
 

 )השלמות(פסיכולוגיה ב הכנה למוסמךלימודי 
 

 תנאי קבלה

 80 של לממוצע או העיוניים במדעים בוגר בלימודי לפחות 85לממוצע של  נדרשים זה למסלול המועמדים כל
 . הניסויים לפחות במדעים

 התנאים הבאים:מ באחד לעמוד עליהם בנוסף

 .לפחות 650י פסיכומטר יוןצ .1

  .של הבגרות והפסיכומטרי המשוקלל הציון פ"ע א' לשנה הקבלה בסף עמידה .2

    11.75 עמידה בציון בגרות של קבלה ישירה ב .3

 ובהתאם לנוהלי האוניברסיטה. (עד תום שנה א' ללימודים)אנגלית ברמת פטור נדרשת הגעה ל בנוסף, 

 במינהל תלמידים.יש לבדוק  הנ"ל קבלההתנאי עמידה ב

 למוסמך הקבלה בתנאי ועמידה שנתיים במשך בפסיכולוגיה ובההח קורסי כל להשלמת נדרשים המתקבלים

  .מועמד, כולל מבחן מתא"ם ככל

על פי החלטת ועדת ההוראה של המחלקה לפסיכולוגיה לתלמידי התכנית תתאפשר הגשת מועמדות לתואר 
חקר" שני וזאת רק לאחר השלמת כל קורסי החובה הנדרשים ולמעט הקורס "פסיכולוגיה ניסויית ושיטות מ

 ( הניתן בסמסטר ב' של שנת הלימודים השניה.51301)

 
 ייעוץ

 counselor.psychology@gmail.com גב' נגה דיאמנט, יועצת החוג לפסיכולוגיה:   •

  sivanbach@savion.huji.ac.il, מזכירות לענייני תלמידים של המחלקה לפסיכולוגיה: סיון בכרגב'  •
  02-5883412טלפון: 

 
(נ"ז 36הלימודים )סה"כ תכנית     

 

 קבלת "פטור" והכרה בקורסים

עת לתלמיד תוכנית לימודי הכנה בתאום עם לאחר הגעת הודעת קבלה מהמשרד לקבלת תלמידים, נקב
היועצת לתלמידי בוגר. התלמיד יוכל להגיש בקשה לקבלת פטור מקורסי חובה ומקורסי יסוד ובתנאי שלמד 

 בהתאם לאמור בסעיף "הכרה בקורסים שנלמדו במוסדות אחרים"  אותם במסגרת מחלקה לפסיכולוגיה,
 (http://info.huji.ac.il/showpage.asp?cat=436)ראה באתר: 

פטור. היועצת תבדוק  עליו הוא מבקשעל התלמיד להציג גיליון ציונים רשמי וסילבוס מפורט של כל קורס 
  את האפשרות למתן פטור בעת קביעת תוכנית הלימודים. 

 נ"ז 12 שנה א' –קורסי חובה 
 נ"ז 2 מבוא לפסיכולוגיה

 נ"ז 6 חשיבה סטטיסטית בפסיכולוגיה
 נ"ז 4 יסודות ביולוגיים של התנהגות

 נ"ז ללא ייםהשתתפות בניסו
   

 נ"ז 9 שנה ב' –קורסי חובה 
 נ"ז 3 שיטות סטטיסטיות במחקר פסיכולוגי

 נ"ז 4  פסיכולוגיה ניסויית ושיטות מחקר
 נ"ז 2 (excel+spss)שימוש במחשב 

   
 נ"ז 15 ב' -שנים א' – יסוד חובה קורסי

 נ"ז 2  תהליכים קוגניטיביים
 נ"ז 2  אישיות

 נ"ז 3 תהליכים פסיכוביולוגיים
 נ"ז 2   פסיכולוגיה אבנורמלית
 נ"ז 2 תהליכים התפתחותיים

 נ"ז 2 תהליכים חברתיים
 נ"ז 2 יסודות הנוירופסיכולוגיה

======================================================= 
 

                          בתאום עם היועצתעבודה סמינריונית  השלמת חובת 
 

 (לבחירת התלמיד)ניתן ללמוד גם את הקורס הבא 

  

 נ"ז 2  תורת המבחנים
)באוניברסיטה העברית קורס זה אינו חובה, מומלץ לבדוק באוניברסיטאות אחרות אם דורשים קורס זה 

 כקבלה למוסמך(

mailto:counselor.psychology@gmail.com
mailto:sivanbach@savion.huji.ac.il
http://info.huji.ac.il/showpage.asp?cat=436


 
לפחות בלימודי ההכנה  87על התלמיד להציג ציון ממוצע של  על מנת להירשם לתואר מוסמך בפסיכולוגיה,

לפחות במדעים  80לפחות במדעים העיוניים או של  85בפסיכולוגיה, וציון תואר בוגר בציון ממוצע של 
פרט לכך, על התלמיד יהיה לעמוד בתנאי הקבלה למוסמך ככל בוגר בפסיכולוגיה )כולל היבחנות  הניסויים.

 מתא"ם(. מבחן ב


