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 המחלקה לפסיכולוגיה

 (101)סימן מחשב 

 

 מטרת הלימודים

בפסיכולוגיה מיועדת למי שמעוניין בגישה המדעית להכרת נפש האדם,  המוח תכנית הלימודים 

 לימודים בפסיכולוגיה יחשפו בפני הסטודנטיםוקוגניציה. ה , רגשותהאנושי, והקשר בינו לבין התנהגות

ההתנהגות בבריאות ובחולי  הרגשות, האישיות, התפיסה, את תפקוד האדם בכל הרמות: החשיבה,

בכל התחומים הללו יושם דגש על בינאישיים ואישיים.  ,אצל הבוגר ואצל הילד, במצבים חברתיים

 גישות מחקריות.

 לתארים גבוהיםהמחלקה מקנה לתלמידיה בסיס אקדמי המאפשר לבוגריה להמשיך את הלימודים 

 אות בארץ. בכל האוניברסיט בפסיכולוגיה

 

 יםהלימודמבנה 

-דובתוכנית  תומתנהלות לימוד שלוש שנכ מבוססת עלהלימודים תכנית  -מחלקתית-דותכנית  .א

להירשם לתוכנית לימודים עם כל אחת מהמחלקות בפקולטה  . סטודנט רשאינק"ז( 54מחלקתית )

, שלהן לטות אחרותתכניות לימוד משותפות עם מחלקות מפקו 2למדעי הרוח והחברה. בנוסף, קיימות 

 :קיים תהליך קבלה משותף

 ניהול -פסיכולוגיה 

 פסיכולוגיה. בתכנית זו בנוסף לתנאי הקבלה לפסיכולוגיה, סטודנט חייב לעמוד  -מדעי החיים

 בתנאי הקבלה של המחלקה למדעי החיים.

 

 נק"ז( 54מחלקתי )-דו –תכנית הלימודים

 שנה א'

 קורסי חובה

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול ותסה"כ שע סה"כ נקודות סמסטר

 101-1-0079/0089   לפסיכולוגיה מבוא 4 2 6 5 א+ב

 101-1-0059/1071 פסיכולוגיה פיזיולוגית 4 *1 5 4 א+ב

מבוא  3 2 5 3 א

 ***לסטטיסטיקה

101-1-0049 

יסודות פילוסופיים של  2 0 2 2 ב

 מדע הפסיכולוגיה

101-1-0012 
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 101-1-0069 ***טיסטיתהסקה סט 3 1 5 3 ב

 ל פעם בשבועייםתרגו     *

כקורס מבוא לפסיכולוגיה  **   לא חובה  לסטודנטים שלומדים סטטיסטיקה במחלקה לכלכלה אך מומלץ

 , במחלקה לפסיכולוגיה הקורס ייחשב בחירה.ניסויית

 *** הקורס מלווה בשעת מעבדה המועברת באופן מקוון.

 

 

 ב' -משנה א' ל תנאי מעבר

 (.    סים בשנה א' הינם קורסי חובהקורסי שנה א' )שימו לב, כל הקוראחד מלפחות בכל סופי  56.  ציון 1

 קורסי החובה בשנה א', במחלקה לפסיכולוגיה.לפחות הכולל את  80ציון ממוצע משוקלל  .2

לחזור חלקתית, , לאחר אישור מוועדת הוראה מלעיל, רשאי 2. תלמיד שלא הגיע לממוצע הנדרש לפי סעיף 3

וזאת בשנת הלימודים  גם אם קיבל ציון עובר בקורס ק מהםפעם אחת בלבד על לימודי שנה א' או על חל

 יהיה במעמד של שנה א'. זהשנה בה סיים לראשונה קורסי שנה א'. תלמיד להעוקבת 

 סטודנט שלא עומד בתנאים אלה אינו רשאי להירשם לקורסים של שנה ב' וג'. .4

 

 שנה ב'

 ורסי חובהק

סה"כ  סמסטר
 נקודות

סה"כ 
 שעות

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול

 101-1-0027 ניסויית פסיכולוגיה 2  2 3 א

רגרסיה ושיטות ניתוח רב  2 1 3 3 ב

 משתניות

101-1-0189 

 101-1-0067 פסיכולוגיה התפתחותית 3 1 4 4 א

 101-1-0037 פסיכולוגיה חברתית 3 0 3 3 ב

 101-1-0057 פסיכולוגיה קוגניטיבית 3 1 4 4 א

-101-1 התנהגות אבנורמאלית 4 0 4 4 א+ב
0139/0149 

 101-1-0117 פסיכולוגיה ארגונית* 2 0 2 2 א

ניהול, כאשר בסמסטר ב' הם צריכים לקחת את הקורס "מאקרו" –לסטודנטים מתכנית פסיכולוגיה רק *חובה 

 להילמד כקורס בחירה על ידי שאר הסטודנטים של פסיכולוגיה.הקורס יכול  הניתן דרך המחלקה לניהול.
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 ג -משנה ב' ל תנאי מעבר

 שנתי. 65, וממוצע מינימום שנה ב' כקורסי חובהלפחות בקורסים המוגדרים  56ציון 

 .השנייה, לא יוכל להמשיך את לימודיו במחלקה ( עד סוף השנה 2סטודנט שלא יסיים אנגלית ברמת פטור )מתקדמים 

 שנה ג'

 / סדנאותסמינרים +קורסי חובה

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות סה"כ נקודות סמסטר

 101-1-0098/0108 אישיות 4 2 6 4 א+ב

  סדנא 2-4 0 2-4 2-4 א ו/או ב

 101-1-0039 *למידה  2 0 2 2 א

 101-1-0077 תפיסה 2 0 2 2 א'

 כחובה ואחד כבחירה. ניתן ללמוד את שני הקורסים אחד *

 

       לשנה ג' סדנאות

אחת. הרישום לסדנאות הוא על בסיס הגרלות, הנערכות פעם בשנה )בקיץ( עבור כל  סדנאלמוד ל חובה 

שישנן סדנאות שבהן הביקוש עולה על הסטודנטים העולים לשנה ג'. הרישום הוא על בסיס הגרלות מכיוון 

ל כל סטודנט שסיים שנה ב' להשתתף בהגרלה. ההגרלה מתייחסת הן מספר המקומות המוצעים. שימו לב: ע

 לסדנאות סמסטר א', הן לסדנאות סמסטר ב' והן לסדנאות השנתיות. כל סטודנט יוגרל לסדנא אחת.

 

 :  ג'-שנים ב' וסה"כ קורסי בחירה הנדרשים ב

רסם בכל שנה במועדי רשימת קורסי בחירה תתפ נק"ז מתוך קורסים במחלקה לפסיכולוגיה. 54-השלמה ל

 הייעוץ וההרשמה לקורסים.

 

 הערות:

  /ההחובות כאילו החל /העל שנה א' יחולו עליו /תאת לימודי שנה א' או חוזר /האשר פיצל /התלמיד .א

 את לימודי שנה א'.  /מהבשנה בה סיים /הלימודיו

רסים הנלמדים הקורס "מבוא לפסיכולוגיה" הנו קורס המהווה דרישת קדם לכל יתר הקו –קורסי קדם  ב.

מבוא לסטטיסטיקה", "הסקה סטטיסטית" ו"פסיכולוגיה ניסויית" הנם קורסים במחלקה. הקורסים: "

 המהווים דרישת קדם לכל הסדנאות בפסיכולוגיה. 

"פסיכולוגיה  תחום )למשל, הקורסקורסי הבחירה מחייבים את קורס המבוא של אותו הבנוסף, 

 קדם לקורסי הבחירה מהתחום ההתפתחותי וכו'(. התפתחותית" הנו קורס
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 במחקרנוהל השתתפות 

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

 ים/ות.מזווית הראיה של הנבדקהפסיכולוגי 

 .במהלך שנת הלימודים הראשונה שלו כנבדק במחקריםשעות  12 -ף בלהשתת רשאיכל סטודנט במחלקה 

 נקודות בציון הסופי בקורס "מבוא לפסיכולוגיה". 5תזכה בבונוס של  שעות 12השלמת 

 

 תיקון ציון

 ניתן לחזור על קורס חובה בתנאים הבאים: –קורס חובה 

 התלמיד נכשל בקורס. .א

 רס הנדון.רק בשנה העוקבת לאחר ההשתתפות הראשונה בקו .ב
במידה והקורס הינו קורס שנתי, יש ללמוד את שני חלקי הקורס באותה שנה אקדמית, ולעמוד בכל  .ג

 חובותיו.
 לא ניתן לחזור על קורס שאינו קורס חובה בשום מקרה. –קורס בחירה 

 סטודנט שנדרש לחזור על שנה א' יכול לחזור על כל הקורסים בשנה זו

 

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

התנסות בעבודת מחקר תוך השתלבות בפרויקטים  /ותכוונת הקורסים המודרכים היא לאפשר לתלמידים

 מחקריים הנערכים במחלקה.

ניתן  נק"ז בלבד. 4 במתכונת של קריאה מודרכת או מחקר מודרך, וניתן לצבור בהם עד ניתניםקורסים ה

 נק"ז. 4נק"ז, או רק אחד מהם בהיקף של  2היקף של את שניהם, כל אחד בללמוד 

 רצה מן המניין, או על ידי מלפסיכולוגיההמחלקה מרצה מן המניין מככלל, קורס מודרך יונחה על ידי 

 אושר על ידי ועדת הוראה של המחלקה. בתחום הפסיכולוגיה  מחקרו/הממחלקה אחרת אשר נושא 

ות שנה ב' החל מסמסטר א' ובתנאי שבמקביל הם לומדים רשאים/יות להירשם למחקר מודרך תלמידי/

 את הקורס "פסיכולוגיה ניסויית" ולקריאה מודרכת תלמידי/ות שנה ב' החל מסמסטר א'.

 

 .הרישום לקורס מותנה באישור המרצה

כמות המקומות בקורסים המודרכים פחותה מכמות הסטודנטים. לא כל סטודנט יתקבל לקורס מודרך. 

 משתנים ממעבדה למעבדה.תנאי הקבלה 

 את תקנות המחקר המודרך ניתן למצוא באתר המחלקה.

 

 :תואר שני בפסיכולוגיהלימודי מידע לתלמידים המתעתדים להירשם ל

 עם דגש על המגמות הקליניות -לפסיכולוגיה –מבחן לתארים מתקדמים )מתא"ם( 

 ידי המרכז הארצי לבחינות והערכה.-ניתן על
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 /ןאפשר השוואה בין הישגיהםמתקדמים. הוא מ ון אחיד לקבלה ללימודים קריטרימהווה המבחן 

בכל המוסדות המעניקים כיום תואר  /ותמחקריות של המועמדים-הלימודיים והמיומנויות הלימודיות

 ראשון בפסיכולוגיה ובמדעי ההתנהגות.

 שון.תואר הראבלתואר שני על סמך הידע הנלמד  /ותתלמידים מיוןמטרת המבחן לסייע ב

פרקים נפרדים: ידע והבנה בשיטות המחקר בפסיכולוגיה, יכולת הבנה ולמידה מתוך  שניהמבחן מורכב מ

 מאמרים פסיכולוגיים.

 

לידיעתכם, מזה מספר שנים שהקבלה לתואר השני בפסיכולוגיה באוניברסיטת בן גוריון אינה מתחשבת 

דינו לצורך קבלה כמי שהממוצע שלו הוא  87מ )קרי, מי שהממוצע שלו גבוה  87בממוצע ציונים העולה על 

87.) 

 

 מחלקתית )בשיתוף הפקולטה למדעי הטבע(-תכנית דו-ביולוגיה –פסיכולוגיה 

 התכנית. לפסיכולוגיה ולמחלקה החיים למדעי למחלקה פסיכולוגיה הינה משותפת-התוכנית ביולוגיה

 כגון, ביניהם החפיפה ולתחומי פסיכולוגיהוב בביולוגיה איתן בסיס לקבל המעוניינים לסטודנטים מיועדת

 בסיסי ידע להקניית בנוסף. והתנהגות אבולוציה, סוציוביולוגיה, התפתחותית פסיכולוגיה, נוירופסיכולוגיה

-ונוירו פיזיולוגיה, גנטיקה, ביוכימיה, מולקולרית בביולוגיה ומעמיק נרחב רקע תיתן התכנית, בפסיכולוגיה

 ביולוגיה, התחומים משני באחד מתקדמים בלימודים להמשיך יוכלו שמסיימיה כך בנויה התכנית. ביולוגיה

 עשויים חיים בעלי של מפיזיולוגיה הרחוקים הביולוגיה בתחומי להמשיך שירצו סטודנטים. פסיכולוגיה או

 .שלישי/שני בתואר להשלמות להידרש

  גבוהה להשכלה המועצה ידי על מאושרת התכנית

 :הניתןם התואר ש

 B.Sc. פסיכולוגיה-בביולוגיה -        B.Sc. in Biology-Psychology 

 2  -ובמסגרת המחלקה לביולוגיה  נקודות לימודים כלליים 6 , כולל  תנקודו 126.75לימודי התואר כוללים 

נקודות יינתנו במסגרת המחלקה  54נקודות אנגלית )לתלמידים אשר אינם פטורים על פי מבחן פסיכומטרי(. 

  .נקודות יינתנו במסגרת המחלקה למדעי החיים 64.75-ו סיכולוגיהפל

 .205+101רכיבי לימוד  2 -*סטודנט יהיה רשום ל

 

 

 חובה עליך לקרוא את פרק תקנון הפקולטה לתואר ראשון                                    

 

 

 


