
 

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  


