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 בית הספר למדעי ההתנהגות
 פרופ' חנן פרנקדקן ביה"ס: 

 
 במדעי ההתנהגות .B.Aתוכנית לימודים לתואר "בוגר"  

 ידריראש התוכנית: פרופ' נתן שנ
 

 רת התוכניתמט

ים ידע וכלי מחקר בשני התחומים העיקריים של מדעי סטודנטוכנית מכוונת להקנות להת

ים עם תחומי התוכן ועם סטודנטתוכנית מפגישה את הכולוגיה וסוציולוגיה. הסיפ -ההתנהגות 

ים מוקנות, סטודנטנושאי המחקר העיקריים של שתי הדיסציפלינות, תוך הדגשת הזיקות ביניהן. ל

באמצעות קורסים אינטנסיביים בשיטות מחקר, בסטטיסטיקה, במדידה  בנוסף, מיומנויות מחקר

ים בשני סמינריוני מחקר, אחד סטודנטה מודים השלישית משתתפיםילהובשימושי מחשב. בשנת 

בתחום הפסיכולוגיה ואחד בתחום הסוציולוגיה. במסגרת זו, המתקיימת בקבוצות קטנות, עורך כל 

מחקר עצמאי, בהדרכה אישית. התוכנית מותאמת לדרישות התואר השני בחוגים  סטודנט

 ץ.  בארלפסיכולוגיה ולסוציולוגיה באוניברסיטאות 

 נה התוכניתמב

נ"ז בקורסי  18-נ"ז בקורסי חובה ו 94-נקודות זכות, המורכבים מ 112קף לימודי התוכנית הוא יה

 בחירה.

 וט קורסי החובה והיקפיהם לפי שנות הלימוד:רפ

 
 ה א'שנ

 ישות קדםרד הקורס שם
פר סמ

 נ"ז

  לימוד מוקדם ציון עובר 

    סטר א'סמ

 2    וא לפסיכולוגיה א'מב

 2    ית א'פסיכולוגיה התפתחות

 3   פסיכולוגיה פיזיולוגית א'

 5   טיסטיקה א'סט

 4   וא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית א'מב

ם של ייקורות ההיסטוריים והאינטלקטואלהמ

 מדעי החברה

  
4 

 2   * החברה קריאה וכתיבה אקדמית במדעי

    

    סטר ב'סמ

 2  מבוא לפסיכולוגיה א'  מבוא לפסיכולוגיה ב'

יכולוגיה התפתחותית פס יכולוגיה התפתחותית ב' פס

 א'

 2 

פסיכולוגיה פיזיולוגית  פסיכולוגיה פיזיולוגית ב'

 א'

 3 

 4  טיסטיקה א'סט טיסטיקה ב'סט
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SPSS '0  סטטיסטיקה א 

מבוא לסוציולוגיה  וא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'מב
 ולחברה הישראלית א'

 4 

 4   וא לאנתרופולוגיהמב

 0   השתתפות במחקרים בפסיכולוגיה

 "כ הס   

41 

 *זהה לקורס "קריאת מקורות וכתיבת עבודות" שניתן עד שנה"ל תשע"א
 

 (ב)אבי 2012מרץ מתחילי  – ה א'שנ

 ישות קדםרד הקורס שם
פר סמ

 נ"ז

  לימוד מוקדם ציון עובר 

    סטר ב'סמ

 4   וא לפסיכולוגיה מב

 3   א' פסיכולוגיה פיזיולוגית

 5   טיסטיקה א'סט

 4   וא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית א'מב

 4   וא לאנתרופולוגיהמב

המקורות ההיסטוריים והאינטלקטואליים של 

 מדעי החברה

  
4 

 2     *החברה קריאה וכתיבה אקדמית במדעי

 0   השתתפות במחקרים בפסיכולוגיה

    

    סטר קיץסמ

 4   ית יכולוגיה התפתחותפס

פסיכולוגיה פיזיולוגית  פסיכולוגיה פיזיולוגית ב'

 א'

 3 

 4  טיסטיקה א'סט טיסטיקה ב'סט

SPSS '0  סטטיסטיקה א 

מבוא לסוציולוגיה  וא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'מב
 ולחברה הישראלית א'

 4 

 "כ הס   

41 

 "ל תשע"א*זהה לקורס "קריאת מקורות וכתיבת עבודות" שניתן עד שנה
 

 

 לתלמידי שנה א' בפסיכולוגיה יםובת השתתפות בניסויח

 בפסיכולוגיה.  יםשנה א' בתוכנית חייב להשתתף בניסוי סטודנט כל

למתחילי סמסטר סתיו ושלוש שעות למתחילי שעות שש  -במהלך שנת הלימודים קף ההשתתפות יה

 סמסטר אביב.
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 ר". ד הקורס "שיטות מחקהוא תנאי ללימו יםלוי חובת ההשתתפות בניסוימי

 טים על נוהל ההשתתפות יימסרו בתחילת סמסטר א'. פר

 research@mta.ac.ilבשאלות ניתן לפנות למייל  

 
 ה ב'שנ

 ( 2012ומרץ  2011)למתחילי אוקטובר 

פר סמ ישות קדםרד הקורס שם
 נ"ז

 ציון עובר 
 

וד לימ לימוד מוקדם
 במקביל

 

     סמסטר א'

 טיסטיקה ב'סט  טות מחקר שי
  השתתפות במחקרים

 בפסיכולוגיה

  3 

 2 שיטות מחקר  כנ"ל סדנת מחקר א'

אוריות סוציולוגיות ת
 קלאסיות

 וא לסוציולוגיה ולחברה מב
 הישראלית ב'

 קורות ההיסטוריים המ
והאינטלקטואליים של מדעי 

 החברה

  4 

 

 2   יכולוגיה התפתחותית ב'פס יות א'אוריות של אישתי

פסיכולוגיה קוגניטיבית 
 תפיסה א'

 2   מבוא לפסיכולוגיה ב'/ מקובץ

 2   מבוא לפסיכולוגיה ב'/ מקובץ למידה א'ה יכולוגיה שלפס

     סמסטר ב'

 4  שיטות מחקר SPSS שומים סטטיסטייםיי

סדנת מחקר    סדנת מחקר ב'
 א'

  שיטות
 מחקר

 2 

מבוא לסוציולוגיה ולחברה  חקר איכותניות*שיטות מ
 הישראלית ב'

  4 

 2   תיאוריות של אישיות א' של אישיות ב' תתיאוריו

–יכולוגיה קוגניטיביתפס
 תפיסה ב'

 2   תפיסה א' -פסיכולוגיה קוגנטיבית 

 2   פסיכולוגיה של הלמידה א' למידה ב'ה יכולוגיה שלפס

תיאוריות סוציולוגיות בנות 
 ו*זמננ

 4   תיאוריות סוציולוגיות קלאסיות

 סה"כ    
35 

 

 קורס זה מהווה קורס בחירה לסטודנטים שהחלו לימודיהם בתוכנית בשנה"ל תשס"ז *

mailto:research@mta.ac.il


112 
 

  ה ג'שנ

פר סמ ישות קדםרד הקורס שם
 נ"ז

  לימוד מוקדם ציון עובר 

    סמסטר א'

פסיכולוגי  סמינר
 )שנתי( 

 שיטות מחקר 
 יישומים סטטיסטיים 
 בנת מחקר סד' 

 4 

סמינר סוציולוגי 
 )שנתי(

  תאוריות סוציולוגיות
 קלאסיות

 שיטות מחקר 
 שיטות מחקר איכותניות 

 4 

-תיאוריות של אישיות א' ו פסיכופתולוגיה א'
 ב'

 2 

פסיכולוגיה חברתית 
 א'

מבוא לפסיכולוגיה ב'/ 
 מקובץ

 2 

 2  שיטות מחקר מבחנים והערכה*

    סמסטר ב'

 2  פסיכופתולוגיה א' יה ב'פסיכופתולוג

פסיכולוגיה חברתית 
 ב' 

 2  פסיכולוגיה חברתית א'

 סה"כ   
11 

 94   סה"כ  נ"ז חובה

 18   סה"כ נ"ז בחירה
 112   סה"כ לתואר

 

 קורסי בחירה

 3ולפחות הפסיכולוגיה מתחום  קורסים 3לפחות במסגרת קורסי הבחירה על הסטודנט ללמוד 

  ולוגיה, היתרה לפי בחירת הסטודנט.הסוצימתחום  קורסים

חשב כקורס יבמסגרת קורסי הבחירה בסוציולוגיה ניתן ללמוד קורס אחד מתחום מדע המדינה שי

 מתחום הסוציולוגיה.

נ"ז  6סה"כ –מתחום הסוציולוגיה קורסים  3 –נדרשים ל  – בהתמחות משאבי אנוש)תלמידים 

 ( . נ"ז 2  סה"כ– אחד מתחום הפסיכולוגיה וקורס 

 קורסי הבחירה המוצעים

פר סמ ישות קדםרד הקורס שם
 נ"ז

 ציון עובר

   בתחום הפסיכולוגיה:

   סמסטר א'

מיקה קבוצתית )קורס זה מוצע אדינ
 שנה ב' בלבד( לסטודנטים ב

 2 

 2  רוחות רעות בחדר הילדים

 4  ערבים: דיאלוג, קונפליקט ויחסים-יהודים
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מידע  – ב'( ניתן ללמוד קורס זה החל משנה)
. כמו כן, בהמשךקורס יימסר הרישום לאודות 

סטודנטים שלמדו את הקורס "פסיכולוגיה של 
 דעות קדומות" מנועים מללמוד קורס זה

 פיזיולוגית ב' פסיכולוגיה  אטריה בראי הקולנועינוירופסיכ
 קוגניטיבית ב'פסיכולוגיה 

2 

 3 ב'-יה התפתחותית א' ופסיכולוג ארגונית -מבוא לפסיכולוגיה תעסוקתית

 ב' -פסיכולוגיה פיזיולוגית א' ו קליניתפסיכולוגיה וירומבוא לנ
 פסיכולוגיה קוגנטיבית ב'

2 

רק קורס זה מיועד שימוש אתי בחיות מעבדה )
-לסטודנטים הלומדים סמינרים פסיכו

 ביולוגיים(

 2 

   

פר סמ ישות קדםרד הקורס שם
 נ"ז

  ציון עובר 

   סמסטר ב'

דינאמיקה קבוצתית )קורס זה מוצע 
 לסטודנטים משנה ב' בלבד(

 2 

 2 מבחנים והערכה נושאים מתקדמים במדידה והערכה

)סטודנטים וחשיבה ביקורתית  קבלת החלטות
בקורס זה מנועים מללמוד את 

קבלת ו" :"קבלת החלטות ורגשות"יםהסמינר
 ("וחופש בחירה החלטות

 2 

טיבית המודעות מנקודת מבט קוגני
 ונאורופסיכולוגית

 3 פסיכולוגיה קוגניטיבית ב'

תהליך ההתבגרות כפי  –"מסע הגיבור" 
 שמשתקף בסיפורי הארי פוטר

 3 תיאוריות של אישיות ב'

 2  מבוא לפסיכולוגיה רפואית

 פסיכולוגיה חיובית: ממצאים ויישומים
)סטודנטים הלומדים קורס זה מנועים 

 ושר"(מללמוד את הסמינר: "חקר הא

 2 

 2 אישיות א'תיאוריות של  מיניות וזהות

 שיטות מחקר  ספקנות במדע
 סדנת מחקר א' 

2 

. )ניתן ללמוד קורס זה החל משנה ב' התאבדות
סטודנטים בקורס זה מנועים מללמוד את 

 .(הסמינר: "מניעת התאבדות"

 2 

 2  אושר ותרחישי עולם עוין

 
 

 בתחום הסוציולוגיה:
נ"ז מהווים קורסי תשתית  4ף של )הקורסים בהיק

 (ואילך ה ד'לתלמידי שנ

  

פר סמ ישות קדםרד הקורס שם
 נ"ז

  ציון עובר 

   סמסטר א'

 2מבוא לסוציולוגיה ולחברה  בטחון ותקשורת
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 הישראלית ב'

 2 כנ"ל אחריות חברתית של עסקים

 2 כנ"ל בחירת מנהיגים ומועמדים בדמוקרטיות

 2 כנ"ל טיים וקונפליקטיםרמוקהסדרים ד –דת ומדינה 

 2 כנ"ל הרוסים באים, הרוסים באים

 2 כנ"ל השלטון המקומי בישראל

 3 כנ"ל ילדות והורות

 2 כנ"ל מגדר ואסלאם

 2 כנ"ל מדינת הלאום בעידן הגלובליזציה

 2 כנ"ל רפואה, מגדר, פריון

 3 כנ"ל רפואה, בריאות וחברה

 2 כנ"ל אנתרופולוגי-קונפליקט וסולידריות: מבט סוציו

 3 כנ"ל שוויון-ריבוד, מוביליות ואי

 3  כנ"ל מגדר וחברה

 2 כנ"ל משפט ופוליטיקה*

 2 כנ"ל אנתרופולוגיה אורבנית

 2 כנ"ל מכיבוש לעצמאות –אפריקה השחורה 

 2 כנ"ל פוליטיקה וחברה

 2 בנות זמננו תיאוריות סוציולוגיות מודרני -זהויות בעידן הפוסט 

 2  י צבא, חברה ופוליטיקה בישראל*יחס

   

   סמסטר ב'

פר סמ ישות קדםרד הקורס שם
 נ"ז

  ציון עובר 

 3 תיאוריות סוציולוגיות קלאסיות גלובליזציה ותקשורת

 סטורייםיהמקורות הה היסודות הפילוסופיים של התיאוריה הכלכלית 
 והאינטלקטואליים של מדעי החברה

2 

מבוא לסוציולוגיה ולחברה  סלאםחינוך, דעת ומדע באי
 הישראלית ב'

2 

 3 תיאוריות סוציולוגיות קלאסיות יצירה ופוליטיקה בטלוויזיה

מבוא לסוציולוגיה ולחברה  לובי ותקשורת בקמפיינים ציבוריים
 הישראלית ב'

2 

 2 כנ"ל סביבה ופוליטיקה

 3 כנ"ל סוציולוגיה של ארגונים

 3 כנ"ל תרבות וחברה

 3 כנ"ל סדותהיחיד במו
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 2 כנ"ל פוליטיקה וחברה באפריקה העצמאית

 3 כנ"ל חינוך וחברה

 *התנועה הלאומית הפלסטינית
 

 3 כנ"ל

 טקסי מעבר
 

 2 כנ"ל

 2 כנ"ל יזמות פוליטית

טודנטים ס)קורס זה מיועד ל קריאה למצטיינים
)עדיפות לשנה ג'( בעלי ממוצע ציונים ' ג -ו ב'משנה 

 (גבוה

 3 

מבוא לסוציולוגיה ולחברה  ברתיות בישראל בראי התקשורתסוגיות ח
 הישראלית ב'

2 

 2  איסלאם ותרבות המערב

מבוא לסוציולוגיה ולחברה  מדינת רווחה ואי שוויון
 הישראלית ב'

2 

 2 כנ"ל אני ואתה נשנה את השיטה: רפורמות פוליטיות

 
שייחשב כקורס מתחום ניתן ללמוד קורס אחד מתחום זה  - מדע המדינהמתחום  קורס*

 הסוציולוגיה.

 
 )נוספים(קורסי בחירה כלליים 

 סמסטר א'
 

פר סמ ישות קדםרד הקורס שם
 נ"ז

 2  ה מבוא  שיטתי לגלובליזצי

 2  מבוא לאסתטיקה

 2  60 -מהפכת התרבות של שנות ה

קורס – ספרותבבקולנוע ו דמויות של נשים וגברים
 זה יינתן בשפה האנגלית

 3 

 
 

 ב' סמסטר
 

פר סמ ישות קדםרד הקורס שם
 נ"ז

 2  ויטגנשטיין

 2  מבט אמנותי :גלובליזציה ורב תרבותיות

 2  חשיבה ביקורתיתמבוא ל

קורס –בקולנוע ובספרות יות של נשים וגבריםודמ
 זה יינתן בשפה האנגלית

 3 

: על מערכת היחסים על טכנולוגיה ואנשים
 נולוגיהכהמורכבת שבין האדם לט

 2 
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 בפסיכולוגיה סמינרים
 )כל הסמינרים הינם שנתיים(

 
פר סמ ישות קדםרד הסמינר שם

 נ"ז

 

 

)לכל  4
 סמינר(

 

 ציון עובר

 פסיכולוגיה של המוסיקה
 

סוגיות מוסריות  -החיים והמוות ביד הרצון
 ופסיכולוגיות

 

 

 סוגיות מחקר בשינה והפרעות בשינה
 
 

בפסיכולוגיה ים דרישות הקדם לכל הסמינר
"יישומים ,  הינן הקורסים "שיטות מחקר"

 ". ו"סדנת מחקר ב' סטטיסטיים"
 
 

 

ילד בגיל הינקות: גורמים מנבאים -קשר הורה
 חברתית-ותרומתו להתפתחות רגשית

 
)ניתן בעדיפות  העבודה: עמדות, משמעות ודפוסים 
 ההתמחות בניהול משאבי אנוש(מ סטודנטים ל

 –וחרדה בינקות על תפקוד בבגרות  השפעת לחץ
מיועד ביולוגי: -סמינר פסיכו) מחקר בבעלי חיים

. המזכירות תפנה לסטודנטים מצטיינים בלבד
 למועמדים הרלוונטיים(

סמינר נפש )-היבטים בריאותיים של קשרי גוף
יתקיים מפגש מקדים לסטודנטים ביולוגי: -פסיכו

 פוטנציאלים לרישום(
-סמינר פסיכולות של מצב הרוח )חוסן תאי ומח

יתקיים מפגש מקדים לסטודנטים ביולוגי: 
 פוטנציאלים לרישום(

ספקטרום אוטיסטי, ספקטרום נורמאלי ומה 
 שביניהם

 קשב, זיכרון ומודעות
)סטודנטים בסמינר קבלת החלטות וחופש בחירה 

זה מנועים מללמוד את הקורס: "קבלת החלטות 
 (וחשיבה ביקורתית"

 
 בין ונוס לדוד: הפסיכולוגיה של אידיאל הגוף

 

 ת ספורטיפסיכולוגי

 הומופוביה

 חלום במצבי מעבר
בעיות נבחרות בפסיכולוגיה חברתית של יחסים 

 בין קבוצות
הריון ולידה, תהליכים טבעיים אך מעוררי שינוי 

פחד מלידה התמודדות עם   -וחרדה  
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)סטודנטים בסמינר זה גשות קבלת החלטות ור
מנועים מללמוד את הקורס: "קבלת החלטות 

 וחשיבה ביקורתית"(

 ויסות רגשי
  

 
)סטודנטים בסמינר זה מנועים מניעת התאבדות 

 מללמוד את הקורס: "התאבדות"(.
  

 משתני אישיות בהקשר תעסוקתי
  

 להיות חולה, להיות פצוע ומה שביניהם
  

ים בסמינר זה מנועים )סטודנט חקר האושר
מללמוד את הקורס: "פסיכולוגיה חיובית: 

 ממצאים ויישומים"(

  

 
 בסוציולוגיהסמינרים 

 )כל הסמינרים הינם שנתיים(
פר סמ ישות קדםרד הסמינר שם

 ציון עובר נ"ז
 לחשוב את השואה

בסוציולוגיה דרישות הקדם לכל הסמינרים 
הינן הקורסים "שיטות מחקר", שיטות 

מחקר איכותניות" ו"תאוריות סוציולוגיות 
 קלאסיות".

 
 

)לכל  4
 סמינר(

 הגירה ופליטות בין עבר להווה

 או בכל זאת לשכוח? –לזכור 

 מחשבה ביקורתית ומודרניות

 סוגיות במחקר החברתי של האמנות

 מחאה חברתית בישראלעושים שינוי: 

 בות, אזרחות ופוליטיקהתר

 זכויות אדם בישראל

 כוחו ומשמעותו –כרון קולקטיבי יז

 המשא והמסע אל הישראליות

 הגירה לא אידאולוגית לישראל

 שיוט בקאריביים מהתיישבות לתיירות

 מזרח התיכוןשיח הציבורי בסכסוכים וייצוגם ב

 חברה אזרחית ושינוי חברתי

   פחות ושוק העבודהמשנשים , 

   ה חברתיתיסטי

   עולמם של מתבגרים וצעירים

 כלכליות בישראל –שיח של זכויות חברתיות 
 

  

   מגדר ואתניות בשוק העבודה

   טכנולוגיה ושינויים בתפיסת האדם

  יישומים סטטיסטייםדרישת קדם נוספת:  היבטים חברתיים של בריאות וחולי

   במחלוקת חברתית***טכנולוגיות רפואיות 

 סמסטר ב' וסמסטר קיץבמהלך בסמסטר ב' ויתקיים ייפתח  *** הסמינר
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 בניהול משאבי אנוש  התמחותבצרוף תוכנית לימודים לתואר "בוגר" במדעי ההתנהגות 

 ד"ר רפאל שניר -ראש ההתמחות 

 

 מהו ניהול משאבי אנוש?

הוא: תכנון, ארגון, הרכבת סגל עובדים,  ישנן פונקציות עיקריות, הרלוונטיות לכל מנהל באשר

הנהגה ובקרה. ניהול משאבי אנוש מורכב מהמדיניות ופרקטיקה בהקשר להיבט של "האנשים", או 

אופני איוש תפקידים בארגון, הדרכת עובדים, הערכת  -המשאב האנושי בניהול. הווה אומר 

ש מתוארת התקופה הנוכחית ביצועיהם, הנעתם, וכדומה. בספרות האקדמית בנושא משאבי אנו

כתקופה של שינוי מואץ, אשר משפיע השפעה ניכרת על הגדרת המטרות, המבנה ודרכי הפעולה של 

ארגונים. שינוי זה נגרם בעיקר בשל תהליכי הגלובליזציה, ההתקדמות הטכנולוגית והשלכותיה על 

וקתית(, הגיוון הרב אופי העבודה )למשל, הצורך בלמידה ורכישת ידע במשך כל הקריירה התעס

יותר בכוח העבודה, ותמורות ערכיות )לדוגמא, הדרישה לשוויון הזדמנויות בעבודה(. כפועל יוצא של 

השינוי המואץ, ארגונים נדרשים לפעול בסביבה  סוערת ותחרותית יותר, בה קיים אלמנט מובנה של 

, כמקור אפשרי ליתרון חוסר וודאות. בתנאי סביבה שכאלה, גדלה החשיבות של המשאב האנושי

היחסי של הארגון לעומת מתחריו. יתרה מכך, מנהלי משאבי אנוש נדרשים להיות מעורבים בהליך 

בנית האסטרטגיה העסקית, ולגזור ממנה אסטרטגיה מתאימה של משאבי אנוש. קרי,  עליהם 

, מזווית להתאים את הפרקטיקות הסטנדרטיות של ניהול משאבי אנוש לצרכי הארגון הספציפיים

 ראיה מערכתית. 

 

 יתרונות ההתמחות

לימודי ההתמחות יסייעו להשתלבות בעבודה במחלקות משאבי אנוש בארגונים ובמכוני פיתוח 

ארגוני. כמו כן, הם יכולים להוות בסיס ללימודי תואר שני בניהול משאבי אנוש, התנהגות ארגונית, 

הן את הפוטנציאל התעסוקתי והן את  הווה אומר, ההתמחות אמורה להגדיל ויעוץ ארגוני.

   האפשרות ללימודים מתקדמים של הבוחרים בה. 

 

 א' בתוכנית הרגילה תנאי קבלה לתכנית  עם ההתמחות  למסיימי  שנה

 התנאים הבאים:  לושת הקבלה לתוכנית בשלב זה תיעשה על בסיס מקום פנוי בלבד ובהתמלא  ש

 שנה א'  החובה  של סמסטר א'  לפחות בכל קורסי 85* ציון ממוצע  של  

 * רישום לכל קורסי החובה של סמסטר ב' שנה א' 

בוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית א' מ* ציון עובר בקורסים: מבוא לפסיכולוגיה א', 

 ו"סטטיסטיקה א'".
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 היקף ומבנה ההתמחות
 

ז בקורסי חובה, כפי שניתן בתכנית נ" 94-נקודות זכות, המורכבים מ 112קף לימודי התוכנית הוא הי

נ"ז בקורסי בחירה עפ"י החלוקה  8-נ"ז קורסי חובה בהתמחות ו 10למדעי ההתנהגות,   BA-ה

 הבאה:

 )עפ"י הרשימה המוצעת לתכנית ללא ההתמחות( -בסוציולוגיהבחירה המסגרת קורסי נ"ז מ 6

 לתכנית ללא ההתמחות()עפ"י הרשימה המוצעת -בפסיכולוגיהבחירה המסגרת קורסי נ"ז מ 2

 

 להלן פירוט קורסי החובה בהתמחות:

 , סמסטר א' שנה ב' ש"ס( 2נ"ז ) 2  -. מבוא לניהול משאבי אנוש 1
דרישות קדם לקורס: ציון עובר בקורסים: "מבוא לפסיכולוגיה א' ", "מבוא לסוציולוגיה 

 ולחברה הישראלית א'" ו"סטטיסטיקה א'". 
 
 סמסטר ב' שנה ב' ,ש"ס( 4) ערכת תפקוד בארגוניםמיון, הדרכת עובדים וה. 2

 דרישת קדם לקורס: ציון "עובר" בקורס "מבוא לניהול משאבי אנוש". 
 
 , שנה ג'ש"ס( 2נ"ז ) 2  -. מנהיגות והנעת עובדים 3

 דרישת קדם לקורס: ציון "עובר" בקורס "מבוא לניהול משאבי אנוש".
 
 ה ג', שנש"ס( 2נ"ז  ) 2  -. פיתוח ארגוני 4

 דרישת קדם לקורס: ציון "עובר" בקורס "מבוא לניהול משאבי אנוש".
 

  

  ,נ"ז 4סטודנטים שירצו להעמיק את ידיעותיהם בנושאי ההתמחות יוכלו ללמוד סמינר בהיקף של 

, מתוך היצע סמינרים כגון: משמעות העבודה, לחץ ושחיקה בעבודה, במסגרת הסמינר בפסיכולוגיה

-נים, ארגוני שירות, למידה ארגונית, וניהול משאבי אנוש בפרספקטיבה ביןניהול רגשות בארגו

תרבותית. במידה והביקוש לסמינר יעלה על ההיצע, תינתן עדיפות בהרשמה לסטודנטים בעלי 

ממוצע הציונים הגבוה יותר בלימודי ההתמחות. למען הסר ספק, מודגש בזאת כי  לימוד הסמינר 

 חובה. איננו

 

 סה"כ 

נ"ז 
 וכניתבת

היקף נ"ז של 
קורסי החובה 
כולל סמינרים 

במדעי 
 ההתנהגות

היקף נ"ז של 
קורסי חובה 

 בהתמחות

היקף נ"ז של 
קורסי בחירה 

 בסוציולוגיה

היקף נ"ז של 
קורסי בחירה 

 בפסיכולוגיה

112 94 10 6 2 
 

 .ייתכנו שינויים/התאמות מסוימים בהיצע קורסי החובה והסמינרים
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 תקנות 

 
 – תכישלונופסקת לימודים/הפעלת תוכנית מבחן עקב צבירת ה

  ".בוגר"לתואר  "תקנון הלימודיםבפרק "ז'  12ראה סעיף 

 

 שיפור ציון חיובי

ו' "שיפור ציון  12להלן יובאו עיקרי התקנון בדבר שיפור ציון חיובי. ליתר התקנות ראה סעיף 
 חיובי" בפרק "תקנון לימודים" לתואר "בוגר".

 ב'. לאחר מועד  בבחינת השתתפות ידי על א' במועד שקיבל חיובי ציון לשפר רשאי סטודנטככלל, 
 מתקיים לא זה ואם   בהעוק בסמסטר לקורס מחדש רישום ידי על רק ציון לשפר ב' ניתן מועד

חובות הקורס  כל מילוי בתנאי זאת כל  .מתקיים ביותר בו הוא הקרוב במועד  -העוקב בסמסטר
נלמד  שכבר אחר בקורס מיושם או נכלל אינו  לשפר הסטודנט ציונו מעוניין שאת סהקור ושתוכן

  .על ידי הסטודנט
 

 להלן פירוט הקורסים שניתן לחזור עליהם לאחר קבלת ציון חיובי:
 תנאי חזרה שם הקורס

ניתן לחזור על הקורס במידה והסטודנט טרם נרשם  מבוא לפסיכולוגיה א'
 ב' לקורס מבוא לפסיכולוגיה

ניתן לחזור על הקורס במידה והסטודנט טרם נרשם  מבוא לפסיכולוגיה ב'
 לקורסים של שנה ב'

ניתן לחזור על הקורס במידה והסטודנט טרם נרשם  פסיכולוגיה התפתחותית א'
 לקורס פסיכולוגיה התפתחותית ב'

נט טרם נרשם ניתן לחזור על הקורס במידה והסטוד (לוגיה התפתחותית ב' )כולל מקובץפסיכו
 לקורס תיאוריות של האישיות א'

ניתן לחזור על הקורס במידה והסטודנט טרם נרשם  פסיכולוגיה פיזיולוגית א'
 לקורס פסיכולוגיה פיזיולוגית ב'

 ניתן לחזור על הקורס בהתאם לתקנות מעלה פסיכולוגיה פיזיולוגית ב'
והסטודנט טרם נרשם ניתן לחזור על הקורס במידה  תיאוריות של האישיות א'

 לקורס תיאוריות של האישיות ב'
ניתן לחזור על הקורס במידה והסטודנט טרם נרשם  תיאוריות של האישיות ב'

 לקורס פסיכופתולוגיה א'
ניתן לחזור על הקורס במידה והסטודנט טרם נרשם  תפיסה א' -פסיכולוגיה קוגניטיבית

 תפיסה ב' -לקורס פסיכולוגיה קוגניטיבית
 ניתן לחזור על הקורס בהתאם לתקנות מעלה תפיסה ב' -יכולוגיה קוגניטיביתפס

ניתן לחזור על הקורס במידה והסטודנט טרם נרשם  פסיכולוגיה של הלמידה א'
 לקורס פסיכולוגיה של הלמידה ב' 

 ניתן לחזור על הקורס בהתאם לתקנות מעלה פסיכולוגיה של הלמידה ב'
זור על הקורס במידה והסטודנט טרם נרשם ניתן לח פסיכופתולוגיה א'

 לקורס פסיכופתולוגיה ב'
 ניתן לחזור על הקורס בהתאם לתקנות מעלה פסיכופתולוגיה ב'

ניתן לחזור על הקורס במידה והסטודנט טרם נרשם  פסיכולוגיה חברתית א'
 לקורס פסיכולוגיה חברתית ב'

 לתקנות מעלה ניתן לחזור על הקורס בהתאם פסיכולוגיה חברתית ב'
 ניתן לחזור על הקורס בהתאם לתקנות מעלה מבחנים והערכה
ניתן לחזור על הקורס במידה והסטודנט טרם נרשם  סטטיסטיקה א'

 לקורס סטטיסטיקה ב'
ניתן לחזור על הקורס במידה והסטודנט טרם נרשם  סטטיסטיקה ב'

 לקורס שיטות מחקר
והסטודנט טרם נרשם ניתן לחזור על הקורס במידה  שיטות מחקר

 לסמינר בפסיכולוגיה
ניתן לחזור על הקורס במידה והסטודנט טרם נרשם  סדנת מחקר א' + ב'

לסמינר בפסיכולוגיה. לא ניתן יהיה לחזור על סדנא 
 א' לאחר שסטודנט סיים את סדנה ב'.

ניתן לחזור על הקורס במידה והסטודנט טרם נרשם  יישומים סטטיסטיים
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 לוגיהלסמינר בפסיכו
ניתן לחזור על הקורס במידה והסטודנט טרם נרשם  שיטות מחקר איכותניות

 לסמינר בסוציולוגיה
ניתן לחזור על הקורס במידה והסטודנט טרם נרשם  מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית א'

 לקורס מבוא לסוציולוגיה ב'
מידה והסטודנט טרם נרשם ניתן לחזור על הקורס ב מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'

 לקורס תיאוריות סוציולוגיות קלאסיות
המקורות ההיסטוריים 

 והאינטלקטואליים של מדעי החברה
ניתן לחזור על הקורס במידה והסטודנט טרם נרשם 

 לקורס תאוריות סוציולוגיות קלאסיות
רשם ניתן לחזור על הקורס במידה והסטודנט טרם נ תיאוריות סוציולוגיות קלאסיות

לקורס תאוריות סוציולוגיות בנות זמננו או לסמינר 
 בסוציולוגיה

 ניתן לחזור על הקורס בהתאם לתקנות מעלה קריאה וכתיבה אקדמית במדעי החברה
 ניתן לחזור על הקורס בהתאם לתקנות מעלה תיאוריות סוציולוגיות בנות זמננו

 ות מעלהניתן לחזור על הקורס בהתאם לתקנ  לאנתרופולוגיה מבוא
 
 
 

 :הרכב הועדות הפועלות במסגרת ביה"ס למדעי ההתנהגות

 

, ד"ר יעל , ד"ר עופר פייןחמיאל-, פרופ' רונית אביצורד"ר סברינה אופנהיימר –ועדת הוראה: יו"ר 

 .ציון וד"ר סיגל לוי-דולב, ד"ר מירב כהן-השילוני

 
 היימר..:ד"ר סברינה אופנ .B.Aועדת קבלת חריגים )מועמדים( לתלמידי

 
 ועדת אתיקה: ד"ר רבקה רייכר.

 
 ועדת פטורים: ד"ר דפנה דולברג.

 

 ד"ר גל גלעד, ראש מינהל ביה"ס. -ועדה לפניות סטודנטים: יו"ר 
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 התוכנית שרויות המשך לימודים לבוגריאפ

 גרי התוכנית בעלי הישגים מתאימים יוכלו לבחור בין כמה אפשרויות להמשך לימודים.בו

 ני בפסיכולוגיהמודי תואר שלי .א

 מסלולי התמחות: ארבעהתכנית לימודים לתואר שני בפסיכולוגיה בפועלת במכללה  1א.

המאפשרות גם ופסיכולוגיה רפואית,  פסיכולוגיה קלינית, נוירופסיכולוגיה שיקומית

 . וכן מסלול בפסיכולוגיה תעסוקתית לימוד במיקוד ילדים

 להגיש מועמדות לתוכנית הלימודים לתואר שני.בוגרי  התוכנית וכן תלמידי שנה ג' יוכלו 

בנוסף לציון התואר הראשון, יידרשו המועמדים לתואר השני בפסיכולוגיה להציג ציון 

 בבחינת מתא"ם.

וטרם נבחנו ג תשע"נים להגיש מועמדות לשנת הלימודים ייסטודנטים או בוגרים המעונ

 .24.10.2011 :קיימת בהמת בחינהחייבים להיבחן לכל המאוחר בבבחינת מתא"ם, 

 המרכז הארצי לבחינות והערכה. מטעםבחינת מתא"ם נערכת 

 .02-6759512לפרטים נוספים ניתן לפנות ישירות למרכז הארצי בטלפון: 

 לקבלת ערכת רישום לתואר השני, ניתן לפנות למשרד המרשם במכללה, 

 .03-6803333טלפון: 

שני בפסיכולוגיה באוניברסיטאות בארץ קבלתם של בוגרי התוכנית ללימודי תואר  2א.

נשקלת על פי אמות המידה הנהוגות ביחס לבעלי תואר ראשון בפסיכולוגיה שלמדו 

 באוניברסיטאות בארץ.

 
 מודי תואר שני בסוציולוגיהלי ב.

לתם של בוגרי התוכנית ללימודי תואר שני בסוציולוגיה נשקלת על פי אמות המידה קב

 ראשון בסוציולוגיה שלמדו באוניברסיטאות בארץ. הנהוגות ביחס לבעלי תואר

גרי התוכנית שיתקבלו ללימודי תואר שני בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה לא יידרשו ובמ

השלמות, אם במסגרת לימודיהם בתוכנית ילמדו את הקורס "תיאוריות סוציולוגיות בנות 

 בתוכנית.  החובהזמננו". הקורס מוצע במסגרת לימודי 

ף לתואר שני כללי בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה מוצעים בחוגים אלו התמחויות שונות, בנוס

כגון: סוציולוגיה ארגונית, סקרים ומחקרי דעת קהל, לימודי חברה וסביבה, סוציולוגיה של 

 החינוך ועוד.

 מודי תואר שני בתחומים אחריםלי ג.

שני גם לבעלי תואר ראשון ימת אפשרות קבלה לתואר יוגים שונים באוניברסיטאות קבח

 . אפשרות זו כרוכה בדרך כלל בדרישות ללימוד קורסים נוספים.התוארבתחום שונה מתחום 

כניות תואר שני נוספות שאינן מבוססות על לימודי תואר ראשון בתחום ספציפי תוימות קי

 תחומים שונים.ב .B.Aוהן פתוחות לבעלי 

 במסגרת הפקולטה  –שני בלימודי עבודה  התוכנית למדיניות ציבורית ותוכנית תואר

 למדעי החברה.

  במסגרת הפקולטה  –התוכנית בהתנהגות ארגונית והתוכנית במינהל מערכות בריאות

 לניהול.

 



124 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ים של המוסדות השונים.המידע המובא בסעיף זה הוא כללי. מומלץ לעיין בחוברות המידע למועמד


