
 

 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


