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ַנפֹו פרופ'   2658834-02  'טל  אש  המחלקה ר אריאל נעם-כְּ
     0275883-02  טל'   המחלקה רכזת   תמר יעקובוביץגב'      

 
 

  מורי המחלקה לפסיכולוגיה:
 

 יו"ר ועדת הדוקטורט()   אביעזר הלל  פרופ'
 מירב אחישר  פרופ'
 אלדר ערן  ד"ר 
 אציל שיר  ד"ר
    ארנון ענבל  פרופ'
 שירי דודבן  ד"ר 

 בכר איתן     פרופ' 
    בנוזיו אבי  ד"ר

     ליאון עּואלְד      פרופ'
 הלפרין עירן  פרופ' 
 ַהּפרט יונתן      פרופ'
      הרט יובל  ד"ר 

     רן חסין     פרופ' 
   )ראש המגמה הקלינית(   יפתח יֹובל        ד"ר

        אילן יניב     פרופ' 
    ירמיה רז     פרופ' 
 ישראל שלמה  ד"ר

 (נשיא)   אשר כהן     פרופ' 
ַנפֹו      פרופ'   אריאל נעם-כְּ
     נילי מור  פרופ'
 לנדאו איילת  פרופ'
  )ראש תכנית המוסמך האישית(   מאיו רות       ד"ר 
      ענת ָמריל      פרופ'
   (ראש המגמה לנוירופסיכולוגיה)  פלג תמר-פילובסקי  ד"ר
 פרי ענת  ד"ר
 פרצוב יוני        פרופ'
 )ראש לימודי הבוגר(   קליימן טלי  ד"ר
 קלנטרוף אייל  פרופ'

   ַלאּורה קנטי        ד"ר
 אור טל-שני  רד"

    תמיר מאיה      פרופ'
      יהרשבי אֹות    פרופ'
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  אמריטי:
 

 שטיין ריצ'רדבְ א   פרופ'
  אייפרמן רבקה     רופ' פ

 ארליך  שמואל פרופ' 
    בילו יורם פרופ' 
 חגית  בנזימן ד"ר

  שחר גרשון               -בן פרופ' 
    שביט אודי     פרופ' 
                  הלל מיה -בר פרופ' 
 גרינבאום צ'רלס פרופ' 
 איתמר גתי    פרופ'
 הופיין דן פרופ'
 נורית ירמיה     פרופ' 
 כץ ישראל פרופ'
 לוי יונתה פרופ'
 ליבליך עמיה פרופ' 
 ענת ניניו    פרופ' 
   רם  פרוסט      פרופ'
  פרידלנדר דב           ד"ר 
 קייטס מרשה פרופ'
 קרון תמר   פרופ' 
               שוורץ שלום  פרופ' 
   יעקב שּול פרופ'
 גבי שפלר    פרופ' 
    שנון בני פרופ'

 
  :, עמיתי הוראה, מדריכים ואורחיםמורים מן החוץ

 אדלר אלחנן מר 
 אליאש אייל ד"ר
 ביינארט שלמה ד"ר

 לב עמרםדֹו ד"ר   
 ולד אילן ד"ר
 הוורטמן אלי  פרופ'
 קרא-יעל זילברשטיין ד"ר 
 כלפה איתן מר
 יכרמלי צב ד"ר
 פומפיאן ספי רמ
 פליישמן אורי מר
 קרליץ צור ד"ר
 רביד נורית גב'
 חכים-יועד גנדרי גב' 
 שטיין יהויקים ד"ר
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 (התואר הראשון )בוגר לימודי
 

( באוניברסיטה העברית היא להציג B.Aבוגר, מטרת לימודי הפסיכולוגיה לתואר הראשון )תואר 
בפני התלמידים את שאלות היסוד של התחום, להקנות להם ידע ומושגים בסיסיים בשטחיה 
השונים של הפסיכולוגיה, ללמד את מכשיריה המדעיים ולחשוף את היישומים השונים של 

ופלא של תואר הראשון מאפשר הצצה ראשונה אל העולם המורכב והמההפסיכולוגיה. 
 הפסיכולוגיה האנושית.

במהלך התואר, התלמידים יקבלו טעימה ממגוון רחב של נושאים בפסיכולוגיה, בקורסים 
כולם חוקרים בולטים בתחומם בעולם. נושאי הקורסים נעים  –המועברים על ידי מורי המחלקה 

פסיכוביולוגיה  החל מתורות האישיות ופסיכולוגיה התפתחותית, המשך בפסיכולוגיה אבנורמלית,
ונוירופסיכולוגיה, וכלה בפסיכולוגיה קוגניטיבית ופסיכולוגיה חברתית. כמו כן, התלמידים 
ייחשפו לשיטות המחקר ולמכשירים המדעיים המקובלים כיום בעולם, בסדרה של קורסים 
מתודולוגיים. מגוון רחב של קורסי בחירה שמציעה המחלקה יאפשר לתלמידים להרחיב ולהעמיק 

תלמידים חלק מהת ידיעותיהם בתחומים שיימצאו כמעניינים במיוחד. התואר יאפשר לא
 התנסות מעשית בתחומים של מחקר וטיפול, בצורה מודרכת. 

חשוב לציין שתכנית הלימודים לתואר הראשון לא נועדה לספק התמחות באף אחד מהתחומים 
אך ורק בלימודי התואר השני  השונים של הפסיכולוגיה. התמחות באחד משטחי המקצוע תינתן

 )מוסמך(. 

, רק מי שהוא בעל תואר מוסמך לפחות בפסיכולוגיה, רשאי להירשם 1978לפי חוק הפסיכולוגים, 
 כפסיכולוג בפנקס הפסיכולוגים.

 
 
 

  בוגרלתלמידי  צתיוע

 @gmail.comcounselor.psychology חן גואטה
 .יפורסמו בתחילת שנת הלימודיםשעות קבלה 

 
 

 
 מסלולי הלימוד

 .חוגי-מסלול דו .1

 .1חוגי-מסלול חד .2

 .(צירוף פסיכולוגיה וביולוגיה) תכנית משולבת פסיכוביולוגיה .3

 
   

 . כאן ראהפרטים על תנאי הקבלה למחלקה לפסיכולוגיה לבוגר, 
  

 
 

                                                           
בשנת הלימודים השניה רשאי  חוגי.-הראשונה במסלול דותלמיד הלומד בחוג לפסיכולוגיה חייב ללמוד בשנה   1

חוגי -הרשמה והמעבר למסלול החדה. הפקולטה חוגי לפי התנאים המפורטים בשנתון-התלמיד לעבור למסלול החד
 .מתבצעים במזכירות הפקולטה למדעי החברה

mailto:counselor.psychology@gmail.com
http://info.huji.ac.il/bachelor/Psychology


4 

 

 חוגי-וכנית הלימודים במסלול הדות

 .חוגי-דוהתלמיד הלומד בחוג לפסיכולוגיה חייב ללמוד בשנה הראשונה במסלול 
 

בו החלו לימודיהם לצורך  ודיהם בשנים קודמות יעיינו בשנתוןגר שהחלו לימתלמידים לתואר בו
 .עיון בתכנית הלימודים המחייבת אותם

 
 
 
 )בכל שילוב חוגי( לפסיכולוגיה חלקהרישות המד
 

  נ"ז 47-43 חובה קורסי
  נ"ז 13-9 2בחירה )שנים ב+ג( קורסי

  נ"ז 56 סה"כ נ"ז במחלקה
    

    הפקולטה למדעי החברהדרישות 
  נ"ז ללא 3(74122קורס מתוקשב" ) –קורס "הדרכה בשימוש בספרייה 

  נ"ז 4 4קורס מתכנית "אבני פינה"
    

  נ"ז 60 חוגי-"כ דרישות לתואר במסלול דוסה
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
שך פרק "חובת קורס בחירה נ"ז קורסי בחירה בפסיכולוגיה בשפה האנגלית )להרחבה בנושא, ראה בהמ 2 מתוכם  2

 בשפה האנגלית"(.
 בקורס זה לא יינתן ציון מספרי.  3
)להרחבה  וארלתציוני קורסי אבני פינה לא ישוקללו יחד עם ציוני קורסי המחלקה אלא ישוקללו עם ציון הגמר   4

 בנושא, ראה פרק "תכנית אבני פינה"(.
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 חוגי-כנית הלימודים במסלול הדות
 

 נ"ז 14 שנה א' –קורסי חובה 
  2 מבוא לפסיכולוגיה

  3+3 א+ב חשיבה סטטיסטית בפסיכולוגיה
  4 יסודות ביולוגיים של התנהגות

  2 הכירו את המדע )קורס אחד מתוך המקבץ(
  ללא 5פות בניסויים )תנאי מעבר לשנה ב'(השתת

  ללא 6(74122קורס מתוקשב" ) -קורס "הדרכה בשימוש בספרייה 
   
   

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

  4  פסיכולוגיה ניסויית ושיטות מחקר
  R 2 שימוש במחשב

   
   

 נ"ז 9.5 ג' -שנים א' – יסוד חובה קורסי
  2  אישיות

  2.5  תהליכים קוגניטיביים
  3 תהליכים פסיכוביולוגיים
  2  פסיכולוגיה אבנורמלית

   
 נ"ז 6.5 ג' -שנים ב' – יסוד חובה קורסי

  2  תהליכים התפתחותיים
  2.5  תהליכים חברתיים

  2  יסודות הנוירופסיכולוגיה
   

 נ"ז 8-4 7עבודה סמינריונית
ורס שבמסגרתו תיכתב העבודה הסמינריונית )עבודה מעשית ק

  (ללא נ"ז -פרטנית  האו הנחיי נ"ז 2 - קורס בחירה נ"ז, 4 - מחקרית
4-0  

  4 (51544)קורס  עבודה סמינריונית
   

 נ"ז 13-9 ג' -שנים ב' - קורסי בחירה
  2 קורס בחירה בשפה האנגלית

  11-7 כותקורסי בחירה להשלמת מכסת נקודות הז
   
   

   ג' -שנים א'  -ת כלל פקולטה דריש
 נ"ז 4 8קורס מתכנית "אבני פינה"

   
 נ"ז 60 חוגי-סה"כ נ"ז לתואר במסלול דו

 
 

 .כאןראה  - מפורטת של כל הקורסים )חובה ובחירה( הלרשימ
 
 
 
 

                                                           
  =/ systems.com/Default.aspx?ReturnUrl-https://huji.sonaהרשמה לניסויים מתבצעת באתר  5
 בקורס זה לא יינתן ציון מספרי.  6
 במסגרת אחת מהאפשרויות הבאות:  כל תלמיד מחויב בכתיבת עבודה סמינריונית 7

( אשר 51544נ"ז נוספים, קורס  4עבודה סמינריונית ) נ"ז( וכתיבת 4השתתפות בעבודה מעשית מחקרית ) .א
 נ"ז בסך הכל.  8יחד יקנו 

 6( אשר יחד יקנו 51544נ"ז נוספים, קורס  4נ"ז( וכתיבת עבודה סמינריונית ) 2השתתפות בקורס בחירה ) .ב
 נ"ז בסך הכל.

( אשר יחד 51544קורס  נ"ז, 4ללא נ"ז( וכתיבת עבודה סמינריונית ), 51692קורס הנחייה ללא קורס מלווה ) .ג
 נ"ז בלבד. 4יקנו 

תכנית  .וארלתציוני קורסי אבני פינה לא ישוקללו יחד עם ציוני קורסי המחלקה אלא ישוקללו עם ציון הגמר   8
-חוגי פסיכולוגיה וקוגניציה ותלמידי המסלול הדו-"אבני פינה" עבור, תלמידי פסיכוביולוגיה, תלמידי המסלול הדו

 ראו פרק "תכנית אבני פינה".  ואינטרנט וחברה חוגי פסיכולוגיה

http://shnaton.huji.ac.il/index.php
https://huji.sona-systems.com/Default.aspx?ReturnUrl=/
https://huji.sona-systems.com/Default.aspx?ReturnUrl=/
https://huji.sona-systems.com/Default.aspx?ReturnUrl=/
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 א' לשנה ב':תנאי המעבר משנה 
 קורסי החובה של שנה א'כל אחד מבלפחות(  60)ציון עובר  .1

 השלמת חובת השתתפות בניסויים .2

 השלמת השתתפות בקורס הדרכה בשימוש בספרייה .3
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 חוגי-תוכנית הלימודים במסלול החד

 
בשנת הלימודים  חוגי.-תלמיד הלומד בחוג לפסיכולוגיה חייב ללמוד בשנה הראשונה במסלול דו

הפקולטה למדעי  בשנתוןחוגי לפי התנאים המפורטים -ה רשאי התלמיד לעבור למסלול החדייהשנ
 .ים במזכירות הפקולטה למדעי החברהחוגי מתבצע-הרשמה והמעבר למסלול החדה. החברה

 
 :םמסלולי-תתיבמסלול זה קיימים שני 

 56 +נ"ז מתכנית אבני פינה  4+ נ"ז בפסיכולוגיה  60  לימודים בהיקף של - מסלול בינוני .1
 .נ"ז לימודים משלימים

 52 + נ"ז מתכנית אבני פינה 4 +נ"ז בפסיכולוגיה  64לימודים בהיקף של   - מסלול ארוך .2
  .לימודים משלימיםמנ"ז 

 
 

 
 

 חוגיים-לפסיכולוגיה במסלולים החד דרישות המחלקה
 
 

 בינוניחוגי -מסלול חד
 

  נ"ז 47-43 חובה קורסי
  נ"ז 17-13 9בחירה )שנים ב+ג( קורסי

  נ"ז 60 סה"כ נ"ז במחלקה
    

    הפקולטה למדעי החברהדרישות 
  נ"ז ללא 10(74122קורס מתוקשב" ) –קורס "הדרכה בשימוש בספרייה 

  נ"ז 4 11קורס מתכנית "אבני פינה"
    

  נ"ז 64 חוגי-סה"כ דרישות לתואר במסלול חד
 
 
 

  ארוךחוגי -מסלול חד
 

  נ"ז 47-43 חובה קורסי
  נ"ז 21-17 12בחירה )שנים ב+ג( קורסי

  נ"ז 64 סה"כ נ"ז במחלקה
    

    הפקולטה למדעי החברהדרישות 
  נ"ז ללא 13(74122קורס מתוקשב" ) –שימוש בספרייה קורס "הדרכה ב

  נ"ז 4 14קורס מתכנית "אבני פינה"
    

  נ"ז 68 חוגי-סה"כ דרישות לתואר במסלול חד

                                                           
נ"ז קורסי בחירה בפסיכולוגיה בשפה האנגלית )להרחבה בנושא, ראה בהמשך פרק "חובת קורס בחירה  2 מתוכם  9

 בשפה האנגלית"(.
 בקורס זה לא יינתן ציון מספרי.  10
)להרחבה  וארלתישוקללו עם ציון הגמר  ציוני קורסי אבני פינה לא ישוקללו יחד עם ציוני קורסי המחלקה אלא  11

 בנושא, ראה פרק "תכנית אבני פינה"(.
נ"ז קורסי בחירה בפסיכולוגיה בשפה האנגלית )להרחבה בנושא, ראה בהמשך פרק "חובת קורס בחירה  2 מתוכם  12

 בשפה האנגלית"(.
 בקורס זה לא יינתן ציון מספרי.  13
)להרחבה  וארלתד עם ציוני קורסי המחלקה אלא ישוקללו עם ציון הגמר ציוני קורסי אבני פינה לא ישוקללו יח  14

 בנושא, ראה פרק "תכנית אבני פינה"(.

https://www.huji.ac.il/cgi-bin/mm/ScriptsXpA/mgrqcgi?appname=Rishum&prgname=ViewShnatonText&arguments=-N2014,-A07,-N0,-N3
https://www.huji.ac.il/cgi-bin/mm/ScriptsXpA/mgrqcgi?appname=Rishum&prgname=ViewShnatonText&arguments=-N2014,-A07,-N0,-N3
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 בינוני חוגי-חדכנית הלימודים במסלול הת
 
 

 נ"ז 14 שנה א' –קורסי חובה 
  2 מבוא לפסיכולוגיה

  3+3 א+ב חשיבה סטטיסטית בפסיכולוגיה
  4 סודות ביולוגיים של התנהגותי

  2 הכירו את המדע )קורס אחד מתוך המקבץ(
  ללא 15השתתפות בניסויים )תנאי מעבר לשנה ב'(

  ללא 16(74122קורס מתוקשב" ) -קורס "הדרכה בשימוש בספרייה 
   
   

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

  4  סויית ושיטות מחקרפסיכולוגיה ני
  2  שימוש במחשב

   
   

 נ"ז 9.5 ג' -שנים א' – יסוד חובה קורסי
  2  אישיות

  2.5  תהליכים קוגניטיביים
  3 תהליכים פסיכוביולוגיים
  2  פסיכולוגיה אבנורמלית

   
 נ"ז 6.5 ג' -שנים ב' – יסוד חובה קורסי

  2  תהליכים התפתחותיים
  2.5  רתייםתהליכים חב

  2  יסודות הנוירופסיכולוגיה
   

 נ"ז 8-4 17עבודה סמינריונית
עבודה מעשית קורס שבמסגרתו תיכתב העבודה הסמינריונית )

  (ללא נ"ז -נ"ז או הנחייה פרטנית  2 -נ"ז, קורס בחירה  4 -מחקרית 
4-0  

  4 (51544)קורס  עבודה סמינריונית
   

 נ"ז 17-13 ג' -שנים ב' - קורסי בחירה
  2 קורס בחירה בשפה האנגלית

  15-11 קורסי בחירה להשלמת מכסת נקודות הזכות
   
   

   ג' -שנים א'  -ת כלל פקולטה דריש
 נ"ז 4 18קורס מתכנית "אבני פינה"

   
 נ"ז 64 חוגי בינוני-חדסה"כ נ"ז לתואר במסלול 

 
 
 
 
 

 
 
 

                                                           
  =/ systems.com/Default.aspx?ReturnUrl-https://huji.sonaהרשמה לניסויים מתבצעת באתר  15
 בקורס זה לא יינתן ציון מספרי.  16
 במסגרת אחת מהאפשרויות הבאות:  כל תלמיד מחויב בכתיבת עבודה סמינריונית 17

( אשר 51544נ"ז נוספים, קורס  4נ"ז( וכתיבת עבודה סמינריונית ) 4השתתפות בעבודה מעשית מחקרית ) .א
 נ"ז בסך הכל.  8יחד יקנו 

 6( אשר יחד יקנו 51544נ"ז נוספים, קורס  4ודה סמינריונית )נ"ז( וכתיבת עב 2השתתפות בקורס בחירה ) .ב
 נ"ז בסך הכל.

( אשר יחד 51544נ"ז, קורס  4ללא נ"ז( וכתיבת עבודה סמינריונית ), 51692קורס הנחייה ללא קורס מלווה ) .ג
 נ"ז בלבד. 4יקנו 

)להרחבה  וארלתעם ציון הגמר  ציוני קורסי אבני פינה לא ישוקללו יחד עם ציוני קורסי המחלקה אלא ישוקללו  18
  בנושא, ראה פרק "תכנית אבני פינה"(.

https://huji.sona-systems.com/Default.aspx?ReturnUrl=/
https://huji.sona-systems.com/Default.aspx?ReturnUrl=/
https://huji.sona-systems.com/Default.aspx?ReturnUrl=/
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 ארוך חוגי-חדכנית הלימודים במסלול הת
 
 

 נ"ז 14 שנה א' –קורסי חובה 
  2 מבוא לפסיכולוגיה

  3+3 א+ב חשיבה סטטיסטית בפסיכולוגיה
  4 יסודות ביולוגיים של התנהגות

  2 הכירו את המדע )קורס אחד מתוך המקבץ(
  ללא 19השתתפות בניסויים )תנאי מעבר לשנה ב'(

  אלל 20(74122קורס מתוקשב" ) -קורס "הדרכה בשימוש בספרייה 
   
   

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

  4  פסיכולוגיה ניסויית ושיטות מחקר
  2  שימוש במחשב

   
   

 נ"ז 9.5 ג' -שנים א' – יסוד חובה קורסי
  2  אישיות

  2.5  תהליכים קוגניטיביים
  3 תהליכים פסיכוביולוגיים

  2  רמליתפסיכולוגיה אבנו
   

 נ"ז 6.5 ג' -שנים ב' – יסוד חובה קורסי
  2  תהליכים התפתחותיים

  2.5  תהליכים חברתיים
  2  יסודות הנוירופסיכולוגיה

   
 נ"ז 8-4 21עבודה סמינריונית

עבודה מעשית קורס שבמסגרתו תיכתב העבודה הסמינריונית )
  (ללא נ"ז -ה פרטנית נ"ז או הנחיי 2 -נ"ז, קורס בחירה  4 -מחקרית 

4-0  

  4 (51544)קורס  עבודה סמינריונית
   

 נ"ז 21-17 ג' -שנים ב' - קורסי בחירה
  2 קורס בחירה בשפה האנגלית

  19-15 קורסי בחירה להשלמת מכסת נקודות הזכות
   
   

   ג' -שנים א'  -ת כלל פקולטה דריש
 נ"ז 4 22קורס מתכנית "אבני פינה"

   
 נ"ז 68 חוגי בינוני-חד"כ נ"ז לתואר במסלול סה

 

                                                           
  =/ systems.com/Default.aspx?ReturnUrl-https://huji.sonaהרשמה לניסויים מתבצעת באתר  19
 בקורס זה לא יינתן ציון מספרי.  20
 במסגרת אחת מהאפשרויות הבאות:  כל תלמיד מחויב בכתיבת עבודה סמינריונית 21

( אשר 51544נ"ז נוספים, קורס  4נ"ז( וכתיבת עבודה סמינריונית ) 4השתתפות בעבודה מעשית מחקרית ) .א
 נ"ז בסך הכל.  8יחד יקנו 

 6( אשר יחד יקנו 51544 נ"ז נוספים, קורס 4נ"ז( וכתיבת עבודה סמינריונית ) 2השתתפות בקורס בחירה ) .ב
 נ"ז בסך הכל.

( אשר יחד 51544נ"ז, קורס  4ללא נ"ז( וכתיבת עבודה סמינריונית ), 51692קורס הנחייה ללא קורס מלווה ) .ג
 נ"ז בלבד. 4יקנו 

)להרחבה  וארלתציוני קורסי אבני פינה לא ישוקללו יחד עם ציוני קורסי המחלקה אלא ישוקללו עם ציון הגמר   22
  ראה פרק "תכנית אבני פינה"(. בנושא,

https://huji.sona-systems.com/Default.aspx?ReturnUrl=/
https://huji.sona-systems.com/Default.aspx?ReturnUrl=/
https://huji.sona-systems.com/Default.aspx?ReturnUrl=/
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 סיכוביולוגיהפ
 (318צירוף פסיכולוגיה וביולוגיה )

 
תכנית לימודים לתואר ראשון המשותפת לחוג לפסיכולוגיה בפקולטה למדעי החברה ולחוג למדעי 

 החיים בפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע. 

ללמוד את שני התחומים ואת נקודות המפגש ינים יהתכנית מיועדת לתלמידים מצטיינים המעונ
ביניהם. תכנית הלימודים סוקרת מושגי יסוד בכל אחד מהתחומים ומתמקדת בבסיס הביולוגי 

תלמידי התכנית משתתפים בסמינרים ייחודיים שיינתנו במשותף ע"י מורים  של ההתנהגות.
י התוכנית יקבלו תואר מפסיכולוגיה וממדעי החיים ומשתלבים במחקר במעבדות המורים. בוגר

צירוף פסיכולוגיה ומדעי החיים, ויוכלו להמשיך לתואר ב( B.Sc.)בוגר אוניברסיטה במדעי הטבע 
 שני, ללא השלמות, בכל אחד מתחומים אלה.

 .קורס בחירה בשפה האנגליתתלמידי התוכנית אינם נדרשים ללמוד 

 

 

 

 

 לפסיכולוגיה דרישות המחלקה
 

  

 זנ" 50-46 חובה קורסי
 בחירה )שנים ב+ג( קורסי

 סה"כ נ"ז במחלקה
 
 
 

 כלל פקולטהדרישות 
 

12-8 
58 

 נ"ז
 נ"ז

 נ"ז ללא 23 (74122קורס מתוקשב" ) –קורס "הדרכה בשימוש בספרייה 
 נ"ז 2 24קורס מתכנית "אבני פינה" מתחום מדעי הרוח

   
 סה"כ נ"ז לתואר בפסיכולוגיה 

 לתלמידי פסיכוביולוגיה
 נ"ז 60

 
 
 
 
 

 תנאי המעבר משנה א' לשנה ב':
 ציון עובר בקורסי החובה של שנה א' .4

 השלמת חובת השתתפות בניסויים .5

 השלמת השתתפות בקורס הדרכה בשימוש בספרייה .6

 לפחות בסוף שנה א'. 87ממוצע ציון  .7

                                                           
  =/ systems.com/Default.aspx?ReturnUrl-https://huji.sonaהרשמה לניסויים מתבצעת באתר  23
ציוני קורסי אבני פינה לא  וח.נ"ז מאבני פינה מתחום מדעי הר 2בהשלמת  מחויבים פסיכוביולוגיהתלמידי   24

)להרחבה בנושא, ראה פרק "תכנית אבני  וארלתישוקללו יחד עם ציוני קורסי המחלקה אלא ישוקללו עם ציון הגמר 
 פינה"(.

https://huji.sona-systems.com/Default.aspx?ReturnUrl=/
https://huji.sona-systems.com/Default.aspx?ReturnUrl=/
https://huji.sona-systems.com/Default.aspx?ReturnUrl=/
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 פסיכוביולוגיה כנית הלימודים בת

 )דרישות המחלקה לפסיכולוגיה בלבד(
 
 

 נ"ז 21.5 שנה א' –קורסי חובה 
  2 מבוא לפסיכולוגיה

  3+3 א+ב חשיבה סטטיסטית בפסיכולוגיה
  4 יסודות ביולוגיים של התנהגות

  2 מח והתנהגות לתלמידי פסיכוביולוגיההכירו את המדע: 
  2  אישיות

  3 תהליכים פסיכוביולוגיים
  2.5 תהליכים קוגניטיביים

  ללא השתתפות בניסויים )תנאי מעבר לשנה ב'(
  ללא (74122קורס מתוקשב" ) -קורס "הדרכה בשימוש בספרייה 

   
 נ"ז 11 שנה ב' –קורסי חובה 

  3 שיטות סטטיסטיות במחקר פסיכולוגי
  4  פסיכולוגיה ניסויית ושיטות מחקר

  2 סמינריון מודרך בפסיכוביולוגיה
  שימוש במחשב

 
 שנה ג' –קורסי חובה 

 הגות קורס מעבדה במדעי המוח וההתנ
 במדעי החיים( 72349)יש ללמוד במקביל לקורס 

2 
 

 נ"ז 1
1 

 

   
 נ"ז 8.5 ג' -שנים ב' – יסוד חובה קורסי

  2  פסיכולוגיה אבנורמלית
  2  תהליכים התפתחותיים

  2.5  תהליכים חברתיים
  2  יסודות הנוירופסיכולוגיה

   
 נ"ז 8-4 25עבודה סמינריונית

עבודה העבודה הסמינריונית ) קורס שבמסגרתו תיכתב
נ"ז או הנחייה  2 -נ"ז, קורס בחירה  4 -מעשית מחקרית 

  .(ללא נ"ז -פרטנית 

4-0  

  4 (51544)קורס  עבודה סמינריונית
   

 נ"ז 12-8 ג' -שנים ב' – קורסי בחירה
   

   ג' -שנים א'  – טהת כלל פקולדריש
 26קורס מתכנית "אבני פינה"

 
 נ"ז 2

 "ז לתואר בפסיכולוגיה סה"כ נ
 לתלמידי פסיכוביולוגיה

 נ"ז 60

 
 
 

 למידע על התכנית, ראה בשנתון הפקולטה למדעי הטבע. -הפקולטה למדעי הטבע דרישות 
 
 

                                                           
 במסגרת אחת מהאפשרויות הבאות:  כל תלמיד מחויב בכתיבת עבודה סמינריונית 25

( אשר 51544נ"ז נוספים, קורס  4סמינריונית ) נ"ז( וכתיבת עבודה 4השתתפות בעבודה מעשית מחקרית ) .א
 נ"ז בסך הכל.  8יחד יקנו 

 6( אשר יחד יקנו 51544נ"ז נוספים, קורס  4נ"ז( וכתיבת עבודה סמינריונית ) 2השתתפות בקורס בחירה ) .ב
 נ"ז בסך הכל.

( אשר יחד 51544נ"ז, קורס  4ללא נ"ז( וכתיבת עבודה סמינריונית ), 51692קורס הנחייה ללא קורס מלווה ) .ג
 נ"ז בלבד. 4יקנו 

 11עמוד , כמפורט בסמינריון בוגר: פסיכוביולוגיה"" במסגרת קורס סמינריוניתה העבודה כתיבת .ד
ציוני קורסי אבני פינה לא  נ"ז מאבני פינה מתחום מדעי הרוח. 2בהשלמת  מחויבים פסיכוביולוגיהתלמידי   26

)להרחבה בנושא, ראה פרק "תכנית אבני  וארלתקללו עם ציון הגמר ישוקללו יחד עם ציוני קורסי המחלקה אלא ישו
 פינה"(.
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 : לתכניתייחודים קורסים 

 

 פסיכולוגיה(. ב 51109ה )שנה א': "הכירו את המדע: מח והתנהגות לתלמידי פסיכוביולוגי .1
 

 :.       שנה ב'2
 ':ב שנה

 (בפסיכולוגיה 51531) "בפסיכוביולוגיה מודרך סמינריון" -' א סמסטר. א
 (. הטבע במדעי 72539) "פסיכוביולוגיה: בוגר סמינריון" -' ב סמסטר. ב

 שעה כחצי של פרזנטציה להכין ת/נדרש ית/סטודנט כל זה קורס במסגרת
 חוקרי מבין ית/נטהסטוד ידי על ת/שנבחר מנחה בליווי ,פסיכוביולוגי בנושא

 . זה בתחום מחקר שעושה האוניברסיטה
 היא בה לבחור יכולים בפסיכוביולוגיה התכנית שתלמידי ייחודית אפשרות
 את ולהגיש, מנחה אותו בליווי, הפרזנטציה בנושא סמינריונית עבודה לכתוב
 והגשת לכתיבת הזמנים טווח. לפסיכולוגיה המחלקה במסגרת העבודה
 לדצמבר ועד, הפרזנטציה הצגת מרגע הוא זאת במסגרת יוניתהסמינר העבודה

 '.ג שנה של
 

 ':  ג שנה .3

 (.ז"נ 5, הטבע במדעי 72348" )הביולוגי המחקר עם מודרך מפגש"
 ת/חוקר של במעבדה מחקרית עבודה יבצעו יות/הסטודנטים, זה קורס במסגרת

 לקהבמח או לרפואה הפקולטה, הטבע למדעי בפקולטה) באוניברסיטה
 (.  הקורס מורה באישור) לפסיכוביולוגיה שקשור במחקר ת/שעוסק( לפסיכולוגיה

, המודרך המפגש קורס במסגרת במעבדה עבודה חובת יש' ג שבשנה כיון
 מעשית עבודה קורס לקחת יכולים אינם לפסיכוביולוגיה בתכנית התלמידים

 עבודה קורס לקחת יכולים התכנית תלמידי, כלומר) זאת בשנה בפסיכולוגיה
 המודרך המפגש לעבודת שהציוות לב שימו'(. ב בשנה רק בפסיכולוגיה מעשית
 אם גם כלומר(, המורה עם ית/הסטודנט של יזומה התקשרות) אישי בסיס על היא

 במחלקה ת/חוקר עם המודרך המפגש את לעשות בוחרים ית/הסטודנט
 . המעשית העבודה לקורסי קשור לא הציוות לפסיכולוגיה

 
במדעי הטבע,  72349" )מעבדה במדעי המח וההתנהגות לתלמידי פסיכוביולוגיה"
יש ללמוד יחד עם קורס . יינתן במרוכז במכון הבינאוניברסיטאי באילתנ"ז(. (.  3

 .תלמידים 24קורס חובה לתלמידי התוכנית פסיכוביולוגיה מוגבל ל  51349
קחת את אחד הקורסים במקרים חריגים, באישור יועץ פסיכוביולוגיה, ניתן ל

 ( כקורסים חלופיים מעבר לחובת בחירה המופיעה בשנתון.72343/72633/72625)
 

במדעי הטבע,  51349" )מעבדה במדעי המח וההתנהגות לתלמידי פסיכוביולוגיה"
חובה לתלמידי התוכנית . יינתן במרוכז במכון הבינאוניברסיטאי באילתנ"ז(.  1

 .באותו שם במדעי החיים( 72349עם קורס  פסיכוביולוגיה )יש ללמוד יחד
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 מצטיינים וגרתלמידי בבפסיכולוגיה התפתחותית להדגש 

 

 
 תהליך קבלה

 
 על: ותבססילקראת שנה ב' של התואר הראשון, ו יתקיימוקבלה למסלול המיון וה כיתהלי

 פחות(.נ"ז ל 14) של שנה א'החובה  קורסילפחות בציוני  90הצטיינות: ממוצע של  •

 .: מדוע מעניין את התלמיד/ה לעסוק במדעי ההתפתחות)עמוד אחד( הצהרת כוונות •

 קורות חיים •

 )לקראת שנה ב' לתואר(. 30.7לתאריך  עדבאמצעות מערכת מקוונת התלמידים ירשמו  •
 
 
 

 (נ"ז 18 סה"כ)רשימת הקורסים הכלולים בהדגש 
 

 ו הקורסים הבאים:, יילמדבשנה ב'
 נ"ז(. 2ם התפתחותיים )קורס יסוד: תהליכי .1
בו ת, התפתחותי קורס ייעודי לתלמידי ההדגש בלבד: נושאים מתקדמים בפסיכולוגיה .2

 נ"ז(.  2התלמידים יקראו מאמרי יסוד במדע ההתפתחות )
 

סמינריון עם חוקרים התפתחותיים מובילים מהאוניברסיטה ומחוצה -פרויילמד הקורס  ,בשנה ג'
  נ"ז(. 2לה )

 
 שתתפו בקורסים הבאים:יהתלמידים , ג'-בשנים ב'

מתוך רשימת הקורסים המוצעת )נ"ז בתחום ההתפתחותי  4 בקורסי בחירה בהיקף של •
  (במחלקה

ובמסגרת זו יכתבו עבודה  נ"ז( 4קורס עבודה מעשית מחקרית בתחום ההתפתחותי ) •
  נ"ז. 8נ"ז(, סה"כ  4סמינריונית )

 
 

 הערות חשובות
 

 בלבדשל התלמיד ציונים הליון יגב תועדגיה התפתחותית יסיום חובות ההדגש בפסיכולו .1
 ולא בתעודת הבוגר.

נ"ז(  18ההדגש בפסיכולוגיה התפתחותית ) נקודות הזכות שיילמדו במסגרת תכנית .2
לא מעבר חוגי בפסיכולוגיה ו-חוגי או החד-ות במסלול הדוחובות הנדרשתהוונה חלק מה

 .לחובות הנדרשות בכל אחד מהמסלולים
 
 

 .באתר המחלקהם מלאים אודות התכנית ותהליך הגשת המועמדות ניתן למצוא פרטי
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://psychology.huji.ac.il/DevelopmentalPsychobiology
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 מידע כללי
 

 חובה בשנה א' –השתתפות בניסויים 

נקודות קרדיט  40בור שעות של ניסויים. בפרט, יש לצ 10-תלמידי שנה א' מחויבים בהשתתפות ב
של השתתפות בניסויים. כל נקודה שקולה לרבע שעת השתתפות בניסוי. חובה זו היא תנאי מעבר 

 לשנה ב', ולכן יש להקפיד ולסיים את ההשתתפות בניסויים עד תום שנה א'.
  

ניתן להשתתף גם בניסויים המוצעים במסגרת חוגים אחרים )כמו מנהל עסקים וחינוך(, עד 
שעות ההשתתפות בניסויים חייבות להיות במסגרת  10מתוך  9מום של שעה אחת. כלומר, למקסי

 הניסויים הנערכים במחלקה לפסיכולוגיה.
  

לחובת  נדרשיםו מינהל עסקים, חשבונאות, חינוך, מדע המדינה הלומדים בחוגיםתלמידים 
סגרת החוג במ נוספים ניסוייםב , יצטרכו להשתתףהשתתפות בניסויים גם בחוג השני

שעות של ניסויים )כלומר,  8-לפסיכולוגיה. במקרה זה, המחלקה לפסיכולוגיה דורשת השתתפות ב
נקודות קרדיט במסגרת פסיכולוגיה, בנוסף לנקודות הנדרשות מהם  32על תלמידים אלו לצבור 

 בחוג השני(.
  =/systems.com/Default.aspx?ReturnUrl-https://huji.sona אתרלניסויים מתבצעת בהרשמה 

 

 חזרה על קורסים

ובשנה העוקבת בלבד, בתנאי   בוגרתלמיד יוכל לחזור על שני קורסים בלבד במהלך לימודיו ל
ד לא שהקורס מתקיים. על התלמיד לחזור ולרשום מראש את הקורס בטופס הלימודים. תלמי

 יוכל לחזור על אותו קורס יותר מפעם אחת במהלך לימודיו לתואר.

 

 חובה מקורסי פטור

 .13י הוראה ולימודים, בסעיף נהלשנתון בפרק בקורסים מעוגן ב ההכרפטורים ונושא כל 
ועדת ול בקשה בכתבתלמיד המבקש פטור מקורס חובה על סמך לימודים קודמים חייב להגיש 

  לתלמידי ב.א. היועצת ההוראה של הפקולטה למדעי החברה. הבקשה תועבר לבדיקת
 הגשת הבקשה. לפני ליועצתמומלץ לפנות 

 
 

 חובת קורס בחירה בשפה האנגלית
נ"ז  2מחויבים התלמידים בלימוד קורס בחירה אחד בהיקף של  כחלק מלימודי קורסי הבחירה,

  קורס אחד באנגלית בכל אחד מחוגי הלימוד. . יש ללמוד הנלמד בשפה האנגלית
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://huji.sona-systems.com/Default.aspx?ReturnUrl=/
https://huji.sona-systems.com/Default.aspx?ReturnUrl=/
https://huji.sona-systems.com/Default.aspx?ReturnUrl=/
https://www.huji.ac.il/cgi-bin/mm/ScriptsU/mgrqcgi?appname=Rishum&prgname=Shnaton&arguments=-N07,-A0,-N2014
https://www.huji.ac.il/cgi-bin/mm/ScriptsU/mgrqcgi?appname=Rishum&prgname=Shnaton&arguments=-N07,-A0,-N2014
mailto:counselor.psychology@gmail.com
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 "ינהאבני פתכנית "

ציוני קורסי אבני פינה לא ישוקללו יחד עם ציוני קורסי המחלקה, אלא ישוקללו עם ציון הגמר 
 .(/http://ap.huji.ac.il) כאן למידע נוסף על תכנית "אבני פינה" ראה .לתואר

חוגי פסיכולוגיה וקוגניציה -תלמידי המסלול הדוולוגיה, תלמידי פסיכובי עבור "אבני פינה"תכנית 
 כמפורט להלן:הינה חוגי פסיכולוגיה ואינטרנט וחברה -ותלמידי המסלול הדו

במסגרת  נ"ז מאבני פינה מתחום מדעי הרוח 2 בהשלמת מחויבים פסיכוביולוגיהתלמידי  .1
  .הלימודים לתואר בפסיכולוגיה

 פטורים מחובות אבני פינה קוגניציהמדעי הפסיכולוגיה ו חוגי-ל דומסלוהתלמידי  .2
  .ז"נ 60וישלימו את נקודות הזכות מלימודי הבחירה בפסיכולוגיה לסך של  בפסיכולוגיה

נ"ז  56 בהשלמת מחויבים ואינטרנט וחברה פסיכולוגיהחוגי -תלמידי המסלול הדו .3
נ"ז  2מתחום מדעי הרוח +  ני פינהנ"ז מאב 2 במסגרת הלימודים לתואר בפסיכולוגיה +

קורס בחירה מחוץ לחוג במסגרת לימודי הבחירה של אינטרנט וחברה )יש לקבל אישור 
 . נ"ז לתואר בפסיכולוגיה 60בסה"כ על קורס הבחירה(  מיועצת הבוגר

 

 הזכותלהשלמת מכסת נקודות קורסי הבחירה 

ם ינהלהשלמת מכסת נקודות הזכות הנדרשות בכל מסלול כמפורט לעיל קורסי הבחירה  .1
במחלקה המוצעים מבין מגוון רחב של קורסים  ג'-קורסים המיועדים לתלמידי שנה ב' ו

נועדו לספק העשרה של הידע הפסיכולוגי הקורסים  משתנים משנה לשנה.וומחוצה לה 
  .בתחומים אלה

הפתוחים  מוסמךקורסים גם מתוך רשימת קורסי בחירה ל לבחוריכולים תלמידי שנה ג'  .2
   .בוגרל

תלמידי הבוגר להשתתף הן בקורס "עבודה מעשית רשאים במסגרת קורסי הבחירה,  .3
נקודות הזכות של שני הקורסים ו מחקרית" והן בקורס "עבודה מעשית טיפולית"

לא ניתן להשתתף בשני כי לב  םיש לשי . יחד עם זאת,תחושבנה במניין הנקודות לתואר
 ביחד באותה שנת לימודים כאשר מדובר על שנה ב', אלא רק בשנה ג'.   אלה קורסים

 

)מומלץ בשנה ג'( עבודה סמינריונית  
 

במהלך לימודיו )מומלץ  בלבד כל תלמיד בחוג לפסיכולוגיה חייב בהגשת עבודה סמינריונית אחת
א ניתן לחזור על קורס זה ולכתוב עבודה סמינריונית חדשה פי נהלי האוניברסיטה, ל-בשנה ג'(. על

  על מנת לתקן את הציון.

 תלמיד מחויב בכתיבת עבודה סמינריונית במסגרת אחת מהאפשרויות הבאות: 

נ"ז נוספים,  4נ"ז( וכתיבת עבודה סמינריונית ) 4השתתפות בעבודה מעשית מחקרית ) .א
  נ"ז בסך הכל. 8( אשר יחד יקנו 51544קורס 

נ"ז  4נ"ז( שילווה את תהליך כתיבת עבודה סמינריונית ) 2השתתפות בקורס בחירה ) .ב
 נ"ז בסך הכל. 6( ואשר יחד יקנו 51544נוספים, קורס 

מנחים ספורים ינחו תלמידים במסגרת פגישות אישיות וללא קורס מלווה. במקרים אלו,  .ג
 4עבודה סמינריונית ) )קורס ללא נ"ז( וכן יירשם לקורס 51962התלמיד יירשם לקורס 

 (.51544נ"ז, 
 

במקרים מסוימים המחלקה תאשר כתיבת עבודה אצל מנחים שאינם מהחוג. לצורך : ההער
אישור שכזה יש להשיג את אישור עקרוני מהמנחה ולפנות ליועצת לעבודות סמינריונית על מנת 

 לאשר סופית את הבקשה.

http://ap.huji.ac.il/
http://ap.huji.ac.il/
http://ap.huji.ac.il/
http://ap.huji.ac.il/
http://ap.huji.ac.il/
mailto:counselor.psychology@gmail.com
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  בכתיבת עבודה סמינריונית. בבקשה לקבלה ולהנחיה אין לפנות למרצים ישירות

סמינריונית  בכתיבת העבודה מומלץ להיעזר בדפי המידע המפרטים את הדרישות להגשת עבודה
העבודה וכו' העבודה הסמינריונית  מבנה, הפריטים הביבליוגרפים, כולל פירוט לגבי היקף העבודה

  עד חודש מסיום שנת הלימודים ישירות למנחה. תוגש

, מספר תעודת שם מלאעותק מדף השער בלבד בציון  ות תלמידים של המחלקהיש לשלוח למזכיר
"עבודה זו מייצגת את עבודתי  מועד הגשת העבודה וההערה הבאה:זהות, את שם המנחה ומועד 

 . בהתאם לכללי האתיקה המוזכרים בתקנות האוניברסיטה" שלי

א יאוחר מסוף חודש בסמכות המנחה לאשר מתן ארכה למועד הגשת העבודה ובכל מקרה ל
הבוגר  מנהלניתלקבלת ארכה מעבר למועד זה יש לפנות בכתב אל . ספטמבר של אותה שנה
 .במחלקה לפסיכולוגיה

בחשבון את האפשרות שהציון דרוש להמשך הלימודים של בקביעת מועד ההגשה, יש להביא 
 או לחישוב הממוצע לצורך קבלת פרס הצטיינות. התלמיד )למשל "דרישה מוקדמת"(

תלמידים המתעתדים להגיש מועמדות לתואר שני חייבים להגיש את העבודה לא יאוחר מסוף 
 .חודש יולי

  .באתר המחלקהותשובות לשאלות ניתן למצוא , דפי מידע, טפסים

( 51111)" כתיבה אקדמית והדרכה ביבליוגרפית בפסיכולוגיה"במהלך השנה יתקיים קורס בחירה 
 . שילווה את המעוניינים בתהליכי גיבוש העבודה והכתיבה

מיכל בן ניתן לפנות ליועצת לעבודות סמינריוניות, , מינריוניתבכל התייעצות לגבי כתיבת עבודה ס
 .michal.galun@mail.huji.ac.ilבדוא"ל  לביא

 

  עבודה מעשית מחקרית

הזדמנות להתנסות בעבודת  תואר ראשון לתלמידי עבודה מעשית מחקרית מעניקקורס 
התלמידים יעבדו באחת המעבדות או במסגרת אחד המחקרים  היבט המחקרי.הפסיכולוג ב

שעות בשבוע. הם ישתלבו בעבודה השוטפת במעבדה )למשל  ארבעהמתבצעים במחלקה לפחות 
הרצת ניסויים, השתתפות בתכנון מחקר, ניתוח התוצאות( ויקבלו הדרכה מהמורים העוסקים 

 ג'.-בכך. התנסות זו פתוחה לתלמידי שנים ב' ו

בשל אופיו המעשי של הקורס נדרשת נוכחות סדירה. התלמידים אמורים להיות זמינים במרוצת 
כל שנת הלימודים לעבודה מחקרית וכן להיות נוכחים בפועל בפגישות שבועיות שמועדן מצוין 

. בפרט, יש לציין שקורס מסוג זה אינו מתאים לתלמידים הצפויים להיעדר תקופות בשנתון
עבודה בדרך כלל משתתפים ב להשתתף בקורס זה.לא יוכלו כל סיבה שהיא ולפיכך ממושכות מ

להשתנות בהתאם לצרכים ולאופי  המשתתפים עשוימספר  .תלמידים 10עד מעשית מחקרית 
 .המעבדה

 השתתפות בעבודה מעשית .סמינריונית עבודההגשת ו עבודה שוטפתהציון בקורס נקבע על סמך 
נ"ז )על כל אחד  8נ"ז נוספים, סה"כ  4-תיבת עבודה סמינריונית מזכה בנ"ז וכ 4-מזכה ב מחקרית

 מהקורסים יינתן ציון בנפרד(.

 ינים להמשיך לתואר מוסמך במגמות המחקריות.ימומלץ למעונ

הוחלט כי החל משנת הלימודים תשע"ז תלמידי הבוגר יוכלו להשתתף הן בקורס "עבודה : הערה
נקודות הזכות של שני הקורסים וכי  ה מעשית טיפולית"מעשית מחקרית" והן בקורס "עבוד

 לא ניתן להשתתף בשני קורסיםכי לב  יש לשים . יחד עם זאת,תחושבנה במניין הנקודות לתואר
התואר. החל משנת הלימודים תשע"ט ניתן כאשר מדובר בשנה ב' של  באותה שנת לימודים אלה

 ללמוד בשנה ג' את שני הקורסים במקביל.

 סמינריונית" לעיל. אלה, יש לקרוא את פרק "עבודה ודות הליך הרישום לקורסיםלמידע א

 

 

http://social.huji.ac.il/book/%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2-%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%98
http://psychology.huji.ac.il/academic_programs/ba/seminar_paper
mailto:michal.galun@mail.huji.ac.il
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  עבודה מעשית טיפולית

תלמידי הבוגר להשתתף הן בקורס "עבודה מעשית מחקרית" רשאים במסגרת קורסי הבחירה, 
נקודות הזכות של שני הקורסים תחושבנה במניין הנקודות ו והן בקורס "עבודה מעשית טיפולית"

 באותה שנת לימודים אלה לא ניתן להשתתף בשני קורסיםכי לב  יש לשים . יחד עם זאת,תוארל
כאשר מדובר בשנה ב' של התואר. החל משנת הלימודים תשע"ט ניתן ללמוד בשנה ג' את שני 

 הקורסים במקביל.

לית. התנסות חווייתית בסביבה טיפו לתלמידי שנים ב' וג' מאפשר "עבודה מעשית טיפולית"קורס 
הסטודנטים ישתלבו כחונכים טיפוליים במסגרות טיפוליות ושיקומיות בתחום בריאות הנפש 

 ויוכלו להכיר את אופייה של העבודה והסביבה הטיפולית. 

  פעמיים בשבוע, בין שעתיים לשלוש סה"כ. -לפעםהסטודנטים יחנכו באופן פרטני ילד/ילדה 

כה קבוצתית במקומות ההכשרה ויוזמנו להשתתף הסטודנטים הדרכה אישית והדריקבלו בנוסף, 
 בישיבות הצוות ובדיונים קליניים במקום. 

הקורס דורש השקעה רגשית רבה והשקעה של זמן. הוא אמור לאפשר לסטודנטים המעוניינים 
 בכך, לבחון עצמם בשדה הטיפולי. 

 הקבלה לקורס מותנית בראיון אישי במחלקה ובראיון במקום ההכשרה. 

 .מאי-אפריל יםחודשבמהלך  תישלחהראיונות במחלקה ועל תהליך הרישום הודעה 

 .מומלץ למעוניינים להמשיך לתואר מוסמך במגמות הטיפוליות

 

 פרחי מחקר

 
עבודה מעשית מחקרית מורחבת )שנה וחצי  לבצע המוזמניםפרחי מחקר הם סטודנטים מצטיינים 

 נ''ז עבודה סמינריונית(.  4 עשית מחקרית +נ''ז לעבודה מ 6 נ''ז בסה''כ: 10 לפחות בהיקף של

עבודה מעשית מורחבת זו תכלול מחקר אשר מבוסס על רעיון מחקר של הסטודנטים והם אלה 
שינהלו אותו בהנחיה צמודה של ראש המעבדה. הנחיית ראש המעבדה תלווה את המחקר בשלביו 

 וכתיבתו.  מפיתוח הרעיון, תכנון המחקר וביצועו, ניתוח הנתונים השונים:

מטרת פרויקט פרחי המחקר הינה לאפשר השתלבות במעבדת המחקר בהקשר של מחקר אישי 
בתואר שני ושלישי )ניתן יהיה לפנות לקבלה למסלול מ"א   אשר יתכן שניתן יהיה להמשיך בו

 ישיר להמשך המחקר אך זוהי אפשרות בלבד ולא חובה(. 

 2ס פרחי מחקר מורחב בסמסטר א' של שנה ג' )כתלמידי פרחי מחקר יהיה עליכם להירשם לקור

מילה  2000נ"ז(. בקורס זה יש חובת כתיבת עבודה בסיומו. העבודה צריכה להיות בהיקף של עד 

ותיבדק על ידי המנחים. העבודה יכולה להיות טיוטה של הסמינר )ולכלול תיאור ומוטיבציה 

ככל שניתן רות, מתודה וניבויים(.למחקר כמו מאמר עד החלק של התוצאות: הקדמה, סקירת ספ

או יוצג בכנס מחקרי \ההכוונה הינה לכך שפרי עבודת פרחי המחקר יתפרסם בכתב עת מדעי ו

 ראוי.

העליון בממוצע  10%-תשלח לסטודנטים הנמצאים ב "פרחי מחקרלקחת חלק ב"ההזמנה 
 הציונים של השנה הראשונה. 

 
חוזון זה ומעוניינים להיות פרחי מחקר לפנות בנוסף, מוצע לסטודנטים אשר אינם כלולים בא

לוועדת חריגים במכתב המסביר מדוע הם מתאימים למסלול, בתוספת מכתב מאחד החוקרים 
 במחלקה שמוכן להנחות אותם.
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 ישיר למוסמך
 

ערוץ קבלה זה למוסמך )ללא מתא"ם( מתקיים במסגרת המסלול המחקרי האישי ומאפשר 
פסיכולוגיה  ו החברתית, הקוגניטיבית, מדעי המוחי הפסיכולוגיה לימודים גבוהים בתחומ

לפסיכולוגיה ובתנאי  התפתחותית. ערוץ ישיר למוסמך מיועד לתלמידי בוגר מצטיינים במחלקה
 המיועד לתלמידי שנ שבקשתם נתמכת על ידי חבר סגל במחלקה המתעתד להדריך אותם. הערוץ

  א'(. ם שסיימו את חובות שנהב' במחלקה לפסיכולוגיה )כלומר, תלמידי
 

מהחוג  חוקר תלמידים מתאימים יוכלו לפנות לערוץ זה בתנאי שיצרו קשרי עבודה והנחייה עם
עבודה מעשית  המנחה אותם )או מתעתד להנחות( בעבודת המחקר במסגרת חובות הבוגר )למשל,

להדריך אותם  כןמחקרית / ע''ס / עבודה כעוזר/ת מחקר וכהמשך ישיר לפרחי מחקר( וגם מו
 לקראת עבודת הגמר למוסמך.

  

הקבלה הינה לתכנית מוסמך מחקרי ללא מבחן מתא"ם ותלמידי הערוץ יוכלו להגיש מועמדות 
קורסי מוסמך  ללמודלתכנית הדוקטורט של המחלקה. בנוסף הלומדים במסלול הישיר יוכלו 

נ"ז( ויכללו במניין  12לכל היותר עיוניים או מתודולוגיים במהלך שנה ג'. קורסים אלה יאוחסנו )
 הנ"ז של המוסמך. 

. על המועמדים להשלים מאיפניות תתאפשרה בשנה השנייה לתואר בוגר, לכל המאוחר עד סוף 
 .בחוג האחר( 85ומעלה בפסיכולוגיה )וציון ממוצע  90את חובות שנה א' )לפחות( בציון ממוצע 

פברואר של השנה השלישית -מועמדים בינוארמוסמך תיעשה יחד עם יתר ה הרשמה בפועל לתואר
(. כל כללי המחלקה מאימיוחדים גם לאחר מכן )בכל מקרה לא יאוחר  לתואר ובמקרים

הערוץ הישיר בשלב זה, מלבד  )המפורטים באתר( לגבי הליך הקבלה למוסמך יחולו על תלמידי
 דרישת המתא''ם. 

ור לימודי המוסמך וכן ממלגת מחייה סטודנטים שיתקבלו למסלול יהנו מפטור מלא משכ"ל עב
 בחודש. ₪  3,000-כחודשית למשך שתי שנות לימוד )בוגר שנה ג' ושנת המוסמך( בגובה של 

 באתר המחלקהפרטים נוספים על המסלול 

 

 
 
 

https://psychology.huji.ac.il/%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%A5-%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%94-%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%A8-%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%9E%D7%9A-%D7%9C%D7%9C%D7%90-%D7%9E%D7%AA%D7%90%D7%9D
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 )מוסמך( שנילימודי תואר 
 

יתקיימו במסלול מחקרי בלבד )עם עבודת תואר מוסמך בפסיכולוגיה הלימודים המתקדמים ל
חקר בשטח הפסיכולוגיה כמדע בסיסי לימודי המוסמך בפסיכולוגיה מכוונים לעודד עיון ומ (.גמר

 מפורט ולתת הכשרה ראשונית לקראת התמחות ביישום הפסיכולוגיה בתחומים רחבים, לפי ה
 להלן:

 

 מוסמך בפסיכולוגיה מחקרית •

  פסיכולוגיה קליניתהמגמה ל •

 המגמה לנוירופסיכולוגיה קלינית שיקומית •

בשיתוף עם  ביה"ס לחינוךבמתקיימת )פסיכולוגיה חינוכית קלינית של הילד המגמה ל •
לפרטים על מגמה זו ועל תהליכי ההרשמה נא לפנות למזכירות (. המחלקה לפסיכולוגיה
  http://www.education.huji.ac.il  5881192-02, 5881190-02: ןביה"ס לחינוך טלפו

 
 

או ,  5883412-02טלפון בתנאי הקבלה ניתן לקבל במזכירות המחלקה ו הרשמהפרטים על הליך ה
 .באתר המחלקה

 
 

 למוסמך קבלה

מספר . מינואר עד אמצע פברוארכל שנה פתוחה  הקליניות מגמותבלתואר מוסמך ההרשמה 
ע"י יכולת הקליטה של המגמות בין השאר,  ,והקבלה מוכתבת המקומות בתכנית המוסמך מוגבל

 בכל שנה. 31.5פתוחה עד  למוסמך האישי בפסיכולוגיהההרשמה  .השונות

  
תחומי אין אפשרות למעבר בין לעיל( ו המפורטד )מבין בלב דאח למסלול לימודיםניתן להרשם 

 התקבל התלמיד. במסלול אליולפני סיום חובות השמיעה הלימוד 
 

 תחומיםכל המוסמך ב –מועמדים בעלי תואר בוגר בפסיכולוגיה 
או הלומדים בשנה  בעלי תואר בוגר בפסיכולוגיה מועמדיםל פתוחה תחומיםההרשמה לכל ה

 עומדים בתנאים הבאים: ללימודים אלה, ו האחרונה

טות סטטיסטיות "שי-ו "פסיכולוגיה ניסויית ושיטות מחקר" יםקורסב ציוןהצגת  .1
 .יכולוגי"במחקר פס

במגמה  90במגמות הקליניות ) לפחות בפסיכולוגיה 87בציון  נ"ז 42למדו מינימום  .2
 המחקרית(

 .במגמה המחקרית( 87במגמות הקליניות ) לפחות 85 ממוצע ציון בוגר כללי של .3

)במגמות  יציגו ציון מבחן מתא"םו עומדים בתנאי הקבלה האחרים של הפקולטה .4
  הקליניות בלבד(

 
 יישומיותמגמות מוסמך ב - בעלי תואר בוגר בפסיכולוגיה ינםשאמועמדים 

מועמדים בעלי תואר אקדמי שאיננו בפסיכולוגיה המבקשים להירשם ללימודי מוסמך באחת 
ראו  -השלמות ) הכנה למוסמך בפסיכולוגיה"המגמות היישומיות בפסיכולוגיה חייבים ב"לימודי 

לפחות במדעים  85בפסיכומטרי וציון בוגר של  650יידונו מועמדים שיציגו ציון של  .בהמשך(
את כל  תכולללימודי ההשלמה תוכנית  לפחות במדעים הניסויים. 80העיוניים או ציון בוגר של 

קבע בתאום עם היועצת יתוכנית תהבוגר בפסיכולוגיה ונמשכת שנתיים. תואר קורסי החובה ל
 תלמידים.  לתלמידי בוגר רק לאחר קבלת הודעת קבלה מהמשרד לקבלת

 
 
 
 
 
 

http://www.education.huji.ac.il/
https://psychology.huji.ac.il/academic_programs/ma
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 )השלמות( בפסיכולוגיה לימודי הכנה למוסמך

תלמיד יוכל להגיש בקשה לקבלת פטור מקורסי חובה ומקורסי יסוד ובתנאי שלמד אותם 
ד להציג גיליון על התלמי(. כאן ראה )לתקנון האוניברסיטהמחלקה לפסיכולוגיה הבמסגרת 

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

לפחות  87של  על מנת להירשם לתואר מוסמך בפסיכולוגיה, על התלמיד להציג ציון ממוצע
 לפחות במדעים העיוניים או 85יון ממוצע של בלימודי ההכנה בפסיכולוגיה, וציון תואר בוגר בצ

 .לפחות במדעים הניסויים 80של  בציון ממוצע
על התלמיד יהיה לעמוד בתנאי הקבלה למוסמך ככל בוגר הלימודים בתוכנית, פרט לכך, עם סיום 

 בפסיכולוגיה )כולל היבחנות במתא"ם(.
"הכנה למוסמך" )השלמות( ועדת ההוראה של המחלקה לפסיכולוגיה החליטה לאפשר לתלמידי 

להרשם ללימודי מוסמך כבר בסוף השנה השניה ללימודי ההשלמה וזאת בתנאי שיסיימו כל 
אותו ישלימו ( 51301)החובות הנדרשים למעט הקורס ב"פסיכולוגיה ניסויית ושיטות מחקר" 

י הקבלה תהיה מותנית בהצגת ממוצע ציונים בקורסבסמסטר ב' בשנה האחרונה ללימודיהם. 
 לפחות כולל הציון בקורס זה. 87 הפסיכולוגיה של
סטודנטים שהתקבלו לתוכנית השלמות למוסמך בפסיכולוגיה יורשו להשתתף רק  -הערה כללית 
למעונינים בהשתתפות בקורס בחירה, יאושר רק על בסיס מקום פנוי לקראת סוף  בקורסי חובה.

 תקופת הרישום לקורסים.
 

 בפסיכולוגיה מחקריתמוסמך  –בפסיכולוגיה  תואר בעלי שאינם מועמדים

 עצבית חישוביות ה,קוגניצי מדעי ח,המו מדעי למשל כמו לפסיכולוגיה קרובים תחומים בוגרי
דותם ללימודי מוסמך מועמ להגיש יכולים לפחות 85 בציון לימודיהם אשר סיימו וכדומה

למחקר,  זמנם מלוא את ישלהקד המעוניינים לתלמידים . התכנית מיועדתבפסיכולוגיה מחקרית

 כלים ומעניקה בפסיכולוגיה, תחומית בין כוללת הכשרה היא .קודם מחקרי ניסיון כשבעברם

ד. המיינ מדעי בחזית לעריכת מחקרים הנדרשים ותיאורטייםם, סטטיסטיי מתודולוגיים,

 .המחקר את התלמידים יערכו בהן במעבדות ייעשו ספציפיות יותר התמחויות

 של הראשון בסמסטר כבר עליה לעבוד ולהתחיל לתזה מנחה למצוא יתבקשו לולבמס תלמידים
 למחקר התקבלו כשכבר לתוכנית שיירשמו לתלמידים תינתן עדיפות ה.הראשונ שנת הלימודים

 יידרשו המתקבלים אך ה,לקבל מוקדם תנאי יהיו לא ההשלמה לימודי ת.מסויימ במעבדה

 .הפסיכולוגיה מתחום הבוגר מלימודי בהקורסי חו המוסמך לימודי במהלך להשלים

 וסמינרים מבוא קורסי ך.מוסמ לתואר המתחייבות הזיכוי לנקודות בנוסף יהיו אלו לימודים
 המוסמך: המנחה לתואר עם יתואמו
 בפסיכולוגיה סטטיסטית חשיבה  51102
 פסיכולוגי במחקר סטטיסטיות שיטות 51307
 במחשב  שימוש 51103
 מחקר ושיטות יסוייתנ פסיכולוגיה 51301

 
 

 פסיכולוגיה מאוניברסיטאות מחו"לבמועמדים בעלי תואר בוגר 
בעלי תואר בוגר בפסיכולוגיה מאוניברסיטאות בחו"ל לימודי מוסמך למועמדים ההרשמה ל
המשרד לקבלת  באתרבהרחבה פרטים ניתן לקבל  ,ביה"ס לתלמידי חו"לאמצעות במתבצעת 

 .(/https://overseas.huji.ac.il) תלמידי חו"ל

הבחינה כרוכה בדמי רישום ותקפה  subject.-ו  generalהכוללת  GREהמועמדים יחויבו בבחינת 
דים מחו"ל . מועממרץעד סוף חודש תתקבלנה יש לדאוג לכך שתוצאות הבחינה  .חמש שניםל

בחן במבחן י, אך מומלץ להם להלבין מבחן מתא"ם GREדוברי עברית, רשאים לבחור בין מבחן 
 מתא"ם.
 

 
 
 

http://info.huji.ac.il/ShowPage.asp?cat=449
http://overseas.huji.ac.il/
http://overseas.huji.ac.il/
https://overseas.huji.ac.il/
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 חינוכית קלינית של הילד קלינית, פסיכולוגיהמגמות ב -מוסמך למגזר החרדי לימודי 
 .שיקומית-נוירופסיכולוגיה קליניתו

)נשים וגברים( לסטודנטים המיועד י מסלול הכשרה לתואר השנ פתחההעברית  האוניברסיטה
לבוגרי מערכת החינוך החרדית שהינם בעלי תואר ראשון )בוגר( התכנית מתאימה . המגזר החרדימ

  בפסיכולוגיה שניתן על ידי מוסד המוכר על ידי המל"ג.
 : במסגרת שלוש מגמות קיימיםמסלולי ההכשרה 

 המגמה לפסיכולוגיה קלינית של המבוגר. .1

 ולוגיה חינוכית וקלינית של הילד.המגמה לפסיכ .2

 שיקומית.-המגמה לנוירופסיכולוגיה קלינית .3
 

התלמידים שיתקבלו ללימודי מוסמך אלו, ישולבו בתכניות הלימודים הרגילות לתואר מוסמך, תוך 
מתן סיוע אקדמי וכלכלי התואם את צורכי התלמידים בתכנית. בשל אופי ההכשרה של מסלול 

 המגמות יחד. בשנה לכל שלושחמישה עד  –דנטים שיתקבלו מוגבל מספר הסטו ,ייחודי זה
 
 . (http://psychology.huji.ac.il) אתר המחלקההרשמה למסלול זה ראה ברוט ויפ
 

 חינוכית קלינית של הילד קלינית, פסיכולוגיהמגמות ב - לחברה הערביתמוסמך י לימוד
 .שיקומית-נוירופסיכולוגיה קליניתו

)נשים וגברים( לסטודנטים המיועד מסלול הכשרה לתואר השני  פתחההעברית  האוניברסיטה
שון )בוגר( התכנית מתאימה לבוגרי מערכת החינוך הערבית שהינם בעלי תואר רא.מהחברה הערבית

  בפסיכולוגיה שניתן על ידי מוסד המוכר על ידי המל"ג.
 : מסלולי ההכשרה ייפתחו במסגרת שלוש מגמות

 המגמה לפסיכולוגיה קלינית של המבוגר. .1

 המגמה לפסיכולוגיה חינוכית וקלינית של הילד. .2

 שיקומית.-המגמה לנוירופסיכולוגיה קלינית .3
 

, ישולבו בתכניות הלימודים הרגילות לתואר מוסמך, תוך התלמידים שיתקבלו ללימודי מוסמך אלו
מתן סיוע אקדמי וכלכלי התואם את צורכי התלמידים בתכנית. בשל אופי ההכשרה של מסלול 

 המגמות יחד. בשנה לכל שלוששבעה עד  –מספר הסטודנטים שיתקבלו מוגבל  ,ייחודי זה
 
 (. http://psychology.huji.ac.il) אתר המחלקההרשמה למסלול זה ראה ברוט ויפ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://psychology.huji.ac.il/?cmd=advanceddegrees.300
mailto::http://psychology.huji.ac.il
http://psychology.huji.ac.il/?cmd=advanceddegrees.300
mailto::http://psychology.huji.ac.il
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 הכללי מבנה הלימודים

 .מסלול/כל מגמהדרישות  יפ-לעהיקף הלימודים ייקבע 
 

 ים: לימודי המוסמך כולל
 .םחובה כלליים משותפי קורסי .1

 .מסלול/חובה במגמהקורסי  .2

  .מסלול/בחירה במגמהקורסי  .3

  .עבודה סמינריונית מחקרית אחת .4

 . גמרעבודת  .5
 

  .בין המגמות ובין המסלולים השוניםעורים הנ"ל שונה יהחלוקה לנ"ז בש
להשתתף  כדיחובה לסיים קורסי חובה בשנה א' כדי להמשיך לימודים בקורסים מתקדמים ו

 נטית.לווראש המגמה הר על ידיקורסי בחירה מחוגים אחרים יאושרו רק בפרקטיקום. 
 

הצעת  אישורהשלמת כל החובות הנדרשים כולל  לאחר יינתן רק אישור על סיום חובות שמיעה 
 (.מוסמךהמחקר לעבודת הגמר )

 
 הרכב הציון הסופי לתואר מוסמך

  70%    ציוני קורסים
     30%    גמרציון עבודת 

 
 הרכב הציון הסופי לתואר מוסמך לתלמידי המסלול הישיר לדוקטורט

 90%    ציוני קורסים
 10%  ציון עבודה סמינריונית מחקרית 

 
 

 

 עבודת הגמר

. מסלולים/עבודת הגמר, הנעשית בהדרכת מנחה, היא חלק מרכזי של תכנית המ.א. בכל המגמות
ן עם המנחה את עבודת הגמר ולהגיש הצעה כתובה של תלמידים צריכים למצוא מנחה, לתכנ
על התלמיד לבצע את המחקר ולהגיש עבודה ובה תיאור  ,מטרת העבודה. לאחר אישור ההצעה

 המחקר.  מדיניות המחלקה היא שעל כל תלמיד לסיים את עבודת הגמר בלוח זמנים סביר. 
 

סמינר מלווה לעבודת "חובה בקורס  מסלול/הראשונה ישתתפו במסגרת המגמהתלמידים בשנה 
  .לשבועיים אחת מפגשים הכולל שנתי בסמינר מדובר ,"גמר
 
 

 : הבא 27בלוח הזמניםעל התלמידים לעמוד 

שנת סוף של  1.9 ליום במציאת מנחה וגיבוש של נושא לתזה עד חייביםתלמידים  .1
 הלימודים הראשונה. 

סמינר הקורס "במסגרת שני מסמכים  עד תאריך זה, על כל התלמידים להגיש על כן .2
וכל להירשם לא יבמועד הנ"ל תלמיד אשר לא יגיש מסמכים אלה . "מלווה לעבודה גמר

   :לשנת הלימודים השנייה

 . כי הוא מתחייב להדריך את התלמידמכתב ממדריך המאשר  .א

    עמודים המתאר את המחקר המתוכנן במסגרת התזה. 2-1סמך בן מ .ב

בה עד סוף הסמסטר הראשון של שנת הלימודים כתו מחקרעל התלמיד להגיש הצעת  .3
 השנה השנייה( להגשתהשנייה, כך שתישאר עוד כשנה שלמה )עד סוף דצמבר של 

 העבודה.

                                                           
 תלמידי המגמה הקלינית נדרשים ללו"ז שונה, יש להתעדכן באתר המחלקה 27
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יאור המגמות במסגרת לימודי המוסמךת  
 

 המגמה הקלינית
 ד"ר יפתח יובלמרכז המגמה: 

 

 
 האודות המגמ

המגמה לפסיכולוגיה קלינית מקנה לתלמידיה תשתית עיונית ומעשית המאפשרת להם להתפתח 
טיפולית בעלי מחויבות, עניין והבנה בעבודה מאבחנים מטפלים וקרי  ,לפסיכולוגים קליניים

 .ןמעשית ובתהליכים הנפשיים העומדים ביסודאבחונית ו
בהמשך דרכם החשיבה והפרקטיקה בתחום יתרמו לקידום בוגרי המגמה, מרבית תקוותנו היא ש

מגמה מעודדת גם את פיתוחם של כישורים הלימודים וההכשרה בכנית ולכן תו המקצועית
הנחוצים לכך. הקניית תשתית זו נעשית באמצעות שילוב בין עבודה מעשית אינטנסיבית עם 

תבוננות הדרכה צמודה, לבין קורסים עיוניים המאפשרים למידת מיומנויות קליניות, ה
. תםבתהליכים הנפשיים שביסוד העבודה הטיפולית, ורכישת כלים תיאורטיים ואמפיריים לחקיר

במהלך לימודיו.  מייחדת את קחת בה חלק כן, תורמת לכך ההתנסות במחקר שעל התלמיד ל-כמו
 תוכניתנו העובדה שהמחקר אינו חייב  להיות אמפירי אלא יכול להיות גם תיאורטי וקליני.

מורים והמדריכים במגמה הם פסיכולוגים קליניים בכירים ומנוסים שלצד עבודתם כל ה
 ואבחון.  בטפול אקדמית עוסקים באופן פעיל ושוטף ה

במצוינות בשני ענפי הפסיכותרפיה המרכזיים: פסיכותרפיה פסיכודינמית  תהמגמה מאופיינ
  .יוטיפול התנהגותי קוגניטיב

נית בירושלים נושאים במשרות קליניות ואקדמיות בכירות בוגרי המגמה הקליאנו גאים בכך ש
 במוסדות לבריאות הנפש ובאוניברסיטאות ובמכללות בישראל. 

 
 תוכנית הלימודים במגמה

ואינה מעשי ופרקטיקום  עיוניים תוכנית הלימודים מבוססת על שנתיים רצופות של לימודים
 תבצעקליני או לפצלו, והוא מחוייב להאין כל אפשרות לדחות את הפרקטיקום ה ניתנת לפיצול.

. הפסקת ההכשרה המעשית בפרקטיקום רכןובמהלך שתי שנות הלימוד האקדמיות ולכל א
בעקבות הערכות שליליות של המדריכים במשימות המעשיות הטיפוליות והאבחוניות במהלך שנה 

ינית ולהפסקת א' או שנה ב', תגרור בעקבותיה הפסקת לימודים בכל הקורסים של המגמה הקל
 הלימודים של התלמיד בתכנית המגמה. 

בנויה בצורה המאפשרת לסיים את כל החובות האקדמיים במהלך השנתיים, ואנו  התוכנית
מעודדים את תלמידינו לסיימם בפרק זמן זה על מנת שיוכלו להתפנות להמשך הכשרתם במסגרת 

 ההתמחות הקלינית ו/או לימודי התואר השלישי. 
חובות התוכנית מוענק תואר שני )מוסמך( בפסיכולוגיה, הנחוץ, על פי תקנות  לכעם סיום 

ליד משרד הבריאות, כדי להשלים את ההתמחות שההתמחות של מועצת הפסיכולוגים 
 בפסיכולוגיה קלינית ולעבוד כמטפל. 

מסלול לאלו שיעמדו בקריטריונים של כישורים והישגים ישנה גם אפשרות להתחיל ב"
 " כבר במהלך שנתיים אלו.טים מצטייניםלדוקטורנ

 
 

 (שנתוןרוט בי)ר' פ תכנית הלימודים
 

 : חובה קורסי

קורסי חובה קליניים )הכוללים קורסים בהתערבות פסיכותרפויטית, ביסודות החשיבה  •
 .הקלינית, בפסיכופתולוגיה, בראיון ובאבחון(

 יכותרפיה ובאבחון פסיכודיאגנוסטיות קליניות בפסהדרכ •

 .סדנה קלינית •

לבחירה אחד מתוך שניים. סטודנטים במגמה הקלינית שיהיו  קורס בשיטות מחקר •
נ"ז יתבקשו לפנות למזכירות  4נ"ז במקום  6מעוניינים ללמוד קורס שיטות מחקר בהיקף 

 לענייני תלמידים במחלקה להסדרת החריגה בנ"ז. 

mailto:iftah.yovel@mail.huji.ac.il
http://shnaton.huji.ac.il/index.php
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  :קליניים בחירה קורסי

סים בנושאים וטכניקות ספציפיות, כגון טיפול קבוצתי, טיפול קצר מועד, תהליכי קור •
 טיפול בגישת הפסיכולוגיה של העצמי, טיפול התנהגותי קוגניטיבי בהפרעות חרדה, ועוד. 

 
 :דרישות חובה נוספות

 .אחד קורס מחקר קלינילהשתתף ב •

  .להגיש עבודה סמינריונית מחקרית •

 סיום לימודיו עבודת גמר.בהגיש ל •
 
 

 כתיבת עבודה סמינריונית מחקרית
קורס עבודה סמינריונית נעשה במסגרת  )בשנה הראשונה( קידום כתיבת העבודה הסמינריונית

 ת, על ידי המנחה של עבודת הגמר. בהדרכה אישי
 

 פרקטיקום -לימודים מעשיים 
קליני אינטנסיבי. האתרים שנבחרו  החלק המעשי של תוכנית המגמה מבוסס על פרקטיקום

 לפרקטיקום נמנים עם מיטב המרפאות ובתי החולים העוסקים בבריאות הנפש בירושלים
. ניתן לעשות את הפרקטיקום רק במסגרות שנבחרו לשם כך על ידי המגמה.  בשנה ובסביבתה

תה ש"ש באו 16-ש"ש במסגרת הקלינית ובשנה השנייה כ 10-הראשונה ישהו התלמידים כ
המסגרת. הרציפות נועדה לאפשר חוויות לימודיות וטיפוליות מתמשכות ולצמצם קשיי הסתגלות 
הקשורים במעברים תכופים. המורים והמדריכים במגמה, בתיאום ויחד עם המדריכים באתרי 
הפרקטיקום, מדגישים את תהליכי ההתפתחות, הצמיחה, הלמידה האישית והחווייתית שעוברים 

 אחד בקצב האישי שלו וכקבוצה.התלמידים, כל 
 

 בוגרי המגמה הקלינית בירושלים:

 םרוכשים ניסיון קליני רב וזאת בזכות העובדה שזוהי המגמה היחידה בה הפרקטיקו .א
 .נמשך ברציפות במשך שנתיים ובאותה מסגרת קלינית

שכן אפשרויות  ,תזה-ניתנת להם הזדמנות לסיום מהיר יחסית של כתיבת עבודת הגמר .ב
 מחקרית.  תגם בהצטיינו תהתזה הינן מגוונות במחלקה המאופיינ כתיבת

 
 עבודת גמר

 לתלמידי המגמה הקלינית קיים לוח זמנים שונה משאר מגמות המוסמך: 

לפני תחילת שנת הלימודים  1.9.2021לתאריך תלמידים יהיו חייבים במציאת מנחה עד  .1
 הראשונה במוסמך.

לפני לתחילת  1.9.2022תאריך ודת גמר עד לבהגשת הצעה לעב תלמידים יהיו חייבים .2
 ה ללימודי המוסמך.יהשנה השני
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 במגמה הקלינית הלימודיםתכנית 
 
 

 נ"ז 12-10 שנה א' -קורסי חובה כלליים 
  6-4  28שיטות מחקר מתקדמות

  2 סמינר מלווה לעבודות גמר 
  4  מוסמךבמסגרת הדרכה אישית מחקרית עבודה סמינריונית 

  ללא חקר לעבודת גמר בלימודי מוסמךהצעת מ
   

 נ"ז 26     שנה א' –קורסי חובה 
 4          (הקורס מחקר קליני )לבחירה אחד מתוך שלוש

  2  א'פסיכודיאגנוסטיקה 
  2 ב' פסיכודיאגנוסטיקה

  2 ראיון קליני
  2 פסיכותרפיה התנהגותית קוגניטיבית

  2 אתיקה מקצועית
  2 קוגניטיביות התנהגותיותגישות עדכניות 

  2 יסודות הפסיכופתולוגיה                    
  2 פסיכופתולוגיה של המבוגר

  1 המדע והמטפל הקליני-התפתחות הפסיכולוג הקליני -סדנה שנה א' 
  1 קולוקויום למגמה הקלינית, שנה א'

  2 התנסות בשדה בפסיכולוגיה קלינית )מיני פרקטיקום(
     2           פסיכותרפיה דינמיתמבוא ל

   
 נ"ז 14     שנה ב' –קורסי חובה 

  2 מחקר בפסיכותרפיה: תהליכים ותוצאות
  1 המדע והמטפל הקליני-התפתחות הפסיכולוג הקליני -' בסדנה שנה 

  2 פסיכותרפיה למתקדמים )פסיכודינאמית(
  2 אינטגרטיבי בילדים והוריםטיפול 

  2 ה ואבחון בפסיכולוגיה קליניתתהליכי הערכ
  1 'בקולוקויום למגמה הקלינית, שנה 

  4 התנסות בשדה בפסיכולוגיה קלינית )פרקטיקום(
 

 ב'-שנים א' –קורסי אבחון וטיפול 
 
6 

 

   
  ללא עבודת גמר בלימודי מוסמך

   
 נ"ז 58-56 סה"כ לתואר

   
   

 נ"ז 8          29חובה לתלמידי המגזר החרדי בלבד
     2        סדנת הדרכה ייעודית א' )שנה א'(

  2      סדנת הדרכה ייעודית ב' )שנה ב'(                                         
  4             )ילמד בתשפ"ג( א+ב טיפול במגזר החרדי: סוגיות מיוחדות והתאמות

   
 נ"ז 6          30חובה לתלמידי החברה הערבית בלבד

     2        סדנת הדרכה ייעודית א' )שנה א'(
  2      סדנת הדרכה ייעודית ב' )שנה ב'(                                         

  2      )ילמד בתשפ"ג( טיפול בחברה הערבית: סוגיות מיוחדות והתאמות 
 
 

 .כאןראה  - מפורטת של כל הקורסים )חובה ובחירה( הלרשימ
 
 
 

                                                           

 יש לבחור אחד מבין שני קורסים. מומלץ להתייעץ עם ראש המגמה איזה מהקורסים כדאי לקחת 28
 נ"ז לתואר. 64-66תלמידי המגזר החרדי מחוייבים בסה"כ  29
 .נ"ז לתואר 62-64מחוייבים בסה"כ  החברה הערביתתלמידי  30
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 שיקומית-המגמה לנוירופסיכולוגיה קלינית

 
  פרופ' הלל אביעזר :מגמהה מרכז

 
 

 אודות המגמה
 על פיות הלימודים במגמה אורכים שלוש שנים ובסופם יוכלו התלמידים להתקבל להתמח

דרישות חוק הפסיכולוגיה בישראל. המסלול היישומי משלב בין היבטים תיאורטיים ומושגיים 
 שיקומיים של דיסציפלינה זו. -של הנוירופסיכולוגיה לבין היבטים קליניים, אבחוניים וטיפוליים

ורים עורים עוסקים במבנה המוח ותפקודו, ובתהליכים קוגניטיביים, רגשיים וחברתיים הקשיהש
למערכת העצבים בתפקודה התקין ובמצבים של פגיעות נוירולוגיות. הלומדים במגמה הישומית 
משתתפים בנוסף על כך בקורסי אבחון וטיפול במצבי פגיעה שונים ומתנסים בעבודה מעשית 

 ברמות שונות, כולל פרקטיקום. 
של לימוד והתנסות במהלך הלימודים התלמידים מצטרפים גם לתלמידי רפואה למספר שבועות 

 קלינית במחלקה הנוירולוגית בביה"ח "הדסה". 
ניתן לבחור במסלול היישומי בהדגש לימודים בתחום  ,בהתאם להעדפתו האישית של התלמיד

הנוירופסיכולוגיה הפדיאטרית )ילדים(, בנוירופסיכולוגיה יישומית במבוגרים או בשילוב של שני 
 היבטים קליניים אלו.

  
 במגמה  מודיםליתוכנית ה

השנה השלישית  של לימודים עיוניים כאשר נמשכים שלוש שנים שיקומיהלימודים במסלול ה
הכשרה המעשית בפרקטיקום פסקת הה ממוקדת סביב עבודה מעשית בשדה )פרקטיקום(.

בעקבות הערכות שליליות של המדריכים במשימות המעשיות הטיפוליות והאבחוניות במהלך שנה 
תגרור בעקבותיה הפסקת לימודים בכל הקורסים של המגמה ולהפסקת הלימודים  ,או ג' שנה ב'

 של התלמיד בתכנית המגמה. 

ולעמוד בלוח הזמנים לביצוע עבודת הגמר )כמפורט בפרק קורסי החובה  כליש להשלים את 
המגמה שומרת לעצמה את בשנה ג'.  לת העבודה המעשיתיתח  לפני"עבודת גמר" המתואר לעיל(, 

 ות לא לאפשר לתלמיד שלא עמד בתנאים אלו ללמוד בשנה ג'. הזכ
 

חובות התוכנית מוענק תואר שני )מוסמך( בפסיכולוגיה, הנחוץ, על פי תקנות  כלעם סיום 
ליד משרד הבריאות, כדי להשלים את ההתמחות שההתמחות של מועצת הפסיכולוגים 
 בפסיכולוגיה קלינית ולעבוד כמטפל. 

 
מסלול ישיר טריונים של כישורים והישגים ישנה גם אפשרות להתחיל ב"לאלו שיעמדו בקרי

 " כבר במהלך שנתיים אלו.דוקטורטל
 

 (שנתון)ר' פירוט ב תכנית לימודים
 

 : חובה קורסי

יכופתולוגיה, בפסבפסיכודיאגנוסטיקה, בנוירואנטומיה, קורסי חובה )הכוללים קורסים  •
 .בראיון ובאבחון(

 .הדרכות בפסיכותרפיה ובאבחון פסיכודיאגנוסטי •

לבחירה אחד מתוך שניים. סטודנטים במגמה הקלינית יוכלו ללמוד קורס שיטות מחקר  •
 נ"ז. הקורס בהיקפו המלא יחושב בשקלול התואר. 4נ"ז במקום  6בהיקף 
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  :בחירה קורסי

טיפול בגישת פציפיות, כגון טיפול קצר מועד, תהליכי סים בנושאים וטכניקות סקור •
 הפסיכולוגיה של העצמי, טיפול התנהגותי קוגניטיבי בהפרעות חרדה, ועוד. 

 
 :דרישות חובה נוספות

  .להגיש עבודה סמינריונית מחקרית •

 סיום לימודיו עבודת גמר.להגיש ב •
 
 

 כתיבת עבודה סמינריונית מחקרית
  קורס עבודה סמינריונית בהדרכה אישית. נריונית נעשה במסגרת קידום כתיבת העבודה הסמי

 
 פרקטיקום -לימודים מעשיים 

אינטנסיבי. נוירופסיכולוגי שיקומי החלק המעשי של תוכנית המגמה מבוסס על פרקטיקום 
האתרים שנבחרו לפרקטיקום נמנים עם מיטב המרפאות ובתי החולים בירושלים. ניתן לעשות את 

 ק במסגרות בירושלים שנבחרו לשם כך על ידי המגמה.  הפרקטיקום ר
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 נוירופסיכולוגיה קלינית שיקומיתלבמגמה  הלימודיםכנית ת
 

 נ"ז 12-10 שנה א' -קורסי חובה כלליים 
  6-4  31שיטות מחקר מתקדמות

  2 סמינר מלווה לעבודות גמר 
  4 מחקרית למוסמך גרת הדרכה אישיתבמס עבודה סמינריונית

  ללא הצעת מחקר לעבודת גמר בלימודי מוסמך
   

 נ"ז 14 'אשנה  –קורסי חובה 
  2 א'  פסיכודיאגנוסטיקה
  2 פסיכולוגיה שיקומית

  2 נוירופתולוגיה
  2 מבחנים נוירופסיכולוגיים א'
  2 מבחנים נוירופסיכולוגיים ב'

  2 אתיקה מקצועית
  2 רואנטומיה תפקודיתנוי

 סיורים לימודיים במוסדות
 32יסודות הנוירופסיכולוגיה

 ללא
2* 

 

   
 נ"ז 16 שנה ב' –קורסי חובה 

  3    א' נוירופסיכולוגיה: מבנים ותהליכים
  3    ב' נוירופסיכולוגיה: מבנים ותהליכים

  2 הראיון הקליני 
  2 יסודות הפסיכופתולוגיה

  2 ל המבוגר  פסיכופתולוגיה ש
)מיני  יישום גישות טיפוליות שונות בפסיכותרפיה שיקומית

 פרקטיקום(
2  

  2  סוגיות בייעוץ, טיפול ופסיכותרפיה בשיקום
   

 נ"ז 4 ב'-שנים א' -אבחון וטיפול קורסי 
   

 נ"ז 12 'גשנה  –קורסי חובה 
  2 )חובה בשנה ג' למתחילים ללמוד בתש"ף( אתיקה מקצועית 
  4      בנוירופיסכולוגיה )פרקטיקום(סמינר הדרכה 

  2 התנסות קלינית בנוירולוגיה )יתקיים בביה"ח הדסה, עין כרם(
  *4 *שיקום נוירופסיכולוגיטיפול קוגניטיבי ופסיכותרפיה ב

 
  ללא עבודת גמר בלימודי מוסמך

   
 נ"ז  58-56 סה"כ לתואר

   
 נ"ז 8  33דחובה לתלמידי המגזר החרדי בלב

     2        סדנת הדרכה ייעודית א' )שנה א'(
  2      סדנת הדרכה ייעודית ב' )שנה ב'(                                         

א+ב )ילמד  טיפול במגזר החרדי: סוגיות מיוחדות והתאמות
 (גבתשפ"

     4  

   
 נ"ז 6  34חובה לתלמידי החברה הערבית בלבד

     2        דרכה ייעודית א' )שנה א'(סדנת ה
  2      סדנת הדרכה ייעודית ב' )שנה ב'(                                         

  2      (גטיפול בחברה הערבית: סוגיות מיוחדות והתאמות )ילמד בתשפ"
 
  
( 51404) יה""יסודות הנוירופסיכולוגאת הקורס  במהלך לימודי הבוגרלמידים שלא למדו ת

הקורס לא ייחשב במניין נקודות הזכות. תיבדק אפשרות  .בשנה א'קורס זה ללמוד  חייבים
 פטור מהקורס לתלמידים שלמדו קורסים מקבילים. העניקל

 

                                                           
 יש לבחור אחד מבין שני קורסים. מומלץ להתייעץ עם ראש המגמה איזה מהקורסים כדאי לקחת  31
 חובה בשנה א' למי שלא למד את הקורס בתואר בוגר 32
. מי שהחל את לימודיו בתשפ"ב ילמד קורס שפ"גמי שהחל את לימודיו בתשפ"א ילמד קורס זה בשנה ג' לתואר בת * 

 זה בשנה ב' בתשפ"ג. 
 נ"ז לתואר. 64-66תלמידי המגזר החרדי מחוייבים בסה"כ  33
 .נ"ז לתואר 62-64מחוייבים בסה"כ  החברה הערביתתלמידי  34
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 .כאןראה  - מפורטת של כל הקורסים )חובה ובחירה(לרשימת 
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 בפסיכולוגיה מחקרית מוסמך

 רות מאיו ד"ררכז המגמה: 
 

 אודות המגמה
בפסיכולוגיה מחקרית.  תואר מוסמךהמחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטה העברית מציעה 

התוכנית משלבת שלושה עקרונות. ראשית, היא מציעה הכשרה רחבה ומעמיקה הן בתחום 
התיאורטי והן בתחום המתודולוגי. שנית, היא מדגישה את הצורך באינטגרציה בין תחומים 

מעודדת שיתופי פעולה וחשיפה לקשת מגוונת של תכנים. התלמידים ושונים של פסיכולוגיה, 
יתקבלו ללימודים כלליים, ויגבשו את תחומי המחקר שלהם במהלך לימודיהם. שלישית, בנוסף 

 שתלווה את הסטודנטיםתוכנית תשלב מערך של הדרכה קבוצתית ואישית למגוון קורסים, ה
ותעודד הישגים אקדמיים. מטרת התכנית היא להעניק לתלמידים ידע  םהתקדמותתסייע להם ב

 מתודולוגי, תיאורטי, ומקצועי שיאפשר להם להפוך לחוקרי העתיד המובילים בתחומם.
 

 (בשנתון)ר' פירוט  תכנית הלימודים
 

 : חובה קורסי

 קורסי חובה  •

 סמינר מלווה לתיזה. •

 . קורס בשיטות מחקר •
 

  :בחירה קורסי

 .חלקם בשיתוף עם מרכזים אחרים באוניברסיטהתחומי עניין ממוקדים, סים בקור •
 

 :דרישות חובה נוספות

  .להגיש עבודה סמינריונית מחקרית •

 יום לימודיו עבודת גמר.סלהגיש ב •
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 מוסמך מחקרי – הלימודיםכנית ת
 
 
 

 נ"ז 12 שנה א' -קורסי חובה כלליים 
  6 סטטיסטיקה מתקדמת

  2 סמינר מלווה לעבודות גמר 
  4 מחקרית למוסמךבמסגרת הדרכה אישית עבודה סמינריונית 

  ללא הצעת מחקר לעבודת גמר בלימודי מוסמך
   

 נ"ז 2 שנה א' –קורסי חובה 
  2 קולוקוויום

   
 נ"ז 9 'שנה ב –קורסי חובה 

  3 נוירופסיכולוגיה מבנים ותהליכים א'
  4 הנפש מהי? )למי שיחל את לימודיו בתשפ"ב ילמד בשנה ב'(

 2 קולוקוויום
 

 

   
 נ"ז 10 ב'-שנים א' - קורסי בחירה

   
   

  ללא ךעבודת גמר בלימודי מוסמ
   

 נ"ז 33 סה"כ לתואר
   
   

 
 

 
 
 
 



32 

 

 ביה"ס לחינוךמתנהלת בפסיכולוגיה חינוכית קלינית של הילד )המגמה ל
   בשיתוף עם המחלקה לפסיכולוגיה( 

 
 (239)סמל חוג 

 
 בטלפון:מזכירות ביה"ס לחינוך ניתן לקבל ברטים על מגמה זו ועל תהליכי ההרשמה פ

   . באתר ביה"ס לחינוךו 5881190-02
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 (Ph.D)לתואר שלישי מחקר  לימודי
 
 

 מסלול רגיל לדוקטורט
ברשות הרישום מתבצע ישירות  ם בעלי תואר מוסמך עם עבודת גמר.למועמדיהמסלול מיועד 

 (.http://psychology.huji.ac.il) באתר המחלקהפרטים נוספים  .תלמידי מחקרל
 

מיועד ה למסלו -לאחר לימודי הבוגר  ()תכנית מיוחדת לתלמידים מצטייניםמסלול ישיר לדוקטורט 
מצטיינים שסיימו את לימודי הבוגר שלהם ומעוניינים להשלים לקבוצה מצומצמת של תלמידים 

קיימת אפשרות להגיש מועמדות למסלול דוקטורט .במשך חמש שנים (Ph.D)לימודי תואר שלישי 
 מצטיינים גם במהלך שנת הלימודים הראשונה לתואר מוסמך.

  
למידים ת. שנים לתקופה של עד חמש, שנתית נדיבהיזכו במלגת קיום  זהלים למסלול המתקב

מצטיינים שיזכו במילגת רקטור או מילגת הצטיינות אחרת, יישקל מתן מענק השלמה 
  .מהמחלקה

 
את לימודי המוסמך במגמה אליה יתקבלו ויגישו הצעת מחקר  , ישלימו התלמידיםבשלב הראשון

ילמדו התלמידים קורסים  ,בשלב השניד תום השנה השלישית ללימודיהם. לעבודת הדוקטורט ע
  מתקדמים לדוקטורט וישלימו את עבודת הדוקטורט.

 
הנדרשים  התנאים מלואבמקרים יוצאים מהכלל, תדון הועדה במועמדים שאינם עומדים ב

 לעיל.

ריונים, מתבקש ועומד בקריט ללמוד במסלול הישיר לדוקטורט כמפורט לעיל ןתלמיד המעוניי
בצירוף כל המסמכים  15.3.2021עד (, 2618להפנות בקשה למזכירות לענייני תלמידים )חדר 

)יתכן שינוי במועד האחרון להגשת המסמכים, יש לעקוב אחר לו"ז מעודכן  והאישורים הנדרשים
 .באתר המחלקה(
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 לימודיםהחובות 

 
לול של הצטיינות אקדמית. מסלול זה מסלדוקטורט רואה במסלול הישיר לפסיכולוגיה המחלקה 

מחייב מעורבות אקדמית מלאה של הסטודנטים, מעורבות המתבטאת בנוכחות הסטודנטים 
 וכדומה.  במחלקה, בנכונותם לסייע בהוראה, בהשתתפותם בסמינרים של המגמות

 
 

 סיום חובות לתואר מוסמך
לתואר מוסמך הנדרשים סמינרים הו הקורסים חובותיהם בכלעל המתקבלים לסיים את כל 

 ולהירשם ברשות לתלמידי מחקר )בתאום עם מזכירות המחלקה(. 
 
 

 סמינר לדוקטורנטים
 כל תלמידי הדוקטורט יחויבו בהשתתפות בסמינר לדוקטורנטים. 

מדי שנה מתקיים סמינר לתלמידי הדוקטורט של המחלקה. הסמינר מיועד לתלמידי דוקטורט 
סוק בשאלות של התמודדות ותכנון אקדמי וכיצד יש להגיש יעם. הסמינר הכותבים את הצעת

הצעת מחקר, מהו מחקר בעל פוטנציאל הצלחה, כיצד יש לנהל את מחקר הדוקטורט ומהן 
הדרכים ליצור סיכוי לעתיד באקדמיה. במסגרת הסמינר יציגו הדוקטורנטים בין השאר הצגות 

 .בנושאי המחקר שלהם אישיות
 אפשר מעקב אחר התקדמותם. לסגל, וגם בין המידי המחקר, בינם למטרת הסמינר לקשר בין תל

 .הנ"ז בהם מחוייבים במסלול הדוקטורט 12לא ייחשבו במסגרת  קודות הזכות של הסמינרנ
תלמידי המסלול הישיר לדוקטורט יילמדו סמינר זה בנוסף לנ"ז הנלמדים במסגרת לימודיהם 

 לתואר המוסמך.
 

במהלך הדוקטורט, הגשת הצעת המחקר, הגשת עבודת דוקטורט לפרטים נוספים לגבי חובות 
 .מחקר לתלמידי הרשות של האתר וכיוצא בזה, ראו

 
תלמידי הדוקטורט יוזמנו באופן שוטף לסמינרים המחלקתיים. כמו כן, הם יקבלו הודעות 

אוניברסיטה וגופים הלקה הנוגעות למלגות ולתקציבי מחקר המוצעים על ידי ממזכירות המח
 אחרים.

 
 לדוקטורטאישור ההצעה 

יוכל התלמיד לקבל אישור על סיום חובותיו  לימודי המוסמך,עם אישור ההצעה וסיום חובות 
)רק במגמות  כל להירשם בפנקס הפסיכולוגיםווי (בתאום עם מזכירות המחלקה)למוסמך 

 נית ונוירופסיכולוגיה שיקומית(.הקלי
 ולימודי םויסיילדוקטורט מסלול הישיר לא יוכל להמשיך בתלמיד אשר לא יגיש את ההצעה בזמן 

 .מוסמךכתלמיד 
 תלמידי המסלול הישיר לא יורשו להתחיל בהתמחות טרם אישור הצעת המחקר.  כל 
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