
 ג מגמה קלינית שנה א' תשפ"

 חמישי   רביעי שלישי  שני  ראשון  שעות 

 סמ"ב סמ"א  סמ"ב סמ"א  סמ"ב סמ"א  סמ"ב סמ"א  סמ"ב סמ"א  

08:00-

10:00 

עבודה על  

 התזה

עבודה על  

 התזה

 

60-087- 

 א'/  אבחון 

 גב טלי (01
 עינת  שטיין (02

 60-837- 

/  תורת הראיון  

דינה  סנדרוב (  01  

 דאר אבינועם(  20
 אוחיון אילנית -חסון(  03

01-771-60 

  אתיקה למגמות 

טיפוליות/ דאר  

 אבינועם
 

 60-086- 

   /ב' אבחון

 זילברג תמר( 01

 שרון  ( נפרסטק02

 זמן לישיבת מעבדה  זמן לישיבת מעבדה 

 

10:00-

12:00 

  60-765-02 

פסיכופתולוגיה מילדות  

דכס שמרית   /לבגרות  
 ------------------------ 

60-766-01 

  מבוא ויסודות לפסיכותרפיה
גב טלי  קוגניטיבית/  

60-052-01 

   /פסיכופתולוגיה בבגרות

 וולף מיה 
 ------------------ 

60-083-02  

מבט אינטגרטיבי  
ת/  בפסיכולוגיה קוגניטיבי

עומר  לינקובסקי   

60-831- 

 פרקטיקום קליני א' 

 
סגל יעקב   (01  

 

דאר אבינועם(  02  
 

( סנדרוב דינה 03  

 
   שרון נפרסטק( 04

 

( הלינגר גלי 05  
 

( אזרחי אמיר06  

  60-850-01  

  –יסודות בפסיכותרפיה דינמית  

   חלק  א'/  
 חורש דני 

 ------------------ 

20-064-60 

 /הפרעות נוירופסיכולוגיות

 נפרסטק שרון 

01-850-60 

יסודות בפסיכותרפיה  

 / 'ב חלק   –דינמית  
 ( גביעון ירי 01

 

60-850 -02  

יסודות בפסיכותרפיה  

 / 'ב חלק   –דינמית  

 חורש דני 

60-805-01  

/ הרצאה – סטטיסטיקה למ.א   

  ארצי אלישבע-בן
 

 

 

60-069 -01 

  סטטיסטיות   טכניקות

 מתקדמות/ 
אלישבעארצי -בן  

 ------------------------ 

60-095 -01  

   /מחקר נרטיבי למתקדמים

משיח רבקה -תובל  

12:00-

14:00 

  60-766-02 

מבוא ויסודות לפסיכותרפיה  

 חורש דני  /קוגניטיבית 
 ----------------------- 

60-765--01 

פסיכופתולוגיה מילדות  
דכס שמרית  /לבגרות  

60-052-02 

  /פסיכופתולוגיה בבגרות

   וולף מיה

01-064-60 

 / הפרעות נוירופסיכולוגיות

   רסובסקי אורי
 ------------------ 

60-850-02  

  –יסודות בפסיכותרפיה דינמית  
 / חלק  א'

 חורש דני 

 

60-039-01 

סיכותרפיה  פ

צבי  אינטגרטיבית במ 

 בריאות, שיקום ומחלה/  

 זילברג תמר 

 

60-039-02 

סיכותרפיה  פ

צבי  אינטגרטיבית במ 

 בריאות, שיקום ומחלה/  

אוחיון אילנית -חסון  

01-066-60 

   /R בתוכנת  שימוש

   קיויתי יוגב 
 --------------------- 

  60-094 -01  

 מחקר איכותני בסיסי/  

 משיח רבקה -תובל

 --------------------- 

01-079-60 

 אבל ואובדן/ 

 הלינגר גלי 

60-767-01 

תקינות ופתולוגיה מינקות  

 דכס שמרית  לילדות/ 
 --------------------- 

01-067-60 

 רמתיים/  -מודלים רב 
 קיויתי יוגב 

14:00-

16:00 

   

 עבודה על תזה 

 

60-057- 

  הערכת יסודות באבחון 

   / אישיות
טל הילה -( רובין מי01  

( סנדרוב דינה 02  

( דנון סיגל03   

זמן להדרכות אישיות  

 שנה א' 

 

זמן להדרכות  

 אישיות  

 שנה א' 

 

 עבודה על תזה 

 

60-083-01  

מבט אינטגרטיבי  

   /בפסיכולוגיה קוגניטיבית 
 לינקובסקי עומר

 ----------------- 

  60-097-01 
חשיבה מחקרית  

 מתקדמת/  

 אילנית  גורדון

60-885-01 

תיאוריות ושיטות טיפול  

י/ בשיקום פסיכיאטר  
אוחיון אילנית -חסון  

 --------------------- 

60-703-01 
הספקטרום האוטיסטי אבחון  

 וטיפול/  גולן עפר 

 ------------------------ 
01-082-60 

היבטים מרכזיים בטורדנות  

וכפייתיות: בין קליניקה  
 לינקובסקי עומר  למחקר/

60-054-01  

/ התפתחות ופתולוגיה   

  גבע רוני
 ---------------------- 

01-071-60 

ובחזרה   למחקר    - מטיפול 
 הדרך לטיפול נתמך מחקר/ 

 גולן עפר

 ---------------------- 
60-701-01 

עמי  -סכמה תרפיה/ שוב 

 איתי 

16:00-

18:00 

 

 

 

 

 

   

 עבודה על תזה 

 

    

 עבודה על תזה 

 

**60-070-01** 

 כתיבה אקדמית/ 
 קמחי רעות 

 

**60-863-01** 

סוגיות בטיפול  
 באוכלוסיות מיוחדות/ 

 קמחי רעות 

 

 

 עבודה על תזה 

 

01-720-60 

 הילד כפסיכולוג/ 
  דיזנדרוק גיל

 ___ ___ __ 

ה עבודה על תז  

 

 

 60-768-01 

/ פסיכותרפיה ילדים  

יריגביעון   

 
 

  60-838-01  

מבט קליני על גיל  
 ההתבגרות/ גביעון ירי 

 -------------------- 
60-985-01 

 פסיכופרמקולוגיה/  

עמי איתי -שוב   

 ---------------------- 

01-098-60 

 שיטות דימות לפסיכולוגים/ 

 גולדשטיין אבי 
 ---------------------- 

01-075-60   

 ענקי דוד   אנליזה/-מטא

יתכנו שינויים בתכנית י  
&   863-01-  ד**מיועד וחובה לסטודנטים חרדים בלב 60-  0-070-60 1** 



 

 ג מגמה קלינית שנה ב' תשפ"

 חמישי   רביעי שלישי  שני  ראשון  שעות 

 סמ"ב סמ"א  סמ"ב סמ"א  סמ"ב סמ"א  סמ"ב סמ"א  סמ"ב סמ"א  

08:00-

10:00 

60-859-01 

 פרקטיקום בשדה למגמה הקלינית 

 

 או

 

 עבודה על התזה

)תלוי בהצבת הפרקטיקום(   

 

אישיות  ת זמן להדרכו   

 שנה ב' 

 

 

 

 

 

 

זמן להדרכות אישיות  

 שנה ב' 

 

60-859-01 

 פרקטיקום בשדה למגמה הקלינית 

 

 או

 

 עבודה על התזה  

 )תלוי בהצבת הפרקטיקום(

60-859-01 

 פרקטיקום בשדה למגמה הקלינית 

 

 או

 

 עבודה על התזה  

 )תלוי בהצבת הפרקטיקום(

 זמן לישיבת מעבדה  זמן לישיבת מעבדה 

 

 

10:00-

12:00 

   -60-835 

פסיכודיאגנוסטיקה  
 אינטגרטיבית/  

( ויגלין דינה  01  

נדרוב דינה ס(  02  
 

 

 -60-835  

פסיכודיאגנוסטיקה  
 אינטגרטיבית/  

( ויגלין דינה  01  

נדרוב דינה ( ס02  
 

    60-818-01  

רון נסים  טיפול משפחתי מערכתי/  
 

60-818-02  

רון נסים  טיפול משפחתי מערכתי/  
 ------------------------ 

60-069 -01 

 מתקדמות/  סטטיסטיות   טכניקות
אלישבעארצי -בן  

 ------------------------ 

60-095 -01  

   מחקר נרטיבי למתקדמים/

משיח רבקה -תובל  

12:00-

14:00 

  60-833- 

 פרקטיקום קליני ב' / 

 

( גב טלי 01  
 

(  גביעון ירי 02  

 
משיח רבקה -תובל(  03  

 

זילברג תמר( 04  

 

עפר  גולן( 05  

 
( גלבוע שכטמן איוה 06  

 

 

    
 

01-066-60 

 קיויתי יוגב    /R בתוכנת  שימוש

 --------------------- 

  60-094 -01  

ה משיח רבק-מחקר איכותני בסיסי/ תובל  

 ___________ 

01-810-60 

 וולף מיה  / פסיכופתולוגיה מתקדמת

 --------------------- 
01-079-60 

 אבל ואובדן/ הלינגר גלי 

60-767-01  
 תקינות ופתולוגיה מינקות לילדות/  

 דכס שמרית 

 --------------------- 
01-067-60 

 רמתיים/  -מודלים רב 

 קיויתי יוגב 

14:00-

16:00 

      

 

  01-097-60 

חשיבה מחקרית  

 מתקדמת/  

 אילנית  גורדון

60-885-01 

  י/תיאוריות ושיטות טיפול בשיקום פסיכיאטר

אוחיון אילנית -חסון  

 --------------------- 
60-703-01 

הספקטרום האוטיסטי אבחון וטיפול/  גולן  

 רעפ
 ---------------- 

  60-082 -01  

היבטים מרכזיים בטורדנות וכפייתיות: בין  
 לינקובסקי עומר  קליניקה למחקר/

60-054-01  

   גבע רוני /התפתחות ופתולוגיה 

 ---------------------- 

01-071-60 

הדרך לטיפול    -מטיפול למחקר ובחזרה  

 גולן עפר נתמך מחקר/

 ---------------------- 
60-701-01 

עמי איתי -סכמה תרפיה/ שוב   

16:00-

18:00 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

זמן להדרכות אישיות שנה   

 ב' 

זמן להדרכות אישיות  

 שנה ב' 

   01-720-60 

 הילד כפסיכולוג/ 

   דיזנדרוק גיל
 

 

 60-768-01 

גביעון ירי  פסיכותרפיה ילדים/   

 
   

  60-838-01  

מבט קליני על גיל ההתבגרות/ גביעון  

 ירי
 -------------------- 

60-985-01 

תי עמי אי-פסיכופרמקולוגיה/ שוב   

 ---------------------- 

01-098-60 
 לפסיכולוגים/ שיטות דימות 
 גולדשטיין אבי 

 ---------------------- 

01-075-60   

   ענקי דוד אנליזה/-מטא

      ייתכנו שינויים בתכנית



 

גארגונית שנה א' תשפ" -מגמה חברתית  
 חמישי   רביעי  שלישי  שני ראשון  שעות 

א סמס   ס א סמ סמס ב   ס ב סמ  א  סמס  ב  סמס  א  סמס  ב  סמס  א  סמס  ב  סמס   
10:00-08:00  

 
     

 
     

12:00-10:00  
 

      60-910-01 
  בפסיכולוגיה  יסודות

/ ארגונית  
 דורפמן אנה 

 

60-091-01 
לוגיה חברתית/ בפסיכו  יסודות  

 שטפן אלנה 

60-805-01  
   /א .סטטיסטיקה למ 

אלישבע  ארצי-בן   
 חובה

60-069-01 
מתקדמות/  סטטיסטיות טכניקות   

ארצי אלישבע -בן   
 )בחירה תחום מחקר( 

 

60-095 -01 
 מחקר נרטיבי למתקדמים/ 

משיח רבקה-תובל  
 )בחירה תחום מחקר( 

 

60-062 -01 
וכתיבה דוחות/ פסיכודיאנסטיקה   

 בן סירא הדר 

14:00-12:00  
 

       60-913- 
/ חברתי מתקדם מחקר  
( שטפן אלנה 01  
( עוזיאל ליעד 02  

01-060-60 
הבדלים בינאישיים  
 עוזיאל ליעד ופסיכודיאגנוסטיקה/ 

 )בחירה(
 

60-066-01 
/R   ת שימוש בתוכנ  

קיויתי יוגב    
 )בחירה תחום מחקר( 

 

60-094-01 
 מחקר איכותני בסיסי/ 

משיח רבקה-תובל  
בחירה תחום מחקר( )  

60-714-01  
 משא ומתן/ 

   אלירן )בחירה( הלאלי
 

01-067-60 
רמתיים/  -מודלים רב  
 קיויתי יוגב  

 )בחירה תחום מחקר( 

16:00-14:00  
 

    
  

  60-091-01 
לוגיה  בפסיכו  יסודות

 חברתית/ 
 שטפן אלנה 

60-910-01 
/ ארגונית  בפסיכולוגיה  יסודות  

 דורפמן אנה 
 

60-921-01 
   /סמינר המגמה החברתית 

 דורפמן אנה 

  60-921-01 
   /סמינר המגמה החברתית 

ללא מרצה מסוים    

18:00-16:00  
 

       *60-927-01 
 הנחיית קבוצות/ 

הרי גוטסדינגר  
 )בחירה(

60-056-01 * 
כלים וגישות לייעוץ פסיכולוגי  

ובעולם העבודה/ בקריירה   
הרי גוטסדינגר  

 )בחירה(
 

 01-978-60 
 שפה חשיבה ותקשורת בינאישית 

 אלנה שטפן  )בחירה( 
 

60-098-01 
 שיטות דימות לפסיכולוגים/ 

ן אביגולדשטיי   
 )בחירה תחום מחקר( 

 
60-075-01  

ליזה/ אנ-מטא  
 ענקי דוד 

 בחירה תחום מחקר(

20:00-18:00  
 

    60-898-01 
פסיכופתולוג 

 יה/ 
 שטיין עינת  

)זום(  בחירה  
 

60-078-01 
אתיקה/ שטיין  

 עינת 
 חובה )זום( 

 *60-927-01 
 המשך הנחיית קבוצות/ 

 ללא מרצה מסויים 
 ללא זיכוי )בחירה(

60-056-01 * 
המשך כלים וגישות לייעוץ  
פסיכולוגי בקריירה ובעולם  

 העבודה/
 ללא מרצה מסויים 
 ללא זיכוי )בחירה(

  

 ייתכנו שינויים בתכנית 



 

 מגמה חברתית-ארגונית שנה ב' תשפ"ג

 חמישי   רביעי  שלישי  שני   ראשון  שעות 

מס א ס  א  סמס ב  סמס  ס ב סמ  א  סמס  א  סמס סמס ב   ב  סמס  א  סמס  ב  סמס   
10:00-08:00  

 
          

12:00-10:00  
 

       
 

  
 

60-069-01 
מתקדמות/  סטטיסטיות טכניקות   

ארצי אלישבע -בן   
 )בחירה תחום מחקר( 

 

60-095 -01 
 מחקר נרטיבי למתקדמים/ 

משיח רבקה-תובל  
 )בחירה תחום מחקר 

 

60-062 -01 
/ וכתיבה דוחות  פסיכודיאנסטיקה  

 בן סירא הדר 

14:00-12:00  
 

         
 

01-060-60 
הבדלים בינאישיים  
עוזיאל   ופסיכודיאגנוסטיקה/ 

 )בחירה(  ליעד
 

60-066-01 
/R   ת שימוש בתוכנ  

קיויתי יוגב    
 )בחירה תחום מחקר( 

 

60-094-01 
 מחקר איכותני בסיסי/ 

משיח רבקה-תובל  
בחירה תחום מחקר( )  

60-714-01  
 משא ומתן/ 

   אלירן )בחירה( הלאלי
 

01-067-60 
רמתיים/  -מודלים רב  
 קיויתי יוגב  

 )בחירה תחום מחקר( 

16:00-14:00  
 

    
  

  60-915-01 
/ פרקטיקום בארגונים   

 קרק רונית 
 

60-915-01 
/ פרקטיקום בארגונים   

 ט.נ 

60-921-01 
   /סמינר המגמה החברתית 

 דורפמן אנה 
 ללא ניקוד בשנה ב' 

  60-921-01 
   /סמינר המגמה החברתית 

 ללא מרצה מסוים 
         ללא ניקוד בשנה ב' 

18:00-16:00  
 

      60-046-01  
וייעוץ אישי/   תורת הריאיון   

 קרק רונית 
 )בחירה(

60-048-01*  
 אבחון ארגוני/ 

 אלרז שפירא יעל 
 )בחירה(

60-915-02 
/ תרגיל  - פרקטיקום בארגונים   

 קרק רונית 
 

01-978-60 
 שפה חשיבה ותקשורת בינאישית 

 אלנה שטפן  )בחירה( 
 

60-098-01 
 שיטות דימות לפסיכולוגים/ 

ן אביגולדשטיי   
 )בחירה תחום מחקר( 

 

60-075-01  
ליזה/ אנ-מטא  

 ענקי דוד 
 בחירה תחום מחקר(

20:00-18:00  
 

    60-898-01 
 פסיכופתולוגיה/ 

 שטיין עינת  
( בחירה )זום   

60-078-01 
 אתיקה/ שטיין עינת 

 חובה )זום( 

 60-929-01*  
 פיתוח ארגונים/ 

 אלרז שפירא יעל 
 )בחירה(

 

  

ת ייתכנו שינויים בתכני  



 

 שנה א' תשפ"ג  – מגמה פסיכולוגיה קוגניציה רגש ומוח 
 שעות  יום א  יום ב'  יום ג'  יום ד'  יום ה' 

      סמסטר א  סמסטר ב  סמסטר א  סמסטר ב  סמסטר א  סמסטר ב 
  01-748-60   

 פרקטיקום חוץ /
 ללא מרצה מסוים 

01-748-60   
 פרקטיקום חוץ /

 ט.נ

      8-10 

01-069-60     
 יות מתקדמות/   טטכניקות סטטיס

 ארצי אלישבע -בן
 בחירה תחום מחקר( )

 

60-095-01 
 מחקר נרטיבי למתקדמים/

 משיח רבקה -תובל
 בחירה תחום מחקר( )

  01-805-60 
 ה למ"א/ סטטיסטיק מבוא 
 ארצי אלישבע -בן

01-092-60 
   /א סמינר מגמה קר"ם

 ללא מרצה מסוים 

01-092-60 
   /א סמינר מגמה קר"ם

 אילנית  גורדון

      10-12 

 01-067-60 
  יים/רמת-מודלים רב

 קיויתי יוגב 
 בחירה תחום מחקר( )

 

 

01-066-60 
 /Rשימוש בתוכנת 
   קיויתי יוגב

 תחום מחקר(  בחירה)
 

60-094-01 
/ מחקר איכותני בסיסי  

משיח רבקה -תובל  
(בחירה תחום מחקר ) 

01-992-60 
אינטראקציות קבוצתיות  הבסיס הפיסיולוגי של 
 גורדון אילנית  )פרקטיקום(/

 

01-919-60 
 )פרקטיקום(/   קוגניציה חברתית

   אבי גולדשטיין

      12-14 

01-072-60 
  דוד ענקי /)סמינר(משבר הפסיכולוגיה 

 

01-071-60 
הדרך   -מטיפול למחקר ובחזרה 

 גולן עפר  /לטיפול נתמך מחקר
 בחירה תחום מחקר( )

01-957-60   
 '/ פרקטיקום מחקרי ב

 אהרון  לרו

01-097-60 
 חשיבה מחקרית מתקדמת/  

 אילנית  גורדון
 בחירה

01-965-60   
   /פרקטיקום מחקרי א'

 אהרון  ולר

      14-16 

01-098-60 
 שיטות דימות לפסיכולוגים/

 ן אבי גולדשטיי
 בחירה

 

01-075-60   
 ליזה/ אנ-מטא

 ענקי דוד 
 מחקר( בחירה תחום )

 01-720-60 
 הילד כפסיכולוג/ 

   דיזנדרוק גיל
 בחירה

01-089-60 
 העצמה קוגניטיבית/ 

 מיכל לבידור
  בחירה

      16-18 

    01-078-60 
 אתיקה/ שטיין עינת 

   בחירה -זום 

     18-20 

 ייתכנו שינויים בתוכנית



 

 

 שנה ב' תשפ"ג  – מגמה פסיכולוגיה קוגניציה רגש ומוח 
 שעות יום א  יום ב'  יום ג'  יום ד'  יום ה' 

      סמסטר א  סמסטר ב  סמסטר א  סמסטר ב  סמסטר א  סמסטר ב 

         8-10 

01-069-60     
 יות מתקדמות/   טטכניקות סטטיס

 ארצי אלישבע -בן
 בחירה תחום מחקר( )

 

60-095-01 
נרטיבי למתקדמים/מחקר   

 משיח רבקה -תובל
 בחירה תחום מחקר( )

 01-093-60 
    /ב סמינר מגמה קר"ם

 ללא מרצה מסוים 

      10-12 

 01-067-60 
  יים/רמת-מודלים רב

 קיויתי יוגב 
 בחירה תחום מחקר( )

01-066-60 
 /Rשימוש בתוכנת 
   קיויתי יוגב

 תחום מחקר(  בחירה)
 

60-094-01 
/ איכותני בסיסימחקר   
משיח רבקה -תובל  

(בחירה תחום מחקר ) 

01-992-60 
הבסיס הפיסיולוגי של אינטראקציות קבוצתיות  

 גורדון אילנית  )פרקטיקום(/
 

01-919-60 
 )פרקטיקום(/   קוגניציה חברתית

   אבי גולדשטיין

      12-14 

01-072-60 
  דוד ענקי /)סמינר(משבר הפסיכולוגיה 
 

01-071-60 
הדרך   -מטיפול למחקר ובחזרה 

 גולן עפר  /לטיפול נתמך מחקר
 )בחירה תחום מחקר( 

01-043-60 
 תפיסת זמן ומספרים

 )סמינר(/ 
 לבידור מיכל

01-097-60 
חשיבה מחקרית  

 מתקדמת/  
 אילנית  גורדון

 בחירה

       14-16 

01-098-60 
 שיטות דימות לפסיכולוגים/

 ן אבי גולדשטיי
 בחירה

 

01-075-60   
 ליזה/ אנ-מטא

 ענקי דוד 
 בחירה תחום מחקר( )

 01-720-60 
 הילד כפסיכולוג/ 

   דיזנדרוק גיל
 בחירה

01-089-60 
 העצמה קוגניטיבית/ 

 מיכל לבידור
  בחירה

      16-18 

    01-078-60 
 אתיקה/ שטיין עינת 

    בחירה -זום 

     18-20 

 ייתכנו שינויים בתוכנית


