
14.10.2020 

 

 תכנית לימודים תואר שני בפסיכולוגיה חינוכית 

נ"ז בכל שנות   60על הסטודנט ללמוד  שני בפסיכולוגיה התפתחותית על מנת להשלים תואר  

 לימודיו לתואר . 

 שנה א'  )סטודנטים שהתחילו את לימודיהם בת שפ"א ( 

 

 קורסי חובה 

 שם הקורס 

 

 נקודות זכות  קוד קורס  שם המרצה 

ת התפתחות קוגניטיבי ד"ר שינטל הדס    נ"ז   2 22001   

פרופ' רחל לוי שיף   יסודות הטיפול הפסיכודינמי הממוקד   נ"ז   2 22018   

וקטורנט ד פרופ' עמירם רביב ו מבוא לטיפול במסגרת מערכתית  
 יוסי גואטה 

נ"ז   2 22003  

   סדנת פרקטיקום א'

שנתי קורס    

 פרופ'  רביב עמירם 

  

נ"ז   4 22022  

  –התפתחות רגשית וחברתית תקינה 
 חלק א'  

ד"ר גוטמן עידית    נ"ז   2 22004   

 פסיכודיאגנוסטיקה של ילדים ונוער  

 קורס שנתי  

נ"ז   8 22048 ד"ר אלוני דליה     

 פסיכופתולוגיה של הילד והמתבגר  
 קורס שנתי  

 
סמסטר א   -ד"ר גוטמן עידית  

 
בסמסטר   -פרופ' רחל לוי שיף  

נ"ז   4 22017  

 סמינר עיוני ללא נ"ז  

 קורס שנתי  

 פגישות אישיות 

  22046 פרופ' רחל לוי שיף 

ד"ר בן ארצי אלישבע    סטטיסטיקה ושיטות מחקר א'  נ"ז   2 22008   

פרופ' קניאל שלמה    לקויי למידה אבחון וטיפול   נ"ז   2 22016   

נ"ז   2 22047 ד"ר בקר גדעון   גישות מגוונות בפסיכותרפיה   

  -יסודות הטיפול הקוגניטיבי
 התנהגותי  

נ"ז   2 22012 ד"ר אלוני דליה   

נ"ז   2 22021 ד"ר כוכבי הילי   עבודת הפסיכולוג במערכת החינוכית   

 

 



 

 שנה ב' )סטודנטים שהתחילו את לימודיהם בת ש"פ( 

 

 שם הקורס 

 

 נקודות זכות  קוד קורס  שם המרצה 

 סדנת פרקטיקום ב  

קורס שנתי    

כוכבי הילי ד"ר  נ"ז   4 22040   

נ"ז  2 22027 ד"ר בן ארצי אלישבע   סטטיסטיקה ושיטות מחקר ב  

נ"ז  2 22010 ד"ר כוכבי הילי  הורות    

נ"ז  2 22038 ד"ר פרידמן חגית  נוירופסיכולוגיה    

 עבודת גמר ללא נ"ז  

קורס שנתי     

 לא פרונטלי 

הילי   ד"ר כוכבי   22044  

באבחון   \פסיכולוגיאתיקה בטיפול 
 ובמחקר 

נ"ז  2 22029 ד"ר בקר גדעון   

אסטרטגיות למידה   -סמינר אמפירי
שנתי  או הורות, סבות  

 קורס שנתי 

נ"ז  4 22042 פרופ' קניאל שלמה   

נ"ז  2 22035 פרופ' קניאל שלמה  אסטרטגיות למידה    

נ"ז  2 22037 ד"ר גוטמן עידית  טיפול פסיכולוגי בילד ובמתבגר   

נ"ז   2 22039 ד"ר פרידמן חגית  הפרעות קשב וריכוז   

אמפטיה בתקשורת ככלי בידי  
 הפסיכולוג החינוכי 

נ"ז  2 22036 פרופ' קניאל שלמה   

הערכה  - מצבי חירום ומשבר
 והתערבות 

נ"ז   2 22024 ד"ר רוזנטל זהבה   

נ"ז   2   22041 ד"ר קציר גולדנבאום דפנה   טיפול במשחק    

 

 

 

 התלמיד לוודא שעמד בכל המטלות הנדרשות לסיום התואר. חובתו של  •
התלמיד מתבקש לשים לב למספר נ"ז בקורסי החובה והבחירה המצוינים בכל שנה כי יש   •

לכך השלכות על הכללות ברשימת דיקן לצורך הצטיינות, עיין סעיף יז' בתקנון הלימודים 
 ובנספח  תלמידים מצטיינים.

 ת הלימודים האמורה לעיל הם יעודכנו בהודעה נפרדת. במידה ויחולו שינויים לתכני  •


