סגל התוכנית במדעי ההתנהגות
ראש החוג:ד"ר יפה מושקוביץ
ד"ר אורבך יוזגוף ניקולא
גב' אחראי אורנה
ד"ר אטמור ניר
מר אסרף שלמה
ד"ר אפפלד איירין
ד"ר אשוש יובל
ד"ר בהם-טביב אתי
מר בן יאיר יצחק
ד"ר ברוך אילן
ד"ר ברנשטיין אליצור
ד"ר גיל אפרת
ד"ר גרינשטיין יורם
ד"ר דורצ'ין אורי
מר דראושה חתאם סעיד
גב' האופט נחמה
מר זריצקי מיכאל
ד"ר חלאילה רביע
מר כבישי אמיר
גב' כהן ז'נט
ד"ר מלר טל
ד"ר ניר שמוע ליפז
גב' עוסמאן רים
גב' עסאף הוניידה
מר עשת יובב
ד"ר פלג (פדידה) גולן
ד"ר פרישטיק מרדכי
מזכירת החוג – אשרת צבי
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בשנת הלימודים תשע"ז מציעה המכללה האקדמית צפת תוכנית
לימודים לקראת התואר "בוגר )(B.Aבמדעי ההתנהגות".
בשנה זו נפתח גם מסלול עובדים (ערב) בחוג מדעי ההתנהגות עם אותם
תנאי מעבר/קבלה  ,שמשך לימודיו שנתיים וחצי (סך הכל  7סמסטרים)
כולל סמסטרי קיץ .
מטרת התוכנית
להקנות לסטודנטים ידע רחב ויכולת הבנה בדיציפלינות השונות במדעי
ההתנהגות.
בסוף שנה א' ,הסטודנטים יבחרו אחד מהתחומים הבאים בהם ירצו
להתמקד :פסיכולוגיה ,קרימינולוגיה,סוציולוגיה ואנתרופולוגיה.
לצד הלימודים העיוניים יעברו הסטודנטים גם התנסויות אישיות
ומעורבות חברתית בארגונים ובקהילה.
בוגרי התוכנית יוכלו להשתלב בעבודה מקצועית בתחומי מדעי החברה
השונים  :בארגונים ייעוצים ,משאבי אנוש ,ארגונים ממלכתיים
ופרטיים  ,ארגונים חינוכיים ועוד.
החוג מקנה לסטודנטים בסיס אקדמי ומיומנויות אישיות המאפשרות
לבוגרים להמשיך את הלימודים לתואר מוסמך באוניברסיטאות בארץ
(עפ"י תנאי הקבלה של כל מוסד אוניברסיטאי).
הסגל האקדמי
בחוג למדעי ההתנהגות בראשותה של ד"ר יפה מושקוביץ מלמדים
מרצים מהטובים בתחומם.
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תקנון התוכנית במדעי ההתנהגות
תקנון אקדמי של החוג למדעי ההתנהגות:
תקנון זה מתווסף לתקנון הכללי של המכללה האקדמית צפת ,כפי
שמתפרסם מעת לעת.
עמידה בדרישות הקורס ותנאי מעבר משנה לשנה
תנאי מעבר לסטודנט שהתקבל על תנאי
סטודנט שהתקבל על תנאי חייב להגיע לממוצע של  75בסוף שנה א
ובתנאי שלא נכשל ביותר משני קורסים .הסטודנט יוכל ללמוד בשנה
העוקבת רק את הקורסים שבהם נכשל ואנגלית .לימודיו יחודשו כאשר
יהיו לו ציון עובר בקורסים שנכשל.
תנאי מעבר משנה לשנה:
*סטודנט שיהיו לו  3נכשלים לא יוכל לעלות שנה .
*סטודנט שיהיו לו  5נכשלים יופסקו לימודיו.
דגשים לסטודנטים שנה א'  :סטודנט שיכשל במבואות לא יוכל להמשיך
ללמוד בשנה ב את קורסי בהמשך שקשורים למבוא.
דגשים לסטודנטים שנה ג' :סטודנט שאין לו ציון עובר בקורס שיטות
מחקר א/ב ,בשיטות מחקר אתנוגרפיות  ,סטטיסטיקה הדרכה
ביבליוגרפית וקריאה מודרכת לא יוכלו להשתתף בקורס סמינר.
דרישות אקדמיות בקורסים
 .1קורס שיש בו בחינה בסיום הקורס ,לא ניתן להמיר בחינה
בעבודה לשיפור ציון.
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.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

קורס תשתית בסוציולוגיה בשנים ב' וג' מותנים בציון עובר
בקורס מבוא לסוציולוגיה.
קורסי תשתית בפסיכולוגיה בשנה ב' וג' מותנים בציון עובר
בקורס מבוא לפסיכולוגיה
קורסי תשתית בקרימינולוגיה בשנה ב' וג' מותנים בציון עובר
בקורס תיאוריות בקרימינולוגיה.
סמינר בשנה ג' מחייב מעבר בהדרכה ביבליוגרפית +בשיטות
מחקר +שמושי מחשב +סטטיסטיקה.
סמינרים במדעי ההתנהגות מחייבים את הסטודנט להכין מצגת
בפני הכיתה (רפרט) בנוסף להגשת עבודת הסמינר.
סטודנט יוכל להיבחן במועד א' ובמועד ב' הציון הקובע הוא
ציונו במועד ב'.
קורסים שנתיים מחייבים את הסטודנט לעבור בציון עובר ()60
בשני הסמסטרים ,ולא להסתפק בממוצע שנתי של ציון .60

הערות:
א .ציון "עובר" בכל המקצועות הינו – . 60
ב .תקנון בחינות בחוג למדעי ההתנהגות הינו בהתאם לתקנון מדור
בחינות של
המכללה.

 .2מבנה התוכנית
התוכנית מורכבת מ 120 -ש"ס  120 -נ"ז.
 54ש"ס
קורסי חובה
 12ש"ס
 2סמינרים התנסותיים
 8ש"ס
 2סמינרים עיוניים/אמפריים
 16ש"ס
 8קורסי תשתית בהתמקדות
 8ש"ס
 4קורסי תשתית בהתמקדות
נוספת
 22ש"ס
 14קורסי בחירה (או תשתית)
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 120ש"ס

סה"כ:
תקנון משמעת לסטודנטים

בכל מקום שלא קבעה הנהלת התוכנית למדעי ההתנהגות הסדר מיוחד,
יחול תקנון המשמעת ,הבחינות וההתנהגות הכללית בקמפוס.
מבנה תוכנית הלימודים:
שנה א' – סמס' א':
שם הקורס
מס'
קורס
הדרכה ביבליוגרפית
10103
מבוא לאנתרופולוגיה חברתית
20110
מבוא לסוציולוגיה
20109
מבוא לפסיכולוגיה
20103
מבוא לסטטיסטיקה א'
20101
פסיכולוגיה התפתחותית של הילד
20115
קריאה מודרכת
10104
שיטות מחקר א'
20104
תיאוריות בקרימינולוגיה
20106
שנה א' – סמס' ב':
מס'
קורס
המבנה החוקי והמוסדי של מדינת ישראל
20114
מבוא לאנתרופולוגיה חברתית
20110
מבוא לסוציולוגיה
20109
מבוא לפסיכולוגיה
20103
מבוא לסטטיסטיקה ב'
20102
פסיכולוגיה התפתחותית של המבוגר
20116
שיטות מחקר ב'
20105
שימושי מחשב
10105
תקשורת בין אישית
20211
מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים א'
20107
שם הקורס

ש"ש
2
2
2
2
3
2
1
3
4

ש"ש
2
2
2
2
3
2
3
3
2
2

מ
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שנה ב' – סמס' א':
מס' קורס
קורסי חובה
תיאוריות סוציולוגיות קלאסיות
20146
אתנוגרפיה ושיטות מחקר איכותניות
20144
החברה הישראלית א
20112
פסיכולוגיה חברתית א'
20142
התמודדות עם נוער בסכון
20131
נערות במצוקה – העצמה ומודעות
20195
שם הקורס

סמינר התנסותי (אחד משניים)
קורס בחירה
קורסי תשתית במסלול פסיכולוגיה:
מבוא לפסיכולוגיה פיזיולוגית א'
20119
קורסי תשתית במסלול סוציולוגיה-אנתרופולוגיה:
אנתרופולוגיה של הדת
20141
חברה ומגדר
20124
תרבות ארגונית
20138
קורסי תשתית במסלול קרימינולוגיה:
סטייה חברתית
20126
 2קורסי בחירה ממסלולים אחרים

שנה ב' – סמס' ב':
שם הקורס
מס' קורס
קורסי חובה
דמוקרטיה ,פלורליזם ורב תרבותיות
20139
התמודדות עם נוער בסכון
20135
נערות במצוקה – העצמה ומודעות
20135
החברה הישראלית ב
20113
פסיכולוגיה חברתית ב'
20143
סמינר התנסותי (אחד משניים) – המשך
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ש"ש
2
2
2
2
2
2
3
6
2
2
2
2
2
4

ש"ש
2
2
2
2
2
3

מסמסטר א'
קורסי תשתית במסלול פסיכולוגיה:
מבוא לפסיכולוגיה פיזיולוגית ב'
20120
תיאוריות אישיות
20132
קורסי תשתית במסלול סוציולוגיה-אנתרופולוגיה:
תרבות אירגונית
20136
משפחות בישראל
20175
קורסי תשתית במסלול קרימינולוגיה:
שיקום עבריינים במוסדות
20129
ויקטימולוגיה
20130
שנה ג' – סמס' א':
שם הקורס
מס'
קורס
 2מתוך הסמינרים הבאים (סמינר אחד במסלול
הנבחר וסמינר אחד אימפירי)
 20181פסיכולוגיה של התמכרויות
 20183התמודדות עם אלימות בני נוער
 20180סוגיות נבחרות בפסיכולוגיה יישומית
קורסי תשתית במסלול פסיכולוגיה:
פסיכופתולוגיה
20133
פסיכולוגיה של למידה
20123
פסיכולוגיה קוגנטיבית
20121
 2קורסי תשתית ממסלולים אחרים
קורסי תשתית במסלול סוציולוגיה-אנתרופולוגיה:
החברה הערבית בישראל
20147
20135
 2קורסי תשתית ממסלולים אחרים
קורסי תשתית במסלול קרימנולוגיה:
תורת הענישה
20117
 2קורסי תשתית ממסלולים אחרים
 7קורסי בחירה (סמסטר א +ב)
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2
2
2
2
2
2
ש"ש
4

2
2
2
4
2
4
2
4
14

שנה ג' – סמס' ב':
מס'
קורס
 2מתוך הסמינרים הבאים (סמינר אחד במסלול
הנבחר וסמינר אחד אימפירי)
 20181פסיכולוגיה של התמכרויות
 20183התמודדות עם אלימות בני נוער
 20180סוגיות נבחרות בפסיכולוגיה יישומית
קורסי תשתית במסלול פסיכולוגיה:
הפסיכולוגיה של התפיסה
20122
 7קורסי בחירה (סמסטר א+ב)
שם הקורס

הערה -בתוכנית הלימודים יתכנו שינויים על פי קביעת המכללה
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ש"ש
4

2

