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בית הספר למדעי  
הפסיכולוגיה 



פרופ׳ שגב ברק

ראש בית הספר

תואר ראשון במדעי  

הפסיכולוגיה
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תואר ראשון בפסיכולוגיה

חוגית-תוכנית דו•

חוגית-תוכנית חד•
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תואר ראשון בפסיכולוגיה

(קורסים בסמסטר10-14כ –ש״ס 120-החל מ)שלוש שנים –חוגית -תוכנית דו•

(קורסים בפסיכולוגיה בסמסטר5כ )ש״ס קורסים בפסיכולוגיה  58-60•

,  מתמטיקה, ביולוגיה, משפטים, מדעי המדינה, סוציולוגיה, ניהול, חינוך: חוג שני•
....ניהול, מדעי המחשב, סטטיסטיקה

?למי זה נועד

מי שמתעניין בפסיכולוגיה ובעוד תחום
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חוגיות מיוחדות-דותוכניות

(בית ספר סגול למדעי המוח)פסיכולוגיה ובמדעי המחשב עם הדגש במדעי המוח  •

(בית ספר סגול למדעי המוח)פסיכולוגיה וביולוגיה עם הדגש במדעי המוח •

חקר תודעה וקוגניציה–פסיכולוגיה ופילוסופיה •

מדעי הנתונים–יכולוגיה וסטטיסטיקה פס•

כלכלה התנהגותית–פסיכולוגיה כלכלה •

בלשנות-פסיכו–פסיכולוגיה בלשנות •
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תואר ראשון בפסיכולוגיה

(קורסים בסמסטר10כ –ש״ס 112)שלוש שנים –חוגית -תוכנית חד•

ש״ס קורסים בפסיכולוגיה  80•

(:ש״ס כל אחד16)שתי חטיבות •

,  פילוסופיה, סייבר תרבות וחברה, מדעי הנתונים, סטטיסטיקה, מגדר, כלכלה•
מדיניות  , מתמטיקה, ספרות, מדע המדינה, סוציולוגיה, היסטוריה, אמנות, תקשורת 

....ציבורית

?למי זה נועד

מי שמתעניין בעיקר בפסיכולוגיה

מספר המקומות מוגבל
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החטיבה בבינה מלאכותית ומדעי הנתונים•

מסלול ייחודי למצטיינות  -שנים 4-תואר ראשון ושני בפסיכולוגיה ב•
ומצטיינים
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החטיבה בבינה מלאכותית ומדעי הנתונים: חדש

תחום מאוד מבוקש גם בתעשייה וגם באקדמיה•
התנהגות אנושית  של עם ידע במדידה deep learning-למידת מכונה ושילוב •

:תוכניות לימוד של פסיכולוגיה3ניתן לשלב את החטיבה עם •
בהדגש עם בינה מלאכותית ומדעי  -חוגי עם מדעי החיים -פסיכולוגיה דו1.

הנתונים

בהדגש עם בינה מלאכותית ומדעי הנתונים-חוגי עם כלכלה -פסיכולוגיה דו2.

בהדגש עם בינה מלאכותית ומדעי הנתונים-חוגי -פסיכולוגיה חד3.

לא לשכוח להוסיף עדיפויות נוספות–תנאי קבלה גבוהים •
קישור להרשמה לקבלת פרטים נוספים: למתעניינים

https://docs.google.com/forms/d/1P6k0pdCfozgv2-RYHDJO1Bjrg5A-F-sEv3S23MJ6uAI/edit
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שנתי/סמסטריאלישנהס"מספר ששם הקורס

ס"ש26–( חובה)קורסי מבוא וליבה 

4אנליזה למדעי הנתונים
סמסטריאליא

'סמסטר א

3אלגברה לינארית למדעי הנתונים
סמסטריאליב/א

'סמסטר א

הסתברות וסטטיסטיקה למדעי 
הנתונים

4
סמסטריאליא

'סמסטר ב
מבוא למחשבים ואלגוריתמים בשפת  

פייתון
4

א
סמסטריאלי

אתיקה ורגולציה למדעי הנתונים  
(ליבה)

2
א

סמסטריאלי

סמסטריאליב3מבוא למדעי הנתונים

סמסטריאליב3למידה חישובית למדעי הנתונים

סמסטריאליג3למידה עמוקה למדעי הנתונים

ש״ס2-3( חובה)קורסים נוספים 

לכל חוג  )סדנה במדעי הנתונים 
(בנפרד

2-3
ג

סמסטריאלי

ס"ש32קורסי בחירה להשלמת 

רשימה מקורסי בחירה או כל 

קיים ברחבי הקמפוס באישור  קורס
וועדת הוראה

3-4

ג

סמסטריאלי

לא לשכוח –תנאי קבלה גבוהים •

להוסיף עדיפויות נוספות

קישור להרשמה  : למתעניינים

לקבלת פרטים נוספים

החטיבה בבינה מלאכותית ומדעי הנתונים: חדש

https://docs.google.com/forms/d/1P6k0pdCfozgv2-RYHDJO1Bjrg5A-F-sEv3S23MJ6uAI/edit
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-שנים 4-תואר ראשון ושני בפסיכולוגיה ב: חדש
מסלול ייחודי למצטיינות ומצטיינים

תוכנית הלימודים של התואר הראשון נלמדת כרגיל ומשלבת  : תואר ראשון•
.י סגל בית הספר"קורס ייעודי למחקר שנעשה ע

נאפשר לכם  , בתום השנה השנייה של התואר הראשון: תואר שני ישיר•
:להתחיל את לימודי התואר השני באחת ממגמות המחקר הבאות

מגמת מוח וקוגניציה•

המגמה הקוגניטיבית•

המגמה הפסיכוביולוגית•

.המגמה הבינתחומית•
לא מיועד ללימודי הפסיכולוגיה הקלינית***•

720ציון התאמה : תנאי הקבלה•
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.

תודה רבה

bapsy@tauex.tau.ac.il
03-640-9144
03-640-8839
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?שאלות

בפורום  נשמח לענות 
השאלות והתשובות

https://socsci4.tau.ac.il/mu2/psy-
forum/community/main-forum/

https://socsci4.tau.ac.il/mu2/psy-forum/community/main-forum/
https://socsci4.tau.ac.il/mu2/psy-forum/community/main-forum/

