
 חוגי-חד פסיכולוגיה –פ"בב.א שנה ג' תש
 חמישי  רביעי שלישי שני  ראשון שעות
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10:00 

   
 

הורות: אפיונים, חוויה, וקשר 
)סמינר(/ להתפתחות  
)ב(שטיין עינת   

01-550-60  

 עבודת חקר/ רקסובסקי אורי   
 חוגי-חד 60-521-01

  

10:00-
12:00 

 

הבנה רגשית נורמטיבית   
)א()סמינר(/גולן עפר  ופתולוגית  

01-452-60  
 

יון ברגש ובקוגניציה סמינר
 )א(גולדשטיין אבי  /)סמינר(

60-553-01  
 

מבט מחקרי  -העצמי המרובה 
 וקליני על תנודתיות בחוויה

 באנגלית)סמינר(/ 
 )א(רפאלי אשכול 

60-560-01 
 

תמיכה במתמודדים מאותגרים 
 )א(גבע רוני  / נפשית

 בחירה 60-558-01

פוסט טראומה מושגי מפתח 
שאלות מרכזיות ותחומי מחקר 

 )א()סמינר(/ חורש דני 
60-397-01 

 

מקורות פילוסופיים, היסטוריים, 
ואניטלקטואליים של מדע 

 )ב( הפסיכולוגיה/ וילצינסקי נעה
 בחירה 60-563-01

 
 

 
 
 

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

)א(רסובסקי אורי   
01-431-60  

 

 **התנסות בשדה בפסיכולוגיה 
 ארגונית/ -חברתית

 הלאלי אלירן
04-519-60  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 **התנסות בשדה בפסיכולוגיה 
 ארגונית/-חברתית

 דורפמן אנה
60-519-04 

פסיכולוגי ביחסים ק חהיבטי מר
  )סמינר(/ בינאישיים

 )א(שטפן אלנה 
60-495-01 

 מבוא לפסיכולוגיה אבנורמלית ב'/ 
 ב(אוחיון אילנית -חסון

60-306-01 
 

12:00-
14:00 

 מחקר בפסיכותרפיה )פרקטיקום(/  
 סלונים דנה-אציל

60-547-01 
 

 פרקטיקום קוגניציה/
 גולדשטיין אבי

60-559-01 
 
 

 פרקטיקום בהתנהגות חברתית: הבסיס הפסיכופיסיולוגי/  
 גורדון אילנית

60-418-01 
 

 פרקטיקום בפסיכופתולוגיה/
 גלבוע איוה
60-425-01 

 

 גבע רוני פרקטיקום חקר התפתחות ילדים/
60-468-01 

 

 משיח רבקה-תובל נרטיב ,זהות ומצבי דחק )פרקטיקום(/
60-530-01 

 

 דוד תפיסת פנים )פרקטיקום(/ ענקי
60-542-01 

 

 התמודדות פסיכולוגית עם מחלות ונכויות פיזיות ופסיכיאטריות
 אוחיון אילנית-)פרקטיקום(/ חסון

60-561-01 
14:00-
16:00 

 התנסות בשדה שיקומית/ **  
 צ'ינסקי נעהלוי

60-519-01  
 

 התנסות בשדה אוטיזם/**
 גולן עפר

60-519-02  
 

 התנסות בשדה התפתחותית/  **
 רוניגבע 

60-519-03   

 התנסות בשדה שיקומית/**
 צ'ינסקי נעהלוי 

60-519-01  
 

 התנסות בשדה אוטיזם/**
 גולן עפר

60-519-02  
 

 התנסות בשדה התפתחותית/  **
 גבע רוני

60-519-03   

 קולוקויום ב.א/
 ללא מרצה

01-520-60  
 

הבדלים בינאישיים בהתנהגות  
 חברתית/

 א() עוזיאל ליעד
 מתוקשב בחירה 60-682-01

 

בהורות ובעבודה טיפולית סוגיות 
 עם הורים/

)ב(שטיין עינת   
 בחירה 60-556-01

 
 

 מבוא לפסיכולוגיה אבנורמלית א'/ 
 א()חורש דני 

60-305-01 
 
 

מדדים פסיכופיזיולוגיים 
 ופסיכופתולוגיה/

 ב()דכס שמרית 
 בחירה 60-694-01

 

 קשב: התפתחות ופתולוגיה/
 )ב(גבע רוני 

 בחירה 60-054-01
 

נוירואנטומיה לפסיכולוגים/ 
 ב(גולדשטיין אבי )

 בחירה 60-061-01
16:00-
18:00 

 

 תורת המבחנים/   
 א() שטיין עינת
60-301-01  

 
 

 קלינית/  -התנסות בשדה *     
 סטולוביץ דנה

60-522-01  
 

 קלינית/ -התנסות בשדה *
 לינקובסקי עומר

60-522-02  

 קלינית/  -התנסות בשדה *
 סטולוביץ דנה

60-522-01  
 

 קלינית/ -התנסות בשדה *
 לינקובסקי עומר

60-522-02  

שיטות מחקר איכותניות 
 למתחילים/

(א)משיח רבקה -תובל  
 בחירה 60-796-01

 

סמינר על טיפול דינמי קצר מועד  
 בדיכאון )סמינר(/ 

(א)סלונים דנה -אציל  
01-562-60  

 /פסיכופרמקולוגיה
 (ב) עמי איתי-שוב

60-985-01 
 

 טיפול זוגי/
 (ב) סלונים דנה-אציל

 בחירה 60-579-01

18:00-
20:00 

 עבודת חקר/ ללא מרצה מסוים      
 חוגי-חד 60-521-01

  

 .פירוט באתר המחלקה -הרשמה דרך מזכירות המחלקה   -יש לקחת קבוצה אחת שנתית בלבד – התנסות בשדה קלינית 522-60קורס  - במידה ולא נלמד בשנה ב'*
 פירוט באתר המחלקה -הרשמה דרך מזכירות המחלקה   -ש לקחת קבוצה אחת שנתית בלבדי  519-60*הקבלה לקורסי התנסות בשדה *

 **קורס בחירה נוסף 60-517 התנסות במחקר – נעשית ע"פ מיון מראש –  הרשמה דרך מזכירות המחלקה - פירוט באתר המחלקה 
 **ייתכנו שינויים



 


