
 תקנות בית הספר

 

 מועדי בחינות

מוצעים שני מועדי בחינה, מועד א' ומועד ב'. בית הספר ממליץ לכל התלמידים לגשת למועד א' )לתשומת לבכם, ישנה  א.

סבירות גבוהה שהמועדים של הבחינות ייקבעו לזמן חופף לתאריך בחינות של שנים אחרות. יש לקחת זאת בחשבון בתכנון 

 לוח הבחינות(.

 מועד ב' ב.

בכל רשאים לגשת למועד ב' מי שלא ניגשו למועד א', מי שנכשלו במועד א', או מי שרוצים לשפר ציון חיובי של מועד א'.  

   מקרה הציון האחרון הוא הציון הקובע.

ני תלמידים המעוניינים לגשת למועד ב' כדי לשפר ציון, יירשמו דרך האינטרנט ב"מידע אישי לתלמיד" עד שבוע לפ 

 הבחינה.

 מועד נוסף  ג.

תלמידים הזכאים למועד נוסף בכפוף לתקנון הפקולטה יגישו את הבקשה באמצעות מערכת ה"מידע האישי" בצירוף 

 אישורים התומכים בבקשה. בנסיבות מיוחדות ניתן לפנות לוועדת הוראה בטופס המקוון באתר הפקולטה.

 דרישות קדם

אלא באישור מיוחד סטודנט שלא קיבל ציון עובר בקורס שמהווה דרישת קדם לקורס אחר לא יוכל להירשם לקורס ההמשך, 

 מהמזכירות.

 

 חזרה על קורסים

( חייבים לחזור על הקורס בשנה 260ומעלה בקורס חובה )כלומר, נכשלו או לא נגשו ציון  60תלמידים שלא קיבלו ציון  .א

 .ומעלה( 60אותו בהצלחה )ציון העוקבת ולעבור 

תלמידים שלומדים שנית קורס חובה המהווה דרישת קדם לקורסים מתקדמים לא יוכלו ללמוד באותה שנה את הקורסים  .ב

 המתקדמים.

 לא ניתן לחזור על סמינר. במהלך לימודי התואר הראשון לצורך שיפור ציון חיובי. אחדחובה  תלמידים רשאים לחזור על קורס .ג

הרישום לקורס חוזר יתבצע אך ורק במזכירות חזרה על קורס ניתן לעשות רק בשנה העוקבת לשנה שבה נלמד הקורס.  

 התלמידים במהלך שבוע השינויים. הרישום לקורס יהיה על בסיס מקום פנוי.

פי כללי  על התלמידים להירשם שנית לקורס ולעמוד בכל המטלות והדרישות כפי שיהיו בעת הלימוד החוזר. על 

 .הציון האחרון הוא הקובעהאוניברסיטה, 

 נהלי הגשת עבודות למעט עבודות סמינריוניות

ולא יאוחר מהיום האחרון של הסמסטר בו  עבודות המוטלות במהלך קורס יש להגיש בתאריך שנקבע על ידי המרצה .א

 נערך הקורס.

משישה שבועות מהיום האחרון לסמסטר בו  לא יאוחר בתאריך שנקבע על ידי המרצה אך עבודות סיום קורס יש להגיש .ב

 .נערך הקורס

 י"ב באדר תשפ"ג. ,5.3.2023יום א', מועד הגשת עבודות סיום קורס בקורסים שיינתנו בסמסטר א':  ג.

 , כ"ו אב תשפ"ג.13.8.2023יום א', מועד הגשת עבודות סיום קורס בקורסים שיינתנו בסמסטר ב':  

 אקדמיתהפסקת לימודים 

תלמידי שנה א' שלא השיגו ציון עובר בסוף סמסטר א' לשנתם הראשונה, בשלושת קורסי החובה: מבוא למדעי  .א

 יופסקו לימודיהם בביה"ס. –הפסיכולוגיה, סטטיסטיקה לפסיכולוגים א', פסיכולוגיה התפתחותית א' 

 לימודים בביה"ס.או העדר ציון( יגרור להפסקת  60-נכשלים )ציון נמוך מ 3צבירת  .ב

סטודנט שנכשל/לא ניגש לבחינה בקורס חובה חייב להירשם לקורס בשנה העוקבת ולהשיג בו ציון עובר, אחרת הדבר  ג. 

 יגרור להפסקת לימודים בביה"ס.

  



 פטור על סמך קורס חופף

לפנות לבירור קבלת פטור בתנאים תלמיד שלמד קורסים במוסד אקדמי מוכר )לפני שהחל את לימודיו בביה"ס( ע"י המל"ג יוכל 

 הבאים:

  לפחות 85ציון 

 סילבוס מפורט של הקורס וגיליון ציונים רשמי ומקורי 

 המופיע באתר הפקולטה בצירוף הסילבוסים המפורטים )בנוסף למסירת גיליון הציונים  טופס מקווןהגשת בקשה ב

 ירות(. למזכ

 אישור מרצה הקורס בביה"ס ואישורו של יועץ ב.א 

 קורס שלא חלה עליו התיישנות 

 

 ההכרה בקורסים תקפה רק לאחר אישור מזכירות הסטודנטים בפקולטה למדעי החברה.

 20חוגי בביה"ס למדעי הפסיכולוגיה, אשר קיבלו פטור על סמך קורסים חופפים בהיקף של עד -תלמידים באופן הלימוד הדו

ש"ס )בכפוף לתקנון  20ש"ס, אינם חייבים בהשלמת שעות בפסיכולוגיה. תלמידים אשר קיבלו פטור בהיקף העולה על 

  הפקולטה( חייבים בהשלמת שעות בקורסי בחירה בביה"ס.

, ש"ס אינם חייבים בהשלמות שעות 28חוגי אשר קיבלו פטור על סמך קורסים חופפים בהיקף של עד -תלמידים באופן החד

ש"ס )בכפוף לתקנון הפקולטה( חייבים בהשלמת שעות בקורסי בחירה  28תלמידים אשר קיבלו פטור בהיקף העולה על 

 בביה"ס.

ש"ס אינם חייבים בהשלמות שעות  14תלמידים בתכנית "חוג לאחר תואר" אשר קיבלו פטור על סמך קורסים חופפים עד 

ש"ס )בכפוף לתקנון הפקולטה( חייבים בהשלמת  14בהיקף העולה על בקורסי בחירה בביה"ס. תלמידים אשר קיבלו פטור 

  שעות בקורסי בחירה בביה"ס.

חוגי בכל הצירופים האפשריים הן בפקולטה למדעי החברה והן מחוצה לה )מלבד תלמידים שחוג -תלמידי אופן הלימוד הדו א.

 ולוגים א'+ב' במסגרת פסיכולוגיה. לימודיהם השני הוא סטטיסטיקה(, ילמדו את הקורסים סטטיסטיקה לפסיכ

חוגי בפסיכולוגיה ובניהול ילמדו בפסיכולוגיה את הקורסים: "סטטיסטיקה לפסיכולוגים", ו"ניתוח -תלמידי אופן הלימוד הדו ב.

 שונות ויישומי מחשב". התלמידים יהיו פטורים מהקורסים "סטטיסטיקה לניהול" ו"מבוא לסטטיסטיקה" בחוג לניהול.

 

 סטודנטים חילופי

 באחריות הסטודנט היוצא לחילופי סטודנטים לקבל את אישור בית הספר על יציאתו למסגרת חילופי סטודנטים.

הספר את הסילבוסים המורחבים של הקורסים בגינם -בעת הגשת הבקשה ליציאה לחילופי סטודנטים יש לשלוח למזכירות בית

 גיה(.הסטודנט מבקש לקבל הכרה )כקורסי בחירה בפסיכולו

 הסטודנט יקבל מבית הספר אישור עקרוני להכרה בקורסים.

ומעלה על הקורסים עליהם ניתן אישור  85האישור הסופי ייעשה בתום הסמסטר בחו"ל לאחר הגשת גיליון ציונים וקבלת ציון 

 עקרוני.

 בשנת הלימודים. היציאה לסמסטר בחו"ל מעכבת את לימודי התואר לתלמידי פסיכולוגיה 

 פרטים ניתן לברר מול מדור שכר לימוד. –לימודים זו תגרור חיובי שכ"ל נוספים  הארכת

 

 [2[ ]1]חוג לאחר תואר )תלמידים בעלי תואר אקדמי קודם(

תלמידים אלה, אשר במסגרת לימודיהם הקודמים לא למדו קורסים בתחום הפסיכולוגיה, תכנית לימודיהם תהיה התכנית 

תלמידים אשר במסגרת  ש"ס קורסי בחירה( . 16ש"ס, מתוכם  60י בפסיכולוגיה )בהיקף חוג-הרגילה באופן הלימוד הדו

 ש"ס על סמך לימודים אלה.  14לימודיהם הקודמים למדו קורסים בתחום הפסיכולוגיה, יוכלו לקבל פטור של עד 

לצורך אישור הפטור מקורסים, על התלמידים לפנות מיד עם קבלת הודעת הקבלה מהאוניברסיטה למזכירות פסיכולוגיה ולהמציא 

רשומת לימודים רשמית ומקורית מלימודיהם הקודמים.  הגשת הבקשה תיעשה בטופס מקוון המופיע באתר ביה"ס בצירוף 

 נים למזכירות(. הסילבוסים המפורטים )בנוסף למסירת גיליון הציו

 תנאי הקבלה למסלול זה זהים לתנאי הקבלה של תואר ראשון בביה"ס.

בפסיכולוגיה במתכונת "חוג לאחר תואר", המקנה את הזכות להמשיך לימודים  BAעם סיום הלימודים תוענק לתלמידים תעודת 

 לתואר שני בפסיכולוגיה קלינית/חינוכית בכפוף לתנאי הקבלה.
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 שנים(. 3)מבנה התואר הוא  בעלי תואר אקדמאי קודם רשאים להשלים את דרישות התואר בשנתייםתלמידים 

לתשומת לבכם, ישנה סבירות גבוהה שהמועדים של הבחינות ייקבעו לזמן חופף לתאריך בחינות של שנים אחרות. יש לקחת 

 זאת בחשבון בתכנון לוח הבחינות.

ית במהלך התואר כחלק מתכנית הלימודים )אין מדובר בקורס להשלמת רמת אנגלית כל תלמיד מחוייב ללמוד קורס אחד באנגל

 של היחידה להוראת שפות(.

 

  לימודי תואר שני ישיר

תלמידים מצטיינים שמתעניינים במחקר בתחום הפסיכולוגיה הקוגניטיבית, קוגניציה ומוח,  פסיכוביולוגיה ובינתחומית מוזמנים 

בקורסי החובה   90של התואר הראשון ללימודי תואר שני ישיר. הקבלה לתוכנית מותנית בממוצע להירשם בסוף השנה השניה 

של שנים א'+ב' וראיון קבלה. תלמידים שיתקבלו לתכנית יתחילו את לימודי התואר השני במקביל לשנה ג' של לימודי התואר 

 שנים. 4 -הראשון ובכך יוכלו לסיים שני תארים ב

 

 תכנית הלימודים 

 :כסת שעות תואר שנימ

  בחירה( 8חובה,  20) ש״ס  28  מוח וקוגניציה 

 בחירה( 8סמינר,  4חובה,  16)  ש״ס  28      קוגניטיבית 

 בחירה( 4סמינר,  4חובה,  20)   ש״ס  28 פסיכוביולוגית 

 בחירה( 8סמינר,  4חובת בחירה,  16)  ש"ס 28   בינתחומית 

           בחירה( 12סמינר,  4בחירה,  חובת 12) ש"ס    28 חברתית 

תכנית הלימודים של התואר השני תהיה דומה לתכניות הלימודים שנלמדות כיום במגמות המחקריות. במהלך שנה ג' על  

 .התלמידים לסיים את כל חובות התואר הראשון. מכסת השעות של התואר הראשון לא תופחת

ללימודי התואר הראשון. הקבלה ללימודי תואר שני ישיר תהיה  הרישום והקבלה לתכנית נערכים לקראת הסמסטר הרביעי 

במעמד "לא מן המניין" ובמקביל ללימודי התואר הראשון. עם קבלת הזכאות לתואר ראשון יעבור תלמיד במסלול המהיר לשלב 

 .שנים 4במהלך "מן המניין" בלימודי התואר השני, ועליו לסיים את כל חובותיו האקדמיות לתואר הראשון ולתואר השני 

במהלך השנה הראשונה של התואר השני )שנה אחרונה של התואר הראשון( התלמידים ילמדו לא יותר ממחצית מנקודות  

התואר השני בכל אחת מהמגמות )אפשר גם פחות( אך לא פחות מרבע המכסה בהתאם למספר השעות שמצוין למעלה עבור 

 .כל מגמה

 .תואר הראשון ולא ישתקללו בציון הגמר של התואר הראשוןקורסי התואר השני שילמדו במקביל ל

  .קלול הציון יהיה זהה לשקלול הציון הנהוג במסלולים הרגילים של תואר ראשון ושל תואר שני 

מהמסלול המהיר יהיה זכאי לתעודת תואר ראשון לאחר סיום כל מכסת השעות וכל חובותיו  פרישה מהתכנית: תלמיד שיפרוש

לה לתואר ראשון. תתאפשר העברת נקודות זכות מקורסי תואר שני כקורסי בחירה להשלמת השעות החסרות על בתכנית הרגי

מנת לאפשר את סגירת התואר הראשון. לא יינתן קרדיט כפול על קורסים ששוקללו במסגרת התואר הראשון במקרה של 

 .לימודים עתידיים לתואר שני

 

 

___________________________ 

ומעלה בכל  60תנאי מעבר לשנה העוקבת הוא עמידה בהצלחה בכל חובות הלימודים של השנה שקדמה לה )ציון של [  1]

 הקורסים(.

חוגי יהיו מחויבים לתנאי מסלול זה, אך -[  תלמידי תואר ראשון שמשלבים את לימודיהם בביה"ס עם חוג שאינו נלמד באופן דו2]

 בפריסה של שלוש שנות לימודים. 



 ל ציוןשקלו

 [1]מפתח חישוב ממוצע הקורסים )החל משנה"ל תשע"ח(

 חוגי-אופן הלימוד הדו

 משקל 

 2 מבוא למדעי הפסיכולוגיה

 8 סטטיסטיקה לפסיכולוגים א'+ב'

 4 פסיכולוגיה פיזיולוגית א'+ב'

 2 מבוא לתורות האישיות

 2 מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית

 2 שיטות מחקר

 4 פסיכולוגיה ניסויית: התנסות במחקר ובכתיבה מדעית

 4 ניתוח שונות ויישומי מחשב

 2 התניה קלסית ואופרנטית: תופעות בסיסיות וניתוח תיאורטי –למידה 
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 2 פסיכולוגיה חברתית: מהבינאישי לקבוצתי

 2 מבוא לפסיכולוגיה קוגניטיבית

 2 ופסיכופיזיקה תפיסה 

 2 מבוא לפסיכופתולוגיה

 2 מקורות היסטוריים ופילוסופים של מדעי הפסיכולוגיה 

 16-14 [2]שיעורי בחירה

 10 סמינר אמפירי
  

 שקלול ציון הגמר

 חוגי:-שקלול ציון הגמר באופן הלימוד הדו
 

 100% ממוצע משוקלל בקורסים ובסמינר על פי המשקלות שלהם

 ניתן להגיש את הבקשה רק עם קבלת הציון האחרון לתואר במידע האישי.-)טופס טיולים(  הגשת בקשה לציון גמר
 

 [1](ועד שנת תשפ"ב מפתח חישוב ממוצע הקורסים )החל משנה"ל תשע"ח

 חוגי-אופן הלימוד חד

 משקל 

 2 מבוא למדעי הפסיכולוגיה

 8 סטטיסטיקה לפסיכולוגים א'+ב'

 4 פסיכולוגיה פיזיולוגית א'+ב'

 2 מבוא לתורות האישיות

 2 מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית

 2 שיטות מחקר

 4 פסיכולוגיה ניסויית: התנסות במחקר ובכתיבה מדעית

 4 מחשבניתוח שונות ויישומי 

 2 התניה קלסית ואופרנטית: תופעות בסיסיות וניתוח תיאורטי –למידה 
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 2 פסיכולוגיה חברתית: מהבינאישי לקבוצתי

 2 מבוא לפסיכולוגיה קוגניטיבית

 2 ופסיכופיזיקה תפיסה

 2 מבוא לפסיכופתולוגיה

 2 מקורות היסטוריים ופילוסופים של מדעי הפסיכולוגיה 

 30 שיעורי בחירה

 10 סמינר 

 6 לימודי שדה
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 10ולסמינר אמפירי אחד  30החל משנת תשפ"ג ציון הגמר יחושב אותו הדבר פרט לקורסי הבחירה 

 שקלול ציון הגמר

 חוגי:-שקלול ציון באופן הלימוד החד
 

  

   80% קורסי בית הספר

   20% חטיבה מורחבת

   או:

 כל חטיבה( 10%) 20% חטיבות 2

   בנוסף:

 )לצורך קבלה לתואר שני בפסיכולוגיה 100% שקלול ציון של קורסי בית הספר בלבד

 להגיש את הבקשה רק עם קבלת הציון האחרון לתואר במידע האישי.ניתן  - טופס טיולים( (הגשת בקשה לציון גמר 

 

 

_______________________ 

 לכל קורס. הצמודים מספר הש"סבהכרח משקפים את המשקלות הנ"ל מיועדים לחישוב הממוצע ואינם      [1]

 16-ש"ס, כלומר יחויבו ב 60תלמידים הלומדים ביולוגיה או מדעים מדויקים או משפטים או תלמידים לאחר תואר ילמדו  [ 2]

 .ש"ס קורסי בחירה
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