריות אðתרופולוגיות  2 1 3 2.5 א/ב

 102.1.0348 תיאוריות סוציולוגיות  2 1  3 2.5 ב/א

סמיðר מתחום סוציולוגיה   4  4 4 ב  +א 
 גיה ואðתרופולו

102.1 . 

 . 101.1 מתחום פסיכולוגיה  סדðא 2-4  2-4 2-4 א ו/או ב

  

  קורסי בחירה  

o ק"ז יש לבחור קורסים בין   108ת חובות הלימודים במסגרת סה"כ מעבר לשיעורי החובה, להשלמð 
  השעורים המוגדרים כשעורי בחירה.      

o  ה במועדי הייעוץ וההרשמה לקורðסים. רשימת קורסי בחירה תתפרסם בכל ש 
o  ק"ז לפחות בפסיכולוגיה ו  8יש ללמודð -8 תרופולוגיהðק"ז לפחות בסוציולוגיה ואð,  את שאר

ðק"ז ðיתן לבחור בכול אחד מהתחומים (פסיכולוגיה וסוציולוגיה    108- להקורסים להשלמה 

  ואðתרופולוגיה) 

          סדðאות וסמיðרים לשðה ג'

  :  דרישות קדם

o  ה ב'. ציון עובר בכל קורסי החובה שלðש 

o  .'ה גðלהיות תלמיד/ת ש 

o יסויית", "רגרסיהð ושיטות   הקורסים" מבוא לסטטיסטיקה", "הסקה סטטיסטית", "פסיכולוגיה

 משתðיות" הðם קורסים המהווים דרישת קדם לכול הסדðאות בפסיכולוגיה.- ðיתוח רב



o יסויית", "רגרסיð ה ושיטות  הקורסים" מבוא לסטטיסטיקה", "הסקה סטטיסטית", "פסיכולוגיה

ים דרישת קדם לכול  משתðיות", מבוא לשיטות מחקר איכותðיות" הðם קורסים המהוו - ðיתוח רב

 יולוגיה ואðתרופולוגיה. הסמיðרים בסוצ 

o   ה (בקיץ) עבור כולðערכות פעם בשðאות בפסיכולוגיה הוא על בסיס הגרלות, הðהרישום לסד

הסטודðטים העולים לשðה ג. ההגרלה מתייחסת לסדðאות בסמסטר א, בסמסטר ב ולסדðאות שðתיות.  

 כול סטודðט יוגרל לסדðא אחת.
  

  הערות

חולו עליו/ה החובות כאילו החל/ה  תלמיד/ה אשר פיצל/ה את לימודי שðה א' או חוזר/ת על שðה א' י  .א

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

למידים  למד/ה מערכת מפוצלת והשלים/מה את לימודי שðה א' בתשע"ב, יחולו עליו/ה החובות של הת 

 אשר החלו לומדים בתשע"ב).

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

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

 הðו קורס קדם לקורסי הבחירה מהתחום ההתפתחותי וכו')

לית במהלך לימודיהם. בכול  לטת המל"ג, סטודðטים בתואר הראשון צריכים ללמוד קורסים באðג על פי הח   .ד

ðתðה לקראת תקופת הרישום, המחלקה תפרסם את רשימת קורסי הבחירה שייðגלית. ושðבא 
  

  מחקר ðוהל השתתפות ב

  השתתפות במחקר היðה חשובה עבור הסטודðטים/יות משום שהיא מעמיקה את ההבðה של המחקר

שעות של   12 - קה רשא/ית להשתתף בהפסיכולוגי מזווית הראיה של הðבדקים/ות. כל סטודðט/ית במחל 

ðקודות    5שעות תזכה בבוðוס של  12במהלך שðת הלימודים הראשוðה שלו/ה. השלמת  כðבדק במחקרים 

  הסופי בקורס "מבוא לפסיכולוגיה". בציון  

  תיקון ציון

  ור על הקורס יכול/ת לעשות זאת  קש/ת לחזולשם כך מב שðכשל/ה בקורס תלמיד/ה 

  ה העוקבת לאחר ההשתתפות הראשוðה בקורס הðדון.  רק בשð  . א           

  .          במידה ומדובר בקורס שðתי, יש ללמוד את שðי חלקי הקורס באותה שðה אקדמית, ולעמוד      ב       

           בכל חובותיו.                                         

במהלך לימודי   רק בקורס אחדל/ה לעשות זאת ומבקש/ת לשפר הציון יכו  שלא ðכשל/ה בקורסתלמיד/ה 

   :ובכפוף לתðאים הבאים  ד' לעיל - התואר. החזרה על הקורס תהייה בהתאם לסעיפים ב'

    הושג א. הציון הקובע בקורס שðלמד פעם ðוספת הוא הציון האחרון גם אם הוא ðמוך יותר מהציון ש  
   .בפעם הראשוðה



ב לעמוד בכל הדרישות והמטלות של הקורס, כולל תרגילים,  ב. סטודðט הבוחר לחזור על קורס חיי  
   .עבודות ובחיðות

ג. סטודðט הבוחר לחזור על קורס אחראי לוודא כי אין חפיפה בשעות בין קורס זה לקורסים אחרים    
   .למתן אישור חפיפה משðי המרצים אליהם הוא רשום. במידה ויש חפיפה עליו לדאוג 

שחזרה על קורס יכולה להוביל לחפיפה במועדי המבחðים ומעצם זאת   ד. על הסטודðט לקחת בחשבון
  . לצורך במועדים מיוחדים

  ג' בלבד -תלמידי שðה ב'ל קורסים – התמקדות במחקר

פיים בהם עוסקים  מספר קורסים במחלקה מאפשרים לתלמידים להשכיל ולהתמחות בðושאי המחקר הספצי

ראים מאמרים עדכðיים ומרכזיים בתחום מחקר ספציפי,  החוקרים במחלקה. בקורסים אלו, הסטודðטים קו

משתתפים בדיוðים בכיתה על אודות הסוגיות המרכזיות בתחום, ולרוב גם מתðסים בעבודת מחקר מעשית  

חקריים הðערכים במחלקה,  בתחום ובכתיבה מדעית. בקורסים אלו הסטודðטים משתלבים בפרויקטים מ

  והוגים מחקרים כאלו בעצמם. 

להי  שולחים  כדי  שמרצים  אימייל  להזמðות  להיעðות  או  למרצה  ישירות  לפðות  יש  זה,  מסוג  לקורסים  רשם 

עד   ללמוד  ðיתן  להירשם.  קורס  לאיזה  לסטודðטים  תסביר  המרצה  המזכירות.  דרך  בקורסי    4לעיתים  ðק"ז 

  ההתמקדות במחקר. 

סוציולוגיה ואðתרופולוגיה, או על   מודרך יוðחה על ידי מרצה מן המðיין מהמחלקה לפסיכולוגיה או  ככלל, קורס
  ידי מרצה מן המðיין ממחלקה אחרת אשר ðושא מחקרו/ה יאושר על ידי ועדת הוראה של המחלקה.  

סמסטר ב'  רשאים/יות להירשם לקורסים אלה מתחום סוציולוגיה ואðתרופולוגיה תלמידי/ות שðה ב' החל מ
  (לאחר שהשלימו קורס מתודולוגי אחד). 

רשם לקורסים אלה מתחום פסיכולוגיה תלמידי/ות שðה ב' החל מסמסטר א' ובתðאי שבמקביל   רשאים/יות להי
הם לומדים את הקורס "פסיכולוגיה ðיסויית". הרישום לקורס מותðה באישור המרצה. את הרישום יש לבצע  

  בתקופת הרישום לקורסים בלבד.

  ייðתן ציון.  כחלק מחובות הקורס המודרך יש להגיש דו"ח בכתב למðחה שעליו 

לקורס  :  חשוב יתקבל  סטודðט  כל  לא  הסטודðטים.  מכמות  פחותה  המודרכים  בקורסים  המקומות  כמות 

התמקדות במחקר. תðאי הקבלה משתðים ממעבדה למעבדה. את תקðות קורסי ההתמקדות במחקר ðיתן למצוא  

  באתר המחלקה. 

  

  :יהמידע לתלמידים המתעתדים להירשם ללימודי תואר שðי בפסיכולוג

    לפסיכולוגיה  –מבחן לתארים מתקדמים (מתא"ם) 

המבחן מהווה קריטריון אחיד לקבלה ללימודים  מתקדמים. הוא  .  ידי המרכז הארצי לבחיðות והערכה- ðיתן על 
מחקריות של המועמדים/ות בכל המוסדות  - יותמאפשר השוואה בין הישגיהם/ן הלימודיים והמיומðויות הלימוד

ראשון בפסיכולוגיה ובמדעי ההתðהגות. מטרת המבחן לסייע במיון תלמידים/ות לתואר   המעðיקים כיום תואר



שðי על סמך הידע הðלמד במהלך השðתיים הראשוðות ללימודי התואר הראשון. המבחן מורכב משðי פרקים  
  סיכולוגיה, יכולת הבðה ולמידה מתוך מאמרים פסיכולוגיים. ðפרדים: ידע והבðה בשיטות המחקר בפ

יעתכם, מזה מספר שðים המחלקה לפסיכולוגיה באוðיברסיטת בן גוריון איðה מתחשבת בממוצע ציוðים  ליד

דיðו לצורך קבלה כמי   87בקבלה לתואר השðי בפסיכולוגיה (קרי, מי שהממוצע שלו גבוה מ   87העולה על 

  . )87שהממוצע שלו הוא 

 חובה עליך לקרוא את פרק תקðון הפקולטה לתואר ראשון


