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08:00-
10:00 

 

 /  קשב  
 א(גבע רוני )

 בחירה 60-595-01
 
 

 –על הקשר בין גוף ונפש 
תיאוריה קליניקה 
)ב( ומחקר/ חורש דני  

01-586-60  בחירה   
 

       

10:00-
12:00 

 

 רכישת תרבות )סמינר'(/  
)א(דיזנדרוק גיל   

01-491-60  
 

פתולוגיה והיכולת פסיכו
לחשוב על מצבים מנטליים 

/(סמינר)  
 )א(  קיוויתי יוגב

60-554-01 

צילום, תפיסה 
 ופסיכולוגיה

 )ב(גולדשטיין אבי 
בחירה 01-695-60  

 
 
 

מוח בריא בגוף בריא: הקשר בין הכושר והאושר   
)א(רסובסקי אורי  )סמינר(/  

01-431-60  
 

  

סוגיות נבחרות בפסיכולוגיה ארגונית/ 
 )ב(ברזון יאיר 
 בחירה 60-686-01

פוסט טראומה מושגי מפתח 
מרכזיות ותחומי שאלות 

 מחקר )סמינר(/ 
 )א( חורש דני

60-397-01 
 

התנהגות פרו חברתית 
  /)סמינר(

 )א( הלאלי אלירן
60-551-01 

מבוא לפסיכולוגיה 
 אבנורמלית ב'/ 

 ב(אוחיון אילנית -חסון
60-306-01 

 

12:00-
14:00 

מחקר בפסיכותרפיה   
 )פרקטיקום(/ 

 סלונים דנה-אציל
60-547-01 

 
 

מחקר בפסיכותרפיה 
 )פרקטיקום(/ 

 סלונים דנה-אציל
60-547-01 

 
 

פרקטיקום בהתנהגות חברתית: הבסיס   
 הפסיכופיסיולוגי/ 

 אילניתגורדון 
60-418-01 

 
 

 פרקטיקום בפסיכופתולוגיה/
 גלבוע איוה
60-425-01 

 
 קטגוריזציה חברתית  )פרקטיקום(/

 דיזנדרוק גיל
60-488-01 

 
קוגניציה במצבי פסיכופתולוגיה שונים -מטא

 )פרקטיקום(/
 אוחיון אילנית -חסון

60-538-01  

חברתית: הבסיס פרקטיקום בהתנהגות 
 הפסיכופיסיולוגי/ 

 גורדון אילנית
60-418-01 

 

 פרקטיקום בפסיכופתולוגיה/
  גלבוע איוה
60-425-01 

 
 קטגוריזציה חברתית  )פרקטיקום(/

 דיזנדרוק גיל
60-488-01 

 
קוגניציה במצבי פסיכופתולוגיה -מטא

 שונים )פרקטיקום(/
 אוחיון אילנית -חסון

60-538-01 

קום חקר התפתחות פרקטי
 גבע רוני /ילדים

60-468-01 
 

נרטיב ,זהות ומצבי דחק 
 )פרקטיקום(/

 משיח רבקה-תובל
60-530-01 

 
 תפיסת פנים )פרקטיקום(/

 ענקי דוד
60-542-01 

פרקטיקום חקר התפתחות 
 גבע רוני /ילדים

60-468-01 
 

נרטיב ,זהות ומצבי דחק 
 )פרקטיקום(/

 משיח רבקה-תובל
60-530-01 

 
 תפיסת פנים )פרקטיקום(/

 ענקי דוד
60-542-01 

14:00-
16:00 

 התנסות בשדה שיקומית/   
 צ'ינסקי נעהלוי

 בחירה  60-519-01
 
 

התנסות בשדה 
 התפתחותית/  גבע רוני

 בחירה  60-519-03

 התנסות בשדה שיקומית/
 צ'ינסקי נעהלוי 

 בחירה  60-519-01
 
 

התנסות בשדה 
 גבע רוני התפתחותית/ 

 בחירה  60-519-03

 טראומה בילדות/   
 )ב(סנדרוב דינה 

בחירה 01-603-60  
 

 הבדלים בינאישיים בהתנהגות חברתית/
 א() עוזיאל ליעד

 מתוקשב בחירה 60-682-01
 

מבוא לפסיכולוגיה 
 אבנורמלית א'/ 

 א()חורש דני 
60-305-01 

 
 

מדדים פסיכופיזיולוגיים 
 ופסיכופתולוגיה/

 )א(דכס שמרית 
 בחירה 60-694-01

 
 
 
 
 

16:00-
18:00 

 

 תורת המבחנים/   
 סירא הדר-בן

 בחירה 60-301-01
 
 

ויסות רגשות והפרעות 
 חרדה/

 )ב(קיוויתי יוגב 
בחירה 01-581-60  

 

 קלינית/  -התנסות בשדה     
 ארנון ניצן
 בחירה  60-522-01

 

 קלינית/ -התנסות בשדה 
 אזולאי רועי

 בחירה  60-522-02

 קלינית/  -התנסות בשדה 
 ארנון ניצן
 בחירה 60-522-01

 

 קלינית/ -בשדה התנסות 
 אזולאי רועי

 בחירה  60-522-02

 טיפול זוגי/
 )א( סלונים דנה-אציל

 בחירה 60-579-01
 

18:00-
20:00 

          

 

 .נעשית ע"פ מיון מראש 60522, 60519 התנסות בשדהקורסי הקבלה ל

 !שנתית אחתרס יש לקחת קבוצת קו
 


