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  המכללה החרדית בירושלים  קמפוס אילת  מכללת אחווה   גוריון- אוניברסיטת בן

  

  החוג לפסיכולוגיה–מבוא לפסיכולוגיה 

  הע"תש

  

  הוראה: סגל

  :מרצים

  .פרופ' נחשון מירןאוניברסיטת בן גוריון:

  ד"ר יוני גזמכללת אחווה: 

  ד"ר ירדן קידר מכללת אילת:

  הגב' מעין פרגהמכללה החרדית: 

  :מתרגלים

  , בניה אוריאיתמר כוכבי, דנה אלפסי, יצחק בן ארצי גדעון רוזנבליט,גוריון: - אוניברסיטת בן

  טל מורןאחווה: 

  ירדן קידרד"ר אילת: 

  עדי דייןירושלים: 

  

  מטרת הקורס:

  הקניית ידע ומושגים בסיסיים בתחומים שונים של מדע הפסיכולוגיה.

  שנתי. משך הקורס:

  

  : דרישות הקורס

 הבסיס )1מהי פסיכולוגיה (כל החומר המתקשר לפרקים על בתום סמסטר א'  מבחן ,

  . מציון הקורס) 42%()8פרק ( זיכרוןו ,)7), למידה (5תפיסה (,)4חישה (),2הנוירוביולוגי (

  מציון הקורס). 42%(יתר הפרקים על כל בתום סמסטר ב' מבחן  

  והביבליוגרפיה.המבחנים מבוססים על חומר ההרצאות, התרגילים 

  כל אחד) ומטלת בית  4% 2-4, תרגילים 3% – 1(תרגיל  תרגילים במהלך השנה 4הגשת

חובה  ,ראשוןהתרגיל מציון הקורס.את ה %61סכ"ה  -מציון הקורס)  %1אחת לפני תרגול (

  גם על מטלת ההכנה לתרגול לא ינתן ציון. ינתן עליו ציון. לאאך  להגיש

 הנקודות לא יינתנו על  לציון הסופי. נקודות 5בונוס של מקנה שעות ניסוי  12 -השתתפות ב

 ניסוי. שעות 6מהנקודות, היינו  50%ב ב מי שחוזר על הקורס חיי שעות ניסוי. 12 מפחות 

  :קרי, אפשר לקבל ציון "נכשל" ציון סופי (משוקלל לאחר כל המרכיבים 56ציון עובר בקורס  .

  )ים ועדיין לעבור את הקורסבמבחן מסו
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  חומר הקריאה:

Nolen-Hoeksema et al. (2009).Atkinson &Hilgard’s Introduction to Psychology (15th 

ed.). Wadworth/Cengage Learning 

  

  

  תוכן הקורס:

  

  סמסטר א':

1. Nature of psychology ( 1פרק  ) pp. 1-11 and 18- to the end. 

Neurobiological basis of psychology (2 פרק). 

2. Sensory processes (4 פרק) pp. 108-130. 

3. Perception (5 פרק). 

Learning and conditioning (7 פרק). 

4. Memory. ( 8פרק  ).   

  סמסטר ב':

5. /Emotions ( 11פרק  )/ (חברתית) יילמד במכללה החרדית בלבד 17פרק    

6. Intelligence (12 פרק).  

7. Psychological development (3 פרק). 

8. Personality (13 פרק).  

11. Psychological disorders (15 פרק). 

12. Thought (9 פרק). pp. 332-354. 

 


