
 חוגי-חד – ב.א שנה ב' תשפ"א
 חמישי  רביעי שלישי שני  ראשון שעות

 ס' 
 א'

 ס'
 ב'

 סמסטר
 א'

 סמסטר סמס' ב'
 א'

 סמסטר
 ב'

 סמסטר 
 א'

 סמסטר
 ב'

 סמס
 א'

 סמס
 ב'

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   

 

 -שיטות מחקר וניסוית 
 סלייטר יונתן תרגיל/ 

60-215-02 
 

 -שיטות מחקר וניסוית 
 תרגיל/ צאבג רעות

60-215-04  

 -שיטות מחקר וניסוית 
 תרגיל/  סלייטר יונתן

60-215-02 
 

 -שיטות מחקר וניסוית 
 תרגיל/ צאבג רעות

60-215-04 

 סטטיסטיקה 
 -משתנית -רב

 תרגיל/  
 יעקובי נעה

05-190-60  
 

 

   

10:00-
12:00 

 

 סטטיסטיקה   
 תרגיל/   -משתנית -רב

 סבג מיה
02-190-60      

 
   

צילום, תפיסה 
 ופסיכולוגיה

 )ב(גולדשטיין אבי 
בחירה 01-695-60  

 

 -שיטות מחקר וניסוית 
 תרגיל/ רנן טאוב

60-215-03 
 

 -שיטות מחקר וניסוית 
 תרגיל/ אנבגלברג יאיר

60-215-05 

 -וניסוית שיטות מחקר 
 תרגיל/ רנן טאוב

60-215-03 
 

 -שיטות מחקר וניסוית 
 תרגיל/ אנבגלברג יאיר

60-215-05 

 סטטיסטיקה 
 משתנית/  -רב
 ארצי אלישבע-בן

  )א(
60-190-01  

 

   

12:00-
14:00 

 

 סטטיסטיקה   
 תרגיל/   -משתנית -רב

 אלפי טל 
60-190-04    

 
 סטטיסטיקה 

 תרגיל/ -משתנית -רב
 סבג מיה  

03-190-60       

 מבוא לפסיכולוגיה  
 חברתית א'/   

 הלאלי אלירן 
 60-209-01  

 מבוא לפסיכולוגיה 
 חברתית ב'/ 

 גולדשטיין אבי
60-210-01 

שיטות מחקר 
 וניסוית/ 
 ענקי דוד

 60-215-01 

שיטות מחקר 
 וניסוית/  
 ענקי דוד

60-215-01 
 

   

14:00-
16:00 

פסיכולוגיה קוגניטיבית    
 א'/ 

  )א(גולדשטיין אבי 
60-217-01 

פסיכולוגיה 
 קוגניטיבית ב'/ 
 )ב(גולדשטיין אבי 

60-218-01 

 מבוא לתיאוריות  
 באישיות א'/ 
 )א(קיוויתי יוגב 

60-212-01  

 מבוא לתיאוריות
 באישיות ב'/ 
 )ב(קיוויתי יוגב 

60-213-01  

מדדים   
פסיכופיזיולוגיים 
 ופסיכופתולוגיה/

 )א(דכס שמרית 
 בחירה 60-694-01

  
16:00-
18:00 

 

 טראומה בילדות/    
 )ב(סנדרוב דינה 

בחירה 01-603-60  
 

 -התנסות בשדה     
 קלינית/ 

-60סטולוביץ דנה 
522-01  
 מורחב

 
 -התנסות בשדה 

 קלינית/ 
 אזולעי רועי
60-522-02 

 מורחב
 
 

 -התנסות בשדה 
 קלינית/ 

 סטולוביץ דנה
 60-522-01  

 מורחב
 

 -התנסות בשדה 
 קלינית/ 

 אזולעי רועי
60-522-02  

 מורחב
 
 

 טיפול זוגי/
 )א( סלונים דנה-אציל

 בחירה 60-579-01

 
 פסיכופרמקולוגיה/

 )א( עמי איתי-שוב
 בחירה 60-985

 

בהתנסות בשדה: יש לבחור 
 !אחתקבוצה שנתית 

18:00-
20:00 

      
 

    

נעשית ע"פ מיון מראש –*קורס בחירה נוסף התנסות במחקר   
 **ייתכנו שינויים

 קורס 60-215 יש לבחור קבוצת תרגיל אחת ) 02 או 03 או 04 או 05(                                                                                                       קורס 60-190 יש לבחור קבוצת תרגיל אחת )02 או 03 או 04 או 05(


