
בני אדם מרבים לעסוק בפרשנות פסיכולוגית אינטואיטיבית להתנהגותו של האדם, 

הפסיכולוגיה. הגדרת הפסיכולוגיה כמדע העוסק בחקר   סוקה שלהניצב במרכז עי

לאור גורמים הקשורים  התנהגותו של האדם מאפשרת בחינת תגובותיו של האדם

באישיותו, תכונותיו וקשריו עם סביבתו. לצורך הסבר התופעות ההתנהגותיות השונות 

ותם היא מציגה הכללים, עושה הפסיכולוגיה שימוש בכלים מדעיים, ובאמצע וניסוח

מנסה לנבא באילו תנאים התנהגויות  את התופעות השונות, נוקבת בשמן, ואף

 מסוימות תחזורנה על עצמן.

 

 : סיכולוגיה  יתמקדו במספר  נושאיםלימודי הפ

 : 

הפנימיים/המנטאליים של העולם, המצויים   כוון להיכרות עם אופן היווצרותם של הייצוגיםהפרק מ

שבעזרתם קולטים מידע מהסביבה, מפרשים   ובחשיבה שלנו. התהליך כולל מנגנונים  בתודעה

אותו בזיכרון ומשתמשים בו בעת פעולתם על הסביבה.  ומתרגמים אותו לכדי ייצוג מנטאלי, מאחסנים

 .מנגנונים אלו נקראים 'קוגניציה'

 : בפרק זה  נעסוק בשאלות כגון

  

o   איך חוקרים מחשבות, זיכרונות למרות שלא רואים אותם

 ?קשור למוח   ואיך זה

o היכן נמצא הזיכרון ?  פה ?!!!! 

o ? מה זה המוח הכחול  

 

 



 

o ין זיכרון לטווח קצר ולטווח ארוךההבדל ב מה? 

 זיכרון לטווח קצר  –בחן את עצמך 

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4900519,00.html 

 ? האם ניתן לשכוח באמת

 איך אנחנו קולטים ומעבדים מידע ? 

 צפה בסרטון הבא ובדוק את יכולת הקליטה שלך 

 https://www.youtube.com/watch?v=IGQmdoK_ZfY 

 

 ?   התבונן בתמונה מה אתה רואה 

 ? שוב  האם אתה רואה  דברים נוספיםהתבונן 

 ? קורהראשונה בחיוב  תחשוב למה זה אם   ענית על השאלה ה

 

 

 מה בין טראומה לנוירו פסיכולוגיה? פעילות מוחית איך טראומה  משפיעה על  ? 

 צפה בסרטון ותבין מעט:

https://www.youtube.com/watch?v=LnRpuEEPDuc 

 ? האם אנשים חושבים באופן לוגי

 ? ועים לפעמים בפתרון בעיות פשוטותלמה אנחנו ט

 ? איך אנחנו מקבלים החלטה

 

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4900519,00.html
https://www.youtube.com/watch?v=IGQmdoK_ZfY
https://www.youtube.com/watch?v=LnRpuEEPDuc


 

על מחשבותיו,  של הזולת בחברה –או המדומיינת  תתיהאמי –הפרק יתמקד בהשפעה 

 הרגשותיו והתנהגותו של היחיד. ענף זה מדגיש את הטבע החברתי של הפרט,

ומתעניין במחשבות, ברגשות ובהתנהגות שמושפעת מיחידים אחרים או משפיעה 

 עליהם

 כגון: בפרק זה נעסוק בשאלות

  מדוע אנשים  מצייתים לפקודות 

 ע בני אדם לקנות   מוצרים שהם בכלל לא זקוקים להם איך אפשר להני 

  / איך תשכנע את הוריך לתת לך את הרכב בשבת / לנסוע ליוון עם חברים

 להגדיל לך את דמי הכיס 

  ? איך מנהלים קונפליקטים 

 

 

 



  

 

 

 הפרק יעסוק בסוגיות של רגש וריגוש, פענוח ועיבוד מידע המתייחס לרגשות,

 ת היבטים רגשיים, פיזיולוגיים וקוגניטיביים של התנהגות, וכן אויבחן מהם הקשרים בין 

ייבחן כמקרה ספציפי של  stress –הנושא 'לחץ'   יכולתו של הפרט לווסת את רגשותיו.

 ויאפשר הבנת הקשר בין עוררות פיסיולוגית, רגש וקוגניציה. ריגוש,

 

 בפרק זה נעסוק בשאלות 

 האם רגשות מולדים? או נרכשים ? 

  ישנם רגשות חיובים ושליליםהאם ? 

 ? יכולה להשפיע על החוויה הרגשית  הסתכל על התמונה ושער האם  הבעת פנים

 

 ?מה גורם לנו להילחץ

 ? איך מתמודדים עם לחץ אקדמי



 : 

חייו, כתוצאה משילוב  הפרק דן בשינויים הטבעיים והנורמטיביים שעובר הפרט במהלך

לבני אדם בשלבים  של גדילה, בשלות ולמידה. הדגש יושם על זיהוי מאפיינים משותפים

 השונים של החיים. 

 : נעסוק בשאלות כגון בפרק זה

 

 ? מה משפיע על התקשרות אם לתינוק

 ? יחסים רומנטיות בבגרותלמערכות  : האם יש קשר בין התקשרות בילדות ל

 ? פיתוח קריירה ועבודה בבגרות                                                         

בעזרת הם מאפיינים מולדים או מתפתחים  , חריצות, יוזמה, עצמאותהאם אמון

 ?  הסביבה

 ? ת, חברתית וקוגניטיביהורים השפעה על התפתחותנו הרגשיתעד כמה ל

 ? ולכאלה שממש אוהבים לדבר לעיסת מסטיק, כסיסת ציפורנים מה בין

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 



   

מבנה תיאורטי כללי המבטא את  הפרק יתמקד בשתי סוגיות מרכזיות: האחת, האם ניתן לזהות

במסגרת מבנה אוניברסאלי זה,  אופן הארגון של האישיות אצל בני אדם באשר הם; והשנייה,

המשפיעים על עיצוב אישיותו של  בין האינדיבידואלים, ומהם הגורמים כיצד מתפתחת השונות

 הפרט בדרך מסוימת כזו או אחרת

 : נעסוק בשאלות כגון בפרק זה

 ? האם האדם  נולד טוב או רע

 ?מה הקשר בין התת מודע לחלומות

 ? מה מניע אדם ללמוד

  התבונן בתמונה  מה אתה רואה

 יתארו את התמונה הא כולם 

 ? באופן זהה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

שלו, בחוזקות שלו  הפרק עוסק במרכיבים הבריאים והחיוביים של האדם, בכוחות הפנימיים

של גילוי. סוגיות  ובסגולות האישיות של הפרט, אשר מאפשרים לו לחוות את החיים כתהליך

ובחשיבותו בחיי הפרט, וכן  במהות הרווחה הנפשית, במהותו של האושר מרכזיות בפרק עוסקות

 השוטף כמו גם עם משברים.  במרכיביו של החוסן הנפשי, המאפשר התמודדות עם מהלך החיים

 

 

 ? על מה אתה מסתכל בדר"כ

 ותבחר נכון! עכשיו צפה בסרטון 

tJO75o-https://www.youtube.com/watch?v=CAxf 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CAxf-tJO75o

