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 תכנית לימודים תואר שני בפסיכולוגיה התפתחותית תשפ"ב 

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

 שנה א'  )סטודנטים ש י תחילו את לימודיהם בתשפ"ב( 

 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     טיפול דינמי ופוסט דינמי נ"ז   2 22054   

 יוסי גואטה   ד"ר מבוא לטיפול במסגרת מערכתית  

 

נ"ז   2 22003  

שרון   עציון ד"ר אוסטפלד פסיכופתולוגיה התפתחותית א' נ"ז  2 22000   

וחברתית תקינה התפתחות רגשית  ד"ר גוטמן עידית     נ"ז   2 22004   

תקינה   -לוגיה התפתחותיתפסיכונוירו
הקורס יתקיים בזום –וחריגה   

נ"ז   4 22005 ד"ר אפשטיין אורנה   

לגיל הרך  א' פסיכודיאגנוסטיקה  

   שנתי קורס

שרון  עציון ד"ר אוסטפלד נ"ז  4 22049   

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

נ"ז   2 22013 ד"ר בן ארצי אלישבע  התפתחות שפה וליקויי שפה בגיל הרך    

פסיכופתולוגיה התפתחותית תסמונת  
 הקשת האוטיסטית  

נ"ז   2 22026 ד"ר פרידמן חגית    

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

 –יסודות הטיפול הקוגניטיבי  
 התנהגותי  

נ"ז   2 22012 ד"ר אלוני דליה    

א'   םסדנת פרקטיקו נ"ז   2 22014 ד"ר דנה וייס    

נ"ז   2 22009 טרם נקבע  גישות טיפוליות בגיל הרך    

 

 

 

 

  



 

 שנה ב' )סטודנטים שהתחילו את לימודיהם בתשפ"א( 

 קורסי חובה

 שם הקורס 

 

 נקודות זכות  קוד קורס  שם המרצה 

 פסיכודיאגנוסטיקה ב' לגיל הרך

 

 קורס שנתי  

שרון  עציון ד"ר אוסטפלד נ"ז  4 22051   

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

 עבודת גמר ללא נ"ז  

 קורס שנתי  

  22043 ד"ר דנה וייס 

נ"ז   2 22033 ד"ר דנה וייס  סדנת פרקטיקום ב'    

סמינר אמפירי תקינות וחריגות  
 התפתחותית  

שנתי  קורס    

חגית נגר ד"ר   

 ד"ר בן ארצי אלישבע 

נ"ז    6 22028  

באבחון  , אתיקה בטיפול פסיכולוגי
 ובמחקר 

נ"ז  2 22029 ד"ר בקר גדעון   

נ"ז   2 22010 ד"ר כוכבי הילי   הורות    

נ"ז   2 22034 ד"ר דנה וייס  סדנת פרקטיקום ג'    

סוגיות בפסיכולוגיה התפתחותית  
 יישומית 

נ"ז   2 22052 פרופ' רחל לוי שיף   

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

  -פסיכופתולוגיה בהפרעות נוירו
 התפתחותיות 

נ"ז   2 22011 טרם נקבע   

נ"ז   2 22032 טרם נקבע  התערבויות באוטיזם אבחון וטיפול    

 

 הערות: 

 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  •
המערכת כפופה לשינויים. במידה ויש אי התאמה בין האמור לבין המערכת הממוחשבת.  •

 המערכת הממוחשבת גוברת. 
 


