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 המחלקה לפסיכולוגיה

 (101)סימן מחשב 

 מטרת הלימודים

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

את תפקוד  לימודים בפסיכולוגיה יחשפו בפני הסטודנטיםוקוגניציה. ה , רגשותוהקשר בינו לבין התנהגות

אצל הבוגר ואצל ההתנהגות בבריאות ובחולי  הרגשות, האישיות, האדם בכל הרמות: החשיבה, התפיסה,

 בכל התחומים הללו יושם דגש על גישות מחקריות.בינאישיים ואישיים.  ,הילד, במצבים חברתיים

 גבוהיםלתארים המחלקה מקנה לתלמידיה בסיס אקדמי המאפשר לבוגריה להמשיך את הלימודים 

 בכל האוניברסיטאות בארץ.  בפסיכולוגיה

 

 יםהלימודמבנה 

 54מחלקתית )-דובתוכנית  תומתנהלות לימוד שלוש שנכ מבוססת עלהלימודים תכנית  -מחלקתית-דותכנית 

להירשם לתוכנית לימודים עם כל אחת מהמחלקות בפקולטה למדעי הרוח והחברה.  . סטודנט רשאינק"ז(

 :, שלהן קיים תהליך קבלה משותףתכניות לימוד משותפות עם מחלקות מפקולטות אחרות 2בנוסף, קיימות 

 ניהול -פסיכולוגיה •

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

 של המחלקה למדעי החיים.

 נק"ז( 54מחלקתי )-דו –תכנית הלימודים

 שנה א'

 קורסי חובה

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

 הפסיכולוגיהמדע 

101-1-0012 

 101-1-0069 ***הסקה סטטיסטית 3 2 5 3 ב
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 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול סה"כ שעות סה"כ נקודות סמסטר

 ל פעם בשבועייםתרגו *

בפסיכולוגיה עבור קורסי  נק"זסטודנטים שלמדו את הקורסים של סטטיסטיקה בכלכלה יקבלו פטור ללא  **

 סטטיסטיקה של פסיכולוגיה וילמדו קורסי בחירה אחרים במקומם.

 מעבדה המועברת באופן מקוון.*** הקורס מלווה בשעת 

 ב' -משנה א' ל תנאי מעבר

 .65לפחות בקורסי חובה שנה א' וממוצע מינימום  56ציון 

תלמיד שלא יעמוד בתנאי המעבר יוכל לאחר אישור של וועדת הוראה מחלקתית לחזור פעם אחת בלבד על 

 קורסים מתקדמים.לימודי שנה א'. תלמיד זה יהיה במעמד של שנה א' ולא יוכל ללמוד 

 שנה ב'

 קורסי חובה

סה"כ  סמסטר
 נקודות

סה"כ 
 שעות

 מס' הקורס שם הקורס שעות שעות תרגול

 'א

 ב'

2 

1 

2 

1 

0 

0 

2 

1 

 ניסויית פסיכולוגיה

מתודולוגיה בפסיכולוגיה 
 ניסויית

101-1-0027 

101-1-0041 

רגרסיה ושיטות ניתוח רב  2 1 3 3 ב'

 משתניות

101-1-0189 

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

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

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

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

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

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

 הקורס יכול להילמד כקורס בחירה על ידי שאר הסטודנטים של פסיכולוגיה. הניתן דרך המחלקה לניהול.

 ג -משנה ב' ל תנאי מעבר

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

 .השנייה, לא יוכל להמשיך את לימודיו במחלקה ( עד סוף השנה באנגלית ברמת פטור )מתקדמים 
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 שנה ג'

 סדנאות /סמינרים +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'

 *יש ללמוד אחד מהשניים כקורס חובה. ניתן ללמוד את שני הקורסים, אחד כחובה ואחד כבחירה.

 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 

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

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

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

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

 הייעוץ וההרשמה לקורסים.

 הערות:

פיצל/ה את לימודי שנה א' או חוזר/ת על שנה א' יחולו עליו/ה החובות של השנתון  אשרתלמיד/ה  .א

 המקורי בו החל/ה את לימודיו/ה בפועל באוניברסיטה.

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

סטית" ו"פסיכולוגיה ניסויית" מבוא לסטטיסטיקה", "הסקה סטטיהנלמדים במחלקה. הקורסים: "

 הנם קורסים המהווים דרישת קדם לכל הסדנאות בפסיכולוגיה.

"פסיכולוגיה  קורסי הבחירה מחייבים את קורס המבוא של אותו התחום )למשל, הקורסבנוסף, 

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

 תיקון ציון

 לחזור על קורס אחד במהלך התואר אף אם לא נכשל בו ובכפוף לתנאים הבאים:סטודנט יהיה רשאי 

הציון הקובע בקורס שנלמד פעם נוספת הוא הציון האחרון גם אם הוא נמוך יותר מהציון שהושג בפעם  .א

 הראשונה.

סטודנט הבוחר לחזור על קורס חייב לעמוד בכל הדרישות והמטלות של הקורס, כולל תרגילים, עבודות  .ב

 בחינות.ו
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סטודנט הבוחר לחזור על קורס אחראי לוודא כי אין חפיפה בשעות בין קורס זה לקורסים אחרים  .ג

 אליהם הוא רשום. במידה ויש חפיפה עליו לדאוג למתן אישור חפיפה משני המרצים.

על הסטודנט לקחת בחשבון שחזרה על קורס יכולה להוביל לחפיפה במועדי המבחנים ומעצם זאת  .ד

  עדים מיוחדים.לצורך במו

 

 נוהל השתתפות במחקר

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

 מזווית הראיה של הנבדקים.

 שעות כנבדק במחקרים במהלך שנת הלימודים הראשונה שלו. 12-כל סטודנט במחלקה רשאי להשתתף ב

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

 

 ג' בלבד-קורסים לתלמידי שנה ב' –התמקדות במחקר 

להשכיל ולהתמחות בנושאי המחקר הספציפיים בהם  מספר קורסים במחלקה מאפשרים לתלמידים/ות

עוסקים החוקרים במחלקה. בקורסים אלו, הסטודנטים קוראים מאמרים עדכניים ומרכזיים בתחום מחקר 

ספציפי, משתתפים בדיונים בכיתה על אודות הסוגיות המרכזיות בתחום, ולרוב גם מתנסים בעבודת מחקר 

ם אלו הסטודנטים משתלבים בפרויקטים מחקריים הנערכים מעשית בתחום ובכתיבה מדעית. בקורסי

 במחלקה, והוגים מחקרים כאלו בעצמם.

כדי להירשם לקורסים מסוג זה, יש לפנות ישירות למרצה או להיענות להזמנות אימייל שמרצים שולחים 

בקורסי  נק"ז 4ניתן ללמוד עד  לעיתים דרך המזכירות. המרצה תסביר לסטודנטים לאיזה קורס להירשם.

 ההתמקדות במחקר.

תנאי קדם להשתתפות בקורס התמקדות במחקר: תלמידי/ות שנה ב' החל מסמסטר א' ובתנאי שבמקביל 

 הם לומדים את הקורס "פסיכולוגיה ניסויית" )או כבר למדו בקיץ(.

 .הרישום לקורס מותנה באישור המרצה

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

במחקר. תנאי הקבלה משתנים ממעבדה למעבדה. את תקנות קורסי ההתמקדות במחקר ניתן למצוא באתר 

 המחלקה.
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 :תואר שני בפסיכולוגיהלימודי מידע לתלמידים המתעתדים להירשם ל

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

 ידי המרכז הארצי לבחינות והערכה.-ניתן על

הלימודיים  ן/אפשר השוואה בין הישגיהםמתקדמים. הוא מ קריטריון אחיד לקבלה ללימודים מהווה המבחן 

בכל המוסדות המעניקים כיום תואר ראשון  ות/מחקריות של המועמדים-והמיומנויות הלימודיות

 בפסיכולוגיה ובמדעי ההתנהגות.

 תואר הראשון.בלתואר שני על סמך הידע הנלמד  ות/תלמידים מיוןהמבחן לסייע ב מטרת

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

 מאמרים פסיכולוגיים.

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

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

87.) 

 בשיתוף הפקולטה למדעי הטבעביולוגיה: תכנית פסיכו

 מיועדת התכנית. לפסיכולוגיה ולמחלקה ביולוגיהל למחלקה הינה משותפתפסיכוביולוגיה התוכנית 

בדגש על מדעי  ביניהם החפיפה ולתחומי ובפסיכולוגיה בביולוגיה איתן בסיס לקבל המעוניינים לסטודנטים

המוח. התוכנית כוללת מספר קורסים ייעודיים לשילוב של פסיכוביולוגיה שאינם ניתנים לסטודנטים 

 אחדכל ב מתקדמים בלימודים להמשיך יוכלו שמסיימיה כך בנויה התכניתבפסיכולוגיה או מדעי החיים. 

  ( ובמיוחד בתחום מדעי המוח.פסיכולוגיה או ביולוגיה) התחומים משני

  גבוהה להשכלה המועצה ידי על מאושרת התכנית

 B.Sc. in Psychology  - בפסיכוביולוגיה .B.Sc  :הניתןהתואר  םש

לימודי התואר עמוסים וכוללים 132.25 נקודות בניגוד לכל שאר התוכניות הדו-מחלקתיות הכוללות רק 120 
 נקודות. תוכנית הלימודים מורכבת מ:

חובה בין -נקודות בחירה )חלקן בחירת 13נקודות חובה בביולוגיה,  63.25נקודות חובה בפסיכולוגיה,  54
)לתלמידים  דמים ב'ברמת מתק נקודות אנגלית 2קורסים מוגדרים מראש( בפסיכולוגיה ו/או ביולוגיה, ו 

 אשר אינם פטורים על פי מבחן הפסיכומטרי(.

 לפרוט מלא של קורסי החובה והבחירה בתכנית אנא בדקו את שנתון הפקולטה למדעי הטבע.

)ביולוגיה(. 205)פסיכולוגיה( ו  101רכיבי לימוד:  2-*סטודנט יהיה רשום ל  

 

 חובה עליך לקרוא את פרק תקנון הפקולטה לתואר ראשון


