
 מחשבת ישראל 113  סמל חוג

 הר הצופים קמפוסמדעי הרוח,   פקולטה

 : נפש האדם
 מחשבת ישראלבפסיכולוגיה וב סטודנטיםהתכנית המשותפת ל

 ?מה בתכנית 

 ?מתעניינים במחשבה ובפילוסופיה יהודית? פסיכולוגיה לומדים

היא תכנית  חוגית למצטיינים בפסיכולוגיה ובמחשבת ישראל-הדוהתכנית 
לשילוב לימודים בפקולטה במדעי החברה עם לימודים עיוניים חלוצית 

 .בפקולטה למדעי הרוח

וסטודנטית בחוג לפסיכולוגיה במסגרת הלימודים אנו מציעים לכל סטודנט  
עניין נוספים לתחומי הלימודים להתאים את תכנית ובחוג למחשבת ישראל 

חוקרים היחשפות ליעה לסטודנטים תכנית הלימודים מצ .נוסףאקדמי  בשדה
 ההגות והפילוסופיה היהודית. המובילים בעולם בתחום 

המשתתפים בתכנית יעמיקו בין היתר בלימוד תיאוריות שונות על נפש האדם  
ועד לעת דרך המחשבה בימי הביניים עת העתיקה בהחל כפי שהתפתחו 

שוויים ומושגי עכתלמידי מחשבת ישראל יכירו מודלים תיאורטיים  .החדשה
 .מפתח בתחום חקר הנפש ומדעי ההתנהגות

 

 ?למה להירשם 

שילוב תכנית "נפש האדם" למצטיינים בפסיכולוגיה ובמחשבת ישראל מציעה 
שני החוגים: החוג למחשבת ישראל אחד מהייחודיים לכל יתרונות השל  מיטבי

 טקסטיםב יםדיון מעמיק, קריאה ויחסית בקבוצות קטנותמציע למידה אישית 
; החוג לפסיכולוגיה מציע אקדמית הכתיברכישת כלים לו מכל התקופות

והמדעים מדעי החברה תחום שיטות מחקר מפה עם ילתלמידים היכרות מק
 .אופק תעסוקתי מובנההמדויקים בשילוב 

 ?איך נרשמים 

חוגית -יירשמו לתוכנית דו התלמידים המצטיינים בתכנית "נפש האדם"
כל אחד בדרישות הלימודים במחשבת ישראל ויהיו מחויבים בפסיכולוגיה וב

כחלק מלימודי הבחירה, תינתן למשתתפים אפשרות מיוחדת . משני החוגים
. קורס זה )במסגרת של הפתוח לתלמידי התכנית בלבדעודי יקורס יבמינה ללמוד 

נ"ז( יועבר על ידי פרופ' מארן ניהוף וידון בנקודות המגע בין מחקר מחשבת  2
כוללים חוג למחשבת ישראל בקורסי הבחירה בנוסף . שראל ולימודי פסיכולוגיהי

 .הפקולטה למדעי הרוחכל רחבי מהנוגעים לנפש האדם קורסים היצע עשיר של 
 

לימודי פסיכולוגיה אל תכנית הלימודים היחידה בארץ המשלבת  הצטרפו אלינו!
 מובנה.משותף ומסלול ב ומחשבת ישראל

 

 פעילויות נוספות 



למטרות לאירועים מיוחדים תכנית משתתפי הכל ייפגשו  שנת הלימודים במהלך
התלמידים גם יהיו זכאים להשתתף בקורס  .ולעידודה של קהילה לומדת גיבוש

מיוחד המשלב בין לימוד טקסטים לבין סיורים בשטח "מסעות אל פניה השונים 
 של ירושלים" 

 יעוץ לימודים 

   02-5883579, טל': מארן ניהוףפרופ'   -למחשבת ישראל החוג  תראש
maren.niehoff@mail.huji.ac.il 

 02-5883561ד"ר ריימונד לייכט, טל':  – בוגר לתואר יועץ
leichtreimund@googlemail.com 

 https://jewishthought.huji.ac.i אתר החוג למחשבת ישראל
 

 

mailto:maren.niehoff@mail.huji.ac.il

