תואר שני
מגדירים את האקדמיה מחדש

ברוכים הבאים
אנו שמחים שפנית אלינו ומגישים לך בזאת את חוברת המידע למועמד (החוברת
נכתבה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ,ועמכן המועמדות-הסליחה).
אנא קרא בעיון את חוברת המידע ,כל המידע שהינך זקוק לו מופיע כאן וייתן
לך מענה על כל שאלותיך.
בנוסף ,מידע מפורט על תכניות הלימודים ומערכת השעות מתפרסמים בידיעון
וב"מערכת השעות" ,המופיעים באתר האינטרנט של האקדמית שכתובתו:
.www.mta.ac.il
למידע נוסף ,ניתן לפנות לצוות מרכז ייעוץ ורישום:
מיכל בנר  -ראש מנהל מועמדים ומכירות
אורטל בן אריה  -מנהלת מכירות והדרכה וע' ראש מנהל מועמדים
עדי קצלניק  -אחראית צוות מרכז ייעוץ ורישום
הדס משיח  -יועצת לימודים
ספיר אנג׳ל  -יועצת לימודים
ירדן ראש  -יועצת לימודים
נועה עמרם  -יועצת לימודים
כתובתנו :האקדמית תל־אביב-יפו ,רחוב חבר הלאומים  ,10ת.ד,8401 .
מיקוד  ,6818211תל־אביב-יפו.
מועדי קבלת קהל :ימים א' ,ג' ,ה' שעות 8:00-17:00
ימים ב' ו -ד' שעות  8:00-19:00ויום ו' שעות .8:00-12:00
טלפון *6086 :שלוחה  ,1פקס.03-6803360 :
דואר אלקטרוניmirsham1@mta.ac.il :
מידע נוסף ניתן למצוא באתר האינטרנט www.mta.ac.il
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מי אנחנו
אחרי שכבר החלטתם מה אתם רוצים לעשות כשתהיו גדולים ,זה הזמן לקחת את ההחלטה
צעד אחד קדימה – ולהתחיל להשפיע!
בכל מסלול שתבחרו ,תקבלו את הכלים להשפיע.
האקדמית תל-אביב-יפו הציבה לעצמה כמטרה מאז ייסודה ב ,1994-כמוסד אקדמי חלוצי,
ליצור חיבור הדוק בין הסטודנטים ובוגרי האקדמית לעמדות השפעה במגזר הציבורי ,בעולם
העסקי ובחברה הישראלית.
באקדמית ישנם כ 4,750-סטודנטים אשר מקבלים את מיטב הכלים להשפיע בצורה
משמעותית ובכל תחום בו הם ייבחרו ללמוד ולהותיר חותם .האקדמית מתגאה בכ17,500-
בוגרים ,התופסים עמדות מפתח בישראל ,במגזר הציבורי ,בעולם העסקים ובחברה האזרחית
תוך שהם משפיעים על החברה בה הם חיים ,עובדים ומשנים אותה.
האקדמית פועלת במודל ייחודי המשלב הוראה התנסותית ,מחקר יישומי ,ומעורבות קהילתית
תוך הקפדה על תנאי קבלה גבוהים .ההוראה שמה דגש על עבודה בשטח ,תוך הטמעה
ועיבוד של הלמידה בכיתה ,בקבוצות קטנות ותחת הנחיה וליווי שוטפים.
הדרך המנחה היא ללוות ,ללמד ולתת לסטודנטים ולבוגרים את הכלים להותיר חותם בכל
תחום שבו יבחרו.
במציאות המשתנה ,בה התהליכים הדיגיטליים המתקדמים משפיעים על עסקים ,חברות,
ארגונים חברתיים ומוסדות ממשלתיים ,גם שוק העבודה לא יהיה כפי שהוא מוכר לכם
היום .הטכנולוגיה תמשיך להתקדם ולשנות את המציאות ,אך הכלים הנוספים שיוענקו
לכם במהלך התואר השני ,יקנו לכם יתרון ובולטות לטווח ארוך ויאפשרו לכם לא רק להיות
חלק מהשינויים בעולם ,אלא גם להשפיע עליהם.
באקדמית פועל מרכז לניהול קריירה וקשרי בוגרים ,במסגרת המרכז מקבלים הסטודנטים
והבוגרים כלים יישומיים אשר מסייעים בהשתלבותם בשוק העבודה התחרותי.
כחלק בלתי-נפרד מתכנית הלימוד ,האקדמית מקיימת שיתופי פעולה עם התעשייה :חברות
היי-טק ,חברות עסקיות ,ארגוני מגזר שלישי ,רשויות מקומיות ,יוזמות פרטיות ועוד.
הסגל האקדמי בכל בתי הספר הינו מקצועי ,מנוסה ורב-השפעה ,והוא המעודד את הסטודנטים
לשתף ולייצר ידע חדש על סמך התנסויות בשטח – ידע חדש ,ידע בעל אימפקט.
כיום מהווה האקדמית עוגן חברתי ,אקדמי ותרבותי המהווה אבן שואבת לתושבי הקהילה.
מעונות הסטודנטים מהווים המשך ישיר לחזון החברתי תרבותי של האקדמית ומסייעים
במימוש יצירת קהילות סטודנטים במרחב העירוני.
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שכר הלימוד באקדמית זהה לזה באוניברסיטאות.

נושאי תפקידים:
יו"ר חבר הנאמנים  -מר בועז רעם
יו"ר הועד המנהל  -מר אבינעם ערמוני
נשיא האקדמית  -פרופ' דרור ורמן
סגן הנשיא לעניינים אקדמיים  -פרופ' אילון ועדיה
מנכ"ל  -מר אלי מרזל
סגן הנשיא לקשרי חוץ ופיתוח משאבים  -מר' יריב זולטן
מנהלת אגף השיווק וראש מנהל מועמדים  -גב' גלית ברכה
סמנכ"לית וראש המנהל האקדמי  -גב' חן-יה מימון
ראש מנהל סטודנטים ודקנית הסטודנטים  -גב' מיכל רז
סמנכ"ל מערכות מידע  -מר אמיר פייגנבוים
סמנכ"לית כספים  -גב' חגית קדוש
מנהלת אגף תפעול ,רכש והתקשרויות ומזכירת העמותה  -גב' אפרת בר אור
מנהלת אגף משאבי אנוש  -גב' גלית צלרמאיר
מנהלת הספריות  -ד"ר ולרי מגידוב
ראש המרכז לקשרי אקדמיה קהילה  -פרופ' גילי גולדצוויג
ראש המרכז לקידום הלמידה  -ד"ר חיים אמסל
ראש רשות מחקר ובינלאומיות  -ד"ר ורד הולצמן
תואר שני במדעי המחשב (:)M.Sc.
ב מדעי המחשב
ב מדעי המחשב מחקרי ,מסלול עם תזה
תואר שני בפסיכולוגיה (:)M.A.
פסיכולוגיה קלינית
נוירופסיכולוגיה שיקומית
פסיכולוגיה רפואית (התכנית היחידה בתחום הנלמדת בארץ)
פסיכולוגיה תעסוקתית (התכנית היחידה בתחום הנלמדת באזור המרכז)
פסיכולוגיה התפתחותית
פסיכולוגיה חינוכית*
בכל המגמות ניתן ללמוד:
ב במסלול מחקרי (עם תזה**)
ב במסלול ללא תזה
* בהתאם להחלטת המועצה להשכלה גבוהה ,מיום  27.10.2020הוענקה למכללה הסכמה זמנית
להעניק תואר שני עם תזה/ללא תזה בפסיכולוגיה חינוכית לתקופה של שלוש שנים.
** הענקת התואר בפסיכולוגיה התפתחותית במסלול עם תזה ,מותנה באישור המל״ג.

תואר שני במנהל עסקים ()M.B.A.
תואר שני בייעוץ ופיתוח ארגוני ()M.A.
תואר שני בלימודי משפחה ()M.A.

דיקנט הסטודנטים
דיקנט הסטודנטים הוא הגוף במוסד האקדמי שאמון על רווחת הסטודנטיות והסטודנטים
ותפקידו להעניק את התמיכה והעזרה הנדרשים לכם במישור האישי ,הכלכלי והחברתי
על מנת שתוכלו למצות את מלוא הפוטנציאל שלכם להצלחה בלימודים .מוזמנות
ומוזמנים לבקר באתר האינטרנט שלנו  -לחצו כאן.

א .מעונות
במרחק הליכה קצר משדרות ירושלים ,שוק הפשפשים ונמל יפו ,נמצא קמפוס
האקדמית ובתחומו הוקמו מעונות הסטודנטים ,על קרן הרחובות עזה וחבר הלאומים.
הסטודנטיות והסטודנטים שמתגוררים במעונות נהנים ממתחם מגורים מודרני ובסטנדרט
גבוה ,שמספק את התנאים המושלמים לחיי חברה מהנים ואווירת לימודים פורה.

ג .התאמות לימודיות
המדור לקידום סטודנטים מעניק סיוע ותמיכה לסטודנטיות ולסטודנטים המתמודדים
עם קשיים לימודיים ,רגשיים או פסיכולוגים ,הכל במטרה לתת לכולם הזדמנות שווה
להצליח ולהצטיין בלימודים .אנו פועלים במספר תחומים ,לרבות:
התאמות בבחינות  -לסטודנטים ולסטודנטיות בעלי לקויות למידה ,הפרעות קשב
וריכוז ,בעיות תפקודיות ופסיכולוגיות ,עולים חדשים ,בוגרי תיכון ששפת הלימוד בו
לא הייתה עברית וסטודנטיות בהריון.
זכויות סטודנטים  -סטודנטיות וסטודנטים המשרתים במילואים ,סטודנטיות בטיפולי
פוריות ,בהיריון ובשמירת היריון ,סטודנטיות וסטודנטים לאחר לידה ,אימוץ או קבלת
ילד למשמורת  -כל אלו זכאים למגוון הקלות במהלך לימודיהם ,למשל :היעדרות
מלימודים ,מועד בחינה מיוחד ,דחייה במועדי עבודות וכו'.

ד .נגישות
קמפוס האקדמית עומד בכל התקנים והתנאים הנדרשים לקיום הנגשה למגוון
האוכלוסיות הזקוקות לכך .שלל אמצעים פיסיים וטכנולוגיים הותקנו בכל רחבי הקמפוס
על מנת להקל על הסטודנטים ולהנעים את שהותם בקמפוס.

ה .מרכז לניהול קריירה
ב .מלגות

האקדמית תל-אביב-יפו פועלת במגוון דרכים על מנת לסייע ולתמוך בסטודנטים.יות.
בין היתר ,באמצעות מגוון מלגות שונות בהיקף חסר תקדים של כ 8 -מיליון :₪
מלגות סיוע כלכלי על בסיס מצב סוציואקונומי בשיעור של₪ 6000 ,₪ 4000 :
ו₪ 10,000 -
מלגות הצטיינות על בסיס הישגים בלימודים בשיעור של ₪ 4,000 :ו₪ 6,000-
מלגות מעורבות חברתית בקהילה על בסיס פעילות חברתית מוכרת ע"י המרכז
לקשרי אקדמיה -קהילה בשיעור של ₪ 5,000
מלגות דיור לסטודנטים.יות הגרים.ות ביפו או בדרום תל-אביב שישתתפו בפעילות
חברתית בהיקף של  100שעות בשנה ,יהיו זכאים.יות למלגה בשיעור .₪ 9,600
מלגות לתואר שני בפסיכולוגיה בשווי שכר לימוד מלא לחברה הערבית.
* קביעת הקריטריונים להענקת המלגות נעשית בהתאם לכללים המפורטים באתר האקדמית.
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המרכז הוקם במטרה לשמש בית חם של ידע מקצועי ועזרה במימוש הפוטנציאל
התעסוקתי של כל סטודנט ובוגר של האקדמית .המרכז מציע שירותי ניהול קריירה,
ייעוץ אישי ,הדרכות ייעודיות ,כנסים מקצועיים ושלל הזדמנויות ליצירת רישות עסקי
(נטוורקינג) .אנחנו כאן בשביל לסייע לכם להשתלב בהצלחה בשוק העבודה התחרותי.

ו .ארגון הבוגרים
האקדמית רואה את בוגריה ככוח מניע ,אשר בהצלחתו הוא מקדם אינטרסים משותפים
של בנייה והעצמה ,ועל כן האקדמית שמה לעצמה למטרה את טיפוח הבוגרים בכל
תחומי החיים ובכל שלב בו הם נמצאים במהלך חייהם .במסגרת ארגון הבוגרים
מציעה האקדמית לבוגריה העשרה וכלים יישומיים לניהול קריירה ,כנסים מקצועיים
והזדמנות ליצירת נטוורקינג אשר ייתן פתח להזדמנויות מקצועיות נוספות .כיום עומד
מספר בוגרי האקדמית על למעלה מ 17,500-בוגרים ומוסמכים ,מספר לא מבוטל אשר
מאחוריו מספר דומה של סיפורי הצלחה.

 – MyMtaמערך השרות לסטודנטים ולסטודנטיות
האקדמית גאה להציג את  - MyMtaמערך שירות חדשני לכלל הסטודנטים/ות
מערך שירות לסטודנט/ית תחת קורת גג אחת ,הנותן מענה במגוון נושאים כגון:
רישום לקורסים ,אישורי לימודים ,כרטיס סטודנט/ית ,פנייה לוועדות הבית ספריות,
ערעור על ציונים ,ייעוץ לימודי ,בקשות לפטורים ,טיפול במימוש זכויות ועוד מגוון
רחב של שירותים!
כי אצלנו הסטודנטים/יות במרכז!

היחידה לבינלאומיות
היחידה לבינלאומיות פועלת לפיתוח וקידום שיתופי פעולה אקדמיים עם מוסדות
להשכלה גבוהה בחו"ל ,חתימה על הסכמי שיתוף פעולה ,עידוד חילופי סטודנטים
וחילופי סגל ,סיוע בפיתוח קורסים ותכניות לימודים באנגלית ,קידום השתתפות
בפרויקטים בינלאומיים ,וקידום מחקר עם שותפים בחו"ל.
באקדמית ת"א-יפו פועלים מתוך ראייה גלובאלית ורב-תרבותית המשלבת היבטים
אקדמיים ,חברתיים וטכנולוגיים .המכללה מציעה מגוון קורסים בשפה האנגלית ,קורסים
דיגיטליים משותפים עם אוניברסיטאות בחו"ל ,ושילוב תכנים של בינלאומיות ורב-
תרבותיות בתכניות הלימודים ובמחקר .למכללה רשת ענפה של קשרים אקדמיים
עם מוסדות אקדמיים בחו"ל המאפשרת לסטודנטים לקחת חלק בתכניות חילופי
סטודנטים במהלך הלימודים לתואר .השתתפות בתכניות אלו מעניקה לסטודנטים
הכרות עם דרכי לימוד ומחקר חדשות ומגוונות ,הזדמנות ליצירת קשרים חברתיים
ומקצועיים עם עמיתים בחו"ל ,שיפור מיומנויות השפה האנגלית ו/או שפות זרות
אחרות ,והתנסות לימודית וחברתית בסביבה רב תרבותית.
למידע נוסף על היחידה לבינלאומיות:
https://www.mta.ac.il/he-il/studentssite/inu/pages/default.aspx
https://www.int.mta.ac.il/international-relations-office
דוא"ל international@mta.ac.il :טל'03-6802556 :
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שכר לימוד
שכר הלימוד באקדמית זהה לשכר הלימוד הנהוג באוניברסיטאות.
תקנות שכר הלימוד מפורסמות באתר האינטרנט של האקדמית www.mta.ac.il
ומתעדכנות לקראת פתיחת שנת הלימודים.
ביטול הרשמה
מועמד המעוניין לבטל את מועמדותו ישלח למרכז ייעוץ ורישום הודעה בכתב על
ביטול הרשמה .הודעות טלפוניות בנושא זה לא תתקבלנה.
מידע לגבי הליך ביטול הרשמה מופיע באתר האינטרנט:
 > www.mta.ac.ilמועמדים > רישום וקבלה > דפי מידע תואר ראשון ושני > הליך
ביטול הרשמה
*פתיחת תכניות הלימודים מותנית במספר נרשמים/מממשים מינימלי.
במקרה של אי פתיחת תכנית הלימודים תימסר הודעה מתאימה לנרשמים.

תואר שני במנהל עסקים ()M.B.A.
דקן בית הספר לניהול וכלכלה :פרופ' יואב גנזך
ראשת התכנית לתואר מוסמך במנהל עסקים :ד"ר חנה מדלר לירז
מטרת התכנית
תכנית הלימודים המקיפה והיסודית מעניקה לסטודנטים הכנה אקדמית רחבה בסביבת
לימודים קואופרטיבית המעודדת יוזמה ,שיתוף ומצוינות .שכבת הניהול בארץ ,כמו
במדינות רבות בעולם ,מתבססת על קהילת מנהלים בעלת תואר אקדמי ,ראשון לפחות,
בתחומים שונים .אולם היום תואר ראשון אינו מספיק בכדי להצליח בעולם ותואר
שני הפך לכמעט הכרחי להשגת תעסוקה הולמת .תכנית ה M.B.A.-מקנה למועמדים
ראויים את הכלים הדרושים לתפקידי ניהול בכירים .הידע שהמוסמכים רוכשים במהלך
הלימודים מאפשר להם לעסוק בתפקידים ניהוליים בכירים ומורכבים ,בכל ארגון ובכל
תחום בו ישתלבו והוא יעזור להם להפיק את המיטב עבור המשתתפים הרלוונטיים
בשוק כגון  :בעלי עניין ,בעלי המניות ,העובדים והלקוחות .כדי להשיא את יכולותיהם
הניהוליות מתמקדת התכנית בהקניית ידע מעשי ובפיתוח המיומנויות הדרושות ,כגון:
שיפור היכולת לנתח ולתכנן מערכות ארגוניות ,פיתוח היכולת לקבל החלטות נכונות
ולפתור בעיות ,הקניית ידע בניהול פרוייקטים ,יכולת להבין דו"חות כספיים ,יכולת
לנהל את המשאב האנושי ועוד .יתרה מזאת ,במוסדות פיננסיים ומוסדות ציבוריים
השכר תלוי בדרגה המורכבת מוותק וגם מהשכלה .מוסדות אלה מודעים לתכונות
ולידע שבוגרי התכנית מביאים ולכן בעלי תואר שני במוסדות כאלה נהנים משכר גבוה
יותר מאלו שאינם בעלי תואר שני .במגזר העסקי ,בעיקר ארגונים גלובליים ,מבינים
את היתרונות של בוגרי התואר השני ובהתאם מועמדים בעלי תואר זה מקבלים
עדיפות על מועמדים ללא תואר שני .במהלך הלימודים יקבלו הסטודנטים השכלה
נרחבת ושיטתית בתחומי ניהול שונים וכן ,יוכלו להתמקצע בתחומיו העיקריים של
עולם העסקים והניהול בכלל.
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תכניות לימודים לתואר שני במנהל עסקים ()M.B.A.
במסגרת לימודי התואר השני ניתן להתמחות באחד מארבעת התחומים ,כאשר
ביטוי ללימודי ההתמחות יינתן בגיליון הציונים של המוסמך:
 .1התמחות באסטרטגיה ,יזמות וחדשנות
 .2התמחות במימון
 .3התמחות בניהול השיווק
 .4התמחות בניהול אימפקט
היתרונות העיקריים של לימודי תואר שני באקדמית
ב שכר לימוד אוניברסיטאי
ב קמפוס מודרני הממוקם בתל־אביב-יפו
ב סגל בכיר ומנוסה באקדמיה ובתעשייה
ב מצוינות אקדמית
ב קבוצות לימוד קטנות
ב תכנית לימודים "נושמת" המתחדשת משנה לשנה בהתאם לצרכי השוק
ב קורסים התנסותיים
ב קורס דירקטורים המקנה תעודה בסופו (לבוחרים כקורס כללי)
ב פרויקט גמר מעשי
ב תכנית מנטורינג – מפגשים "אחד על אחד" עם מנהלים בכירים במשק
ב מועדון השקעות לסטודנטים ולבוגרים
ב בינלאומיות – קורס משותף עם אוניברסיטה בחו"ל (למתמחים בשיווק)
ב קהילת  – M.B.A.הרצאות העשרה וסדנאות לפיתוח מיומנות במסגרת ערבים חברתיים
ב ימי לימוד :חמישי ( )16:00-22:00ושישי ()8:00-14:00
ב למידה משולבת :ימי חמישי למידה פרונטלית בקמפוס וימי שישי למידה מקוונת
מבנה תכנית הלימודים
מבנה הלימודים לתואר "מוסמך במנהל עסקים" ( )M.B.A.כולל  54נקודות זכות .ניתן
לקבל פטור מ-עד  3קורסים (עד  9נ"ז) על סמך לימודים קודמים ללא צורך בהשלמת
קורסים חלופיים .ניתן לקבל פטור מקורסי חובה בלבד.

מסגרת כללית לכל ההתמחויות

דיני עסקים

 2נ"ז

קורסי חובה ( 31נ"ז)
קורסי בחירה כלליים ( 2נ"ז)
לימודי התמחות ( 17נ"ז)
ב קורסי חובה בהתמחות ( 9נ"ז)
ב קורסי בחירה בהתמחות ( 4נ"ז)
ב סמינר בהתמחות ( 4נ"ז)
פרויקט גמר ( 4נ"ז)
סה"כ  54נ"ז
עמידה בהצלחה בכל אחד מהמרכיבים הנ"ל הינה תנאי הכרחי לסיום הלימודים.

עקרונות היזמות העסקית

 3נ"ז

יסודות החשבונאות

 2נ"ז

ניהול אסטרטגי של המשאב האנושי

 2נ"ז

ניהול פרויקטים

 2נ"ז

קורס דירקטורים

 2נ"ז

עולם המטבעות בעידן החדש

 2נ"ז

שם הקורס

מס' נ"ז

מיומנויות ניהול ,אימון ומשא ומתן

 2נ"ז

התנהגות ארגונית למנהל עסקים

 3נ"ז

Impact investments

 2נ"ז

הכרת דוחות כספיים

 2נ"ז

ניהול המימון

 3נ"ז

כלכלה למנהל עסקים

 3נ"ז

סטטיסטיקה למנהל עסקים

 3נ"ז

אסטרטגיה עסקית

 3נ"ז

אתיקה עסקית ואחריות תאגידית בניהול

 2נ"ז

ניהול השיווק

 3נ"ז

להלן נפרט בנפרד את לימודי החובה ,הלימודים המיוחדים לכל אחת מההתמחויות
ואת לימודי הבחירה .כמו כן נרחיב על הפרויקט.
לימודי חובה בכל ההתמחויות (סה"כ  31נ"ז)
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קורסי בחירה כלליים 2 -נ"ז
אפשר לבחור קורס אחד מבין הבאים או אחד מקורסי הבחירה בהתמחויות
השונות מאלו אותן בחר הסטודנט

פרויקט גמר  4 -נ"ז
פרויקט הגמר מהווה מרכיב חשוב בתכנית הלימודים ומבוסס במידה רבה על כלל
הידע אשר נרכש על-ידי הסטודנטים במהלך לימודיהם .הפרויקט יעסוק במתן הצעות
לפתרון בעיה ניהולית אמיתית וכולל את הגדרת הבעיה ,ניתוח אסטרטגי ,הצגת
חלופות והצעת פתרונות ,כמו גם התייחסות להשלכות האסטרטגיות של הבעיה
והפתרון המוצע לתחומים השונים של הארגון .הסטודנטים יתבקשו לעשות שימוש
בכלים המקצועיים אשר נלמדו לכל אורך הלימודים ובמיוחד בקורסי ההתמחות
ויגבשו המלצות אופרטיביות לטיפול בבעיה .לפרוייקט הגמר שני מלווים :מנהל
אקדמי מטעם התכנית ומנהל מקצועי ,מטעם הארגון.

תיאור ההתמחויות ולימודי החובה והבחירה בכל אחת מהן:
 .1התמחות באסטרטגיה ,יזמות וחדשנות
"אם לא תדעי לאן את רוצה להגיע ,אין זה משנה לאיזה כיוון תלכי" במשפט קצר
וממוקד מסכם החתול לאליסה בארץ הפלאות את הדילמה של בחירת מסלול וכיוון
התקדמות ,ובכך גם משקף למנהלים את החשיבות של התכנון האסטרטגי של כל ארגון.
תכנון אסטרטגי כבר מזמן אינו נחלתם הבלעדית של חברות הייעוץ כמו ״מקנזי״
ואחרות ,והוא מוטמע בתהליכים של מרבית הארגונים ,אם בצורת מחלקות אסטרטגיה
ואם בצורת צוות תכנון המובל ע"י ההנהלה הבכירה בארגון .מסלול האסטרטגיה
בתכנית ה M.B.A.-מיועד לתת למנהלים בארגונים את הכלים לביצוע ,לניתוח ולתכנון
אסטרטגי בתנאי השוק העדכניים.
קורסי חובה בהתמחות
שם הקורס

מס' נ"ז

אסטרטגיה של ניהול משברים

 3נ"ז

ניהול מיזוגים ורכישות

 3נ"ז

חדשנות ויזמות

 3נ"ז

סמינר באסטרטגיה ,יזמות וחדשנות

 4נ"ז

קורסי בחירה בהתמחות (יש לבחור שני קורסים)
טרנספורמציה עסקית דיגיטלית

 2נ"ז

אסטרטגיות מימון חברתיות

 2נ"ז

 Data Scienceלמנהלים

 2נ"ז

*יתכנו שינויים  /התאמות בהיצע קורסי הבחירה.
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 .2התמחות במימון
ההתמחות במימון מקנה ידע נרחב של שוק ההון ,מימון הפירמה ,השקעות ,הערכת
שווי חברות ,אופציות וחוזים עתידיים ,ניהול סיכונים ,מימון התנהגותי ומימון בינלאומי,
עם הדגשת הקשר בין העולם האקדמי והעסקי.
הלימודים בהתמחות זו מקנים לסטודנטים את הידע הדרוש לתפקידי ניהול פיננסי
בחברות עסקיות ולתפקידים מקצועיים במגוון חברות ומוסדות פיננסיים ומפתחת אצל
הסטודנטים יכולות אסטרטגיות פיננסיות ויכולות לשיפור ההחלטות המימוניות והפיכתן
למקצועיות ,מהירות ומושכלות יותר .ההתמחות מכשירה את הסטודנטים לתפקידי
ניהול פיננסי ,ניהול השקעות ,חשבות ,במגוון חברות ומוסדות עסקיים ,בממשלה
ובמוסדות הפיקוח וכן לתפקידי ייעוץ בכל תחומי המימון .הסטודנטים בהתמחות
זו ,גם אם אינם עובדים בתחום הפיננסי ,יכולים להנות מהידע הרב שיקבלו ,שיוביל
אותם לניהול נכון ומושכל יותר של כל האספקטים הכספיים בחיי היום-יום שלהם:
תיקי השקעות ,הלוואות ,משכנתאות ,חסכונות ,פנסיה וביטוח.
קורסי חובה בהתמחות
שם הקורס

מס' נ"ז

ניהול פיננסי

 3נ"ז

תורת ההשקעות וניתוח ניירות ערך

 3נ"ז

הערכת שווי חברות

 3נ"ז

סמינר במימון

 4נ"ז
קורסי בחירה בהתמחות (יש לבחור שני קורסים)

מימון התנהגותי

 2נ"ז

ניהול סיכונים :בנקאות וביטוח

 2נ"ז

פינטק

 2נ"ז

*יתכנו שינויים  /התאמות בהיצע קורסי הבחירה.

 .3התמחות בניהול השיווק
בשנים האחרונות מתחרים ארגונים רבים על תשומת ליבו של הלקוח הפוטנציאלי.
תחרות זו הפכה את תחום השיווק לחשוב ומרכזי בחייו של כל מנהל ,הן בארגונים
הפועלים בסביבה לוקאלית והן בארגונים הפועלים בסביבה בינלאומית .ההתמחות
מעשירה בידע נרחב בעולמות התוכן של השיווק הדיגיטלי ,ניהול הפרסום ,יצירתיות
בקבלת החלטות שיווקיות ,התנהגות צרכנים ועוד .ההתמחות מכשירה את הלומד
למגוון תפקידי ניהול בתחומי השיווק השונים וביניהם ניהול מוצר ,שיווק דיגיטלי,
ניהול שיווק ,מחקר שווקים ועוד.
קורסי חובה בהתמחות
שם הקורס

מס' נ"ז

אסטרטגיה שיווקית

 3נ"ז

מודלים של התנהגות צרכנים

 3נ"ז

שיווק בעידן הדיגיטלי

 3נ"ז

סמינר בניהול השיווק

 4נ"ז

קורסי בחירה בהתמחות (יש לבחור שני קורסים)
שיווק שירותים

 2נ"ז

ניהול הפרסום

 2נ"ז

ניהול חווית לקוח בסביבה עסקית

 2נ"ז

*יתכנו שינויים  /התאמות בהיצע קורסי הבחירה.
 .4התמחות בניהול אימפקט
התמחות זו מציעה הזדמנות לסטודנטים שרוצים להוביל אנשים ,פרויקטים ,סטארט-
אפים וארגונים עסקיים להתמודדות עם האתגרים החברתיים ,הכלכליים והסביבתיים
הדוחקים ביותר בעולם כיום .חברות עוברות שינויים מהותיים כתוצאה מהSingularity-
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שהטכנולוגיה מציבה .הסביבה הניהולית מאופיינת יותר ויותר על ידי ה( VUCA -נדיפות,
אי-ודאות ,מורכבות ודו ערכיות) .כמו כן ,הולך וגדל הצורך בחשיבה כלכלית אחרת,
חשיבה שדואגת במקביל לשורה תחתונה משולשת .People + Planet + Profit :כיום,
יותר ויותר אנשים מעוניינים להתמודד עם האתגרים הגדולים של החברה ושל כדור
הארץ .כל זה דורש ניהול ,חשיבה אחרת וכלים ניהוליים חדשים.
ההתמחות בניהול אימפקט מיועדת לאותם אנשים שמעוניינים לקבל כלים לניהול
אתגרים בסביבה חדשה זו ,הקורמת עור וגידים מול עינינו .בוגרי התכנית יקבלו כלים
לאתר הזדמנויות ומשברים ,לנסח תכנית עבודה מוכוונת אימפקט ,להוביל את קבלת
התכנית ויישומה ולהפיק לקחים לקראת האתגר הבא.
בתכנית ילמדו הגישות ה"קלאסיות" של מנהל עסקים ,לצד החשיבה הביקורתית
בניהול וכלכלה שמתפתחת כעת .סטודנטים ילמדו כלים כדוגמת :כלכלה התנהגותית,
כלכלה משתפת ,בינה מלאכותית ,מטבעות קריפטו (בלוקצ'יין) ומטבעות משלימים,
ניהול חדשנות ,ניהול בר קיימא של הסביבה וכיצד לפתח את ההון הפסיכולוגי העצמי
של צוותי העבודה שלהם ושל הארגון בו הם פועלים.

קורסי חובה בהתמחות
שם הקורס

מס' נ"ז

סמינר  Re:Think Managementניהול סינגולריות

 4נ"ז

יישומים חברתיים של מימון התנהגותי

 2נ"ז

כלכלה פוליטית

 2נ"ז

פיתוח הון פסיכולוגי

 2נ"ז

ניהול AI

 2נ"ז

ניהול קיימות והסביבה

 2נ"ז

ניהול אימפקט/שורה תחתונה משולשת

 3נ"ז

הליך הרישום והקבלה ללימודי תואר שני במנהל עסקים ()M.B.A.
תנאי הסף להגשת מועמדות לתואר שני במנהל עסקים:
 .1קבלה אוטומטית
ב בעלי תואר "בוגר" ממוסד מוכר להשכלה גבוהה.
ב הוכחת ידע קודם במבוא לכלכלה (מיקרו+מאקרו) ,מתמטיקה ומבוא
לטכנולוגיות מידע.
ב נבחנו בבחינת  GMATבציון שאינו נמוך מ ,610-או בציון  GMATכמותי שאינו
נמוך מ.44-
 .2בקשת פטור מ GMAT-וריאיון אישי (ועדת קבלה)
ב בעלי תואר ראשון ממוסד להשכלה גבוהה בישראל בציון  80ומעלה.
ב בעלי תואר ראשון ממוסד להשכלה גבוהה בישראל בציון  75ומעלה ובעלי ניסיון
תעסוקתי משמעותי.
לימודי השלמה
כחלק מתנאי הקבלה לתכנית הלימודים יש להציג ידע קודם בקורסים הבאים:
ב מבוא לכלכלה (מיקרו ומאקרו)
ב מבוא למתמטיקה למנהל עסקים
ב מבוא לטכנולוגיות מידע
ניתן להוכיח את הידע הקודם בקורסים הנ"ל באחת מהדרכים הבאות:
 )1בקשה לפטור על סמך לימודים קודמים.
 )2קבלת ציון עובר בבחינת פטור המתקיימת באקדמית.
 )3רישום לקורס השלמה קצר בן ארבעה מפגשים המתקיים בחודש הראשון בסמסטר
א' תשפ"ג באקדמית וקבלת ציון עובר במטלת הסיום* .הקורס מועבר בצורה מקוונת.
*פתיחת הקורסים מותנית במספר הנרשמים.
הליך הרישום
הרישום הרגיל לסמסטר א' לשנת הלימודים תשפ"ג יתקיים בתקופה שבין
 .1.1.2022-30.4.2022רישום מאוחר יפתח בתום הרישום הרגיל על בסיס מקום פנוי.
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פתיחת תכניות הלימודים מותנית במספר נרשמים/מממשים מינימלי.
במקרה של אי פתיחת תכנית לימודים תימסר הודעה מתאימה לנרשמים.
רישום לאקדמית:
ב רישום במעמד פגישת ייעוץ בליווי יועצת הלימודים.
ב רישום מקוון באתר האינטרנט של האקדמיתwww.mta.ac.il :
יש לצרף את המסמכים הבאים:
 .1תשלום דמי רישום .את התשלום ניתן לבצע גם באמצעות כרטיס אשראי ברישום
המקוון באתר האקדמית (לא יתקבלו צ'קים או מזומן) .דמי הרישום בסך  500ש"ח
(כולל תשלום בסך  ₪ 80עבור ערכת הרישום) אינם מוחזרים בשום מקרה .סכום
דמי הרישום אינו משתנה במהלך תקופת הרישום (כולל הרישום המאוחר אם יתקיים).
בני משפחה מדרגת קרבה ראשונה שירשמו ללימודים במכללה לאותה שנת לימודים
יחויבו בתשלום אחד של דמי הרישום.
 .2תעודת בוגר תואר ראשון/אישור זכאות לתואר ,גיליון ציונים רשמי .ניתן
לשלוח העתק מקורי המסופק על ידי המוסד האקדמי בו למד המועמד או לאשר
צילום במרכז ייעוץ ורישום עם הצגת התעודה המקורית .מועמדים הנמצאים בשנה
האחרונה ללימודים לקבלת תואר בוגר מתבקשים לצרף גיליון ציונים עדכני.
 .3צילום תעודת זהות/תעודת עולה – יש לצרף צילום של הדף נושא התצלום והספח.
 .4קורות חיים.
 .5אישור בחינת .GMAT
 .6כל חומר העשוי לסייע בקבלה לתואר שני.
חומר הרישום חייב להגיע במלואו למרכז ייעוץ ורישום של האקדמית עד למועד סיום
הרישום .רישום שלא יכלול את כל המסמכים הנדרשים יגרום לעיכוב בהליך הרישום.

תואר שני בייעוץ ופיתוח ארגוני ()M.A.

ב יישומיות.
ב גיבוש זהות פרופסיונאלית אישית כיועץ/יועצת ארגוני/ת.

.

דקן בית הספר לניהול וכלכלה :פרופ' יואב גנזך
ראש התכנית :פרופ' רפאל שניר
מטרת התכנית
התקופה הנוכחית היא תקופה של שינויים מואצים ,אשר משפיעים השפעה ניכרת
על הגדרת המטרות ,המבנה ודרכי הפעולה של ארגונים .אלה נאלצים להתמודד עם
אתגרים כגון :ההתפתחות הטכנולוגית ותהליכי הגלובליזציה ,שינויים ערכיים ,הגיוון בכוח
העבודה ,עליית חשיבותו של הלקוח ומציאות בעלת מרכיב מובנה של חוסר וודאות.
היות והאתגרים עמם מתמודדים ארגונים כיום הינם רב-תחומיים (טכנולוגיים ,כלכליים,
תרבותיים ,חברתיים ,דמוגרפיים ועוד) ,אין להם מענה בלעדי בדיסציפלינה ספציפית
כלשהי .מציאות זו היא שהפכה את הייעוץ והפיתוח הארגוני למקצוע חשוב ונדרש.
מטרת תכנית הלימודים הינה הכשרת יועצים בעלי רמה גבוהה של ידע ומיומנויות
רלוונטיים ,להכוונה וליווי של תהליכי שינוי ופיתוח ארגוני.
היתרונות העיקריים של לימודי תואר שני באקדמית
ב רמת לימודים גבוהה.
ב סגל בכיר ומנוסה במחקר ,בהוראה אקדמית ובשטח.
ב שכר לימוד אוניברסיטאי.
ב ראיה אינטר-דיסציפלינארית.
ב כיסוי קוהרנטי ,תשתיתי ומתקדם ,לתכנים ולמיומנויות העיקריים בייעוץ ובפיתוח
ארגוני.
ב הקניית כלים כמותניים ואיכותניים בחקר ארגונים.
ב הכרת "ארגז הכלים" של היועץ הארגוני :כלומר ,חשיפה לארבעת סוגי ההתערבויות
הקיימים בייעוץ ובפיתוח ארגוני (אסטרטגיות ,טכניות-מבניות ,של תהליכי אנוש
ושל ניהול משאבי אנוש).
ב חשיפה לאופני העבודה של יועצים ארגוניים במגזר הפרטי ובמגזר הציבורי
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עקרונות תכנית הלימודים
התכנית מיועדת לבוגרי תואר ראשון לפחות ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בכל תחום.
תכנית הלימודים רלוונטית במיוחד לבוגרי תואר ראשון בתחומים הבאים :פסיכולוגיה,
מדעי ההתנהגות ,סוציולוגיה ,ניהול ,מנהל עסקים ומדעי החברה.
דרישות קדם לתכנית הלימודים
כחלק מתנאי הקבלה לתכנית הלימודים יש להציג ידע קודם בשני הקורסים הבאים:
 .1סטטיסטיקה לתואר ראשון במדעי החברה
 .2שיטות מחקר לתואר ראשון במדעי החברה
ניתן להוכיח ידע קודם בקורסים הנ"ל באחת מהדרכים הבאות:
ב בקשה לפטור על סמך לימודים קודמים הכוללת שליחת סילבוס רלוונטי
ב קבלת ציון עובר בבחינת פטור המתקיימת באקדמית

מבנה תכנית הלימודים
היקף תכנית הלימודים הינו  48נקודות זכות.

מתקבל/ת לתכנית הלימודים מועמד/ת בעל תואר שני בתחום קרוב .הפטור המהותי
המקסימלי שיינתן יהיה בהיקף של  4נ"ז.

מסגרת

נ"ז

לימודי ליבה:
ב קורסי תשתית בייעוץ ופיתוח ארגוני  12 -נ"ז
ב קורסי תשתית בניהול וכלכלה ליועצים ארגוניים  8 -נ"ז

20

לימודים מתקדמים:
ב סוגי התערבויות עיקריים בייעוץ ופיתוח ארגוני  6 -נ"ז
ב ייעוץ ופיתוח ארגוני במיקוד מגזרי ובארגונים גלובליים  4 -נ״ז
ב הקניית מיומנויות ייעוץ למנהלים ,גיבוש זהות פרופסיונאלית ואתיקה
בייעוץ ארגוני  6 -נ"ז
ב לימודי העשרה והרחבה  4 -נ"ז
ב הדרכה לפרקטיקום ופרקטיקום  8 -נ"ז
ב מבט למחקר ולשטח  -ללא נ"ז
ב הדרכה אישית פרופסיונאלית  -ללא נ"ז

28

סה"כ

48

*עבודת מחקר כמותנית (שאיננה חובה) מזכה ב 2-נ"ז נוספות ,מעבר ל 48-נ"ז.
עמידה בהצלחה בכל אחד מהמרכיבים הנ"ל מהווה תנאי הכרחי לסיום הלימודים.

פטורים
סטודנט המתחיל ללמוד במכללה ,לאחר שלמד במוסד אקדמי מוכר ,או המחדש
לימודיו במכללה ,חייב עקרונית לעמוד במלוא תכנית הלימודים .עם זאת ,רשאי
הסטודנט להגיש בקשה לפטור מקורס/ים על בסיס קורס שלמד כסטודנט מן המניין
במסגרת לימודים לתואר ראשון/שני במוסד אקדמי מוכר.
קיימים שני סוגי פטור .1 :פטור ללא זיכוי בנקודות זכות  -הסטודנט יהיה פטור מלימוד
הקורס אך יחויב בלימוד קורס חלופי בהיקף נקודות זכות זהה .פטורים יינתנו לכל
היותר משישה קורסים  12 -נ"ז בסה"כ .2 .פטור מהותי – הסטודנט יהיה פטור מלימוד
הקורס ולא יחויב בקורס חלופי .פטור זה נועד על מנת לתת מענה למקרה ייחודי בו
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קורסי ליבה (חובה)

ב אתיקה ואחריות חברתית בייעוץ ארגוני
בקורס נדון בהוגנות במקום העבודה ,באחריות חברתית תאגידית ובאתיקה של
עובדים ומנהלים .כמו כן ,נעסוק בדילמות המאפיינות יועצים ארגוניים מתוקף תפקידם
כיועצים .בכל נושא נתמקד בהיבטים הנורמטיביים ,הפסיכולוגיים-אמפיריים והפרקטיים
שיכולים להועיל לאנשי המקצוע.
ב גיבוש זהות פרופסיונלית כיועץ/ת ארגוני/ת
מטרת קורס זה הינה להקנות למשתתפים בו מודעות עצמית משמעותית ,שתאפשר
להם לבחור ולפתח את הקריירה המתאימה ביותר עבורם כיועצים ארגוניים ולהבין
את הדילמות המקצועיות בהן יתקלו .זאת תוך חשיפה לכלי אבחון מקצועיים שונים.
ב הארגון וסביבתו
הקורס עוסק ברמת הארגון בכללותו .נדון ביחסים בין הארגון לסביבתו ,נסקור סוגים
שונים של מבנים ארגוניים ,יתרונותיהם וחסרונותיהם ,נבחן מהי תרבות ארגונית ,מהם
שינויים ארגוניים ומה גורם להתרחשותם .נדון בהיבטים בין-תרבותיים בהתנהגות
ארגונית ,ונסיים בהתוויה אפשרית של ארגוני העתיד.
ב היחיד והקבוצה בארגון
בקורס נגדיר את התחום של התנהגות ארגונית .נעסוק בסוגיות ברמת הפרט בארגון
(לדוגמא :יסודות בהתנהגות הפרט ,תפיסה ותהליכי קבלת החלטות ,לחץ ושחיקה).
נסיים בדיון בסוגיות ברמת הקבוצה בארגון (למשל :יסודות בהתנהגות קבוצתית).
ב הכרת הדיווח הפיננסי
במסגרת הקורס יכירו המשתתפים את מבנה הדוחות הכספיים ותועלתם עבור מקבלי
החלטות בארגון .המשתתפים יכירו את הדוחות ,הקשר ביניהם וירכשו כלים לבחינת
מצבה הפיננסי של החברה.

ב התערבויות אסטרטגיות
התערבויות אסטרטגיות הן מבין ההתערבויות החדשות ביותר בייעוץ ופיתוח ארגוני
ונערכות בדרך כלל ברמת הארגון בכללותו .הקורס מיועד לצורך הכרת ההתערבויות
האסטרטגיות העיקריות ,הן מנקודת הראות התיאורטית והן מנקודת הראות היישומית.

ב מבוא למערכות מידע
בקורס נלמד באופן מקיף את המושגים והמאפיינים העיקריים של עולם מערכות
המידע .כמו כן ,נבחן את הקשרים בין מערכות המידע לבין הארגון ונדון בשיטות
והשלבים השונים בפיתוח מערכות המידע.

ב ייעוץ ארגוני בארגונים גלובליים
מטרת קורס זה הינה להקנות למשתתפים היכרות עם משמעות הייעוץ בארגונים
גלובליים ,תוך מתן דגש לנקודה הישראלית .הקורס בוחן בין היתר אספקטים תרבותיים
בייעוץ ,משמעות הייעוץ בחברות בין-לאומיות בעלות נוכחות בין-יבשתית ועוד.

ב מדידה והערכה בארגונים
הקורס מתמקד בשיטות וכלים למדידת פעילות וביצועים ארגוניים והערכתם היחסית
והאבסולוטית .פרקטיקות המדידה וההערכה הנלמדות בקורס משלבות בין גישות
איכותניות וכמותניות.

ב מבוא לכלכלה
הקורס מתמקד במושגי יסוד בתורת הכלכלה ועקרונות הניתוח הכלכלי .מושגי היסוד
בכלכלה ועקרונות הניתוח הכלכלי הם חלק נכבד מהיסודות של העולם העסקי ועולם
הניהול בכללותו .נדון בקשרים בסיסיים בין המשתנים המאקרו-כלכליים החשובים
ונכיר היבטים של מדיניות מאקרו כלכלית.

ב מנהיגות בארגונים
בעידן הגלובלי והתחרותי בו פועלים ארגונים כיום ,אין די במנהלים מקצועיים .ארגונים
זקוקים למנהיגים ,היכולים להוביל את הארגון למחוזות חדשים ,ולהניע את עובדיהם
לקראת מחוזות אלו .במסגרת הקורס נדון בתהליך המנהיגות ,ביחסי הגומלין בין המנהיג
למונהגים משלוש פרספקטיבות :המנהיג ,המונהגים וההקשר שבו מתרחש התהליך.

ב מבוא לאסטרטגיה
הקורס עוסק באתגרים העומדים בפני מנהלים בכירים בתחום הרחב של אסטרטגיה
עסקית וניהול חוצה גבולות .על רקע הסביבה הדינמית וקצב השינויים יושם דגש
מיוחד על יכולת ההתחדשות של הארגונים ומוביליהם.

ב מיומנויות ייעוץ למנהלים
הקורס מבצע סקירה של תהליך הייעוץ למנהלים בהקשר הארגוני ותופעות רלוונטיות
לייעוץ למנהלים .לאחר מכן ,הקורס מעניק כלים ומיומנויות לייעוץ אפקטיבי למנהלים
ודרכי הקניית כלי ניהול אפקטיביים למנהלים .תרגילי הקורס מיועדים לבנות אצל
הסטודנטים הון פסיכולוגי כיועץ/ת בהקשר המתואר בקורס.

ב מבוא לייעוץ ופיתוח ארגוני א'
הקורס מתמקד בשלבים הראשונים שלפני ההתערבות הארגונית  -שלב הכניסה
לארגון ,עריכת החוזה הפסיכולוגי וביצוע האבחון הארגוני .עיקר הקורס מתמקד בשלב
הדיאגנוזה .מטרת הקורס להקנות לסטודנטים את היסודות התיאורטיים של הדיאגנוזה
הארגונית ולאמנם כיצד לבצע אבחון ארגוני מהימן.
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ב מבוא לייעוץ ופיתוח ארגוני ב'
קורס זה מהווה נדבך משלים לקורס מבוא לייעוץ ופיתוח ארגוני א' .התערבות של
פיתוח ארגוני מתבססת באופן גלוי או סמוי על גישה תיאורטית מסוימת לשינוי
ארגוני .בקורס נסקור את הגישות התיאורטיות העיקריות לשינוי ארגוני ונדון בשלבים
האחרונים בפיתוח ארגוני :תכנון ויישום השינוי ,הערכת השינוי ומיסודו.

ב פרקטיקום והדרכה לפרקטיקום
פרקטיקום (התנסות מעשית) בייעוץ ארגוני הינו מרכיב הכרחי בתכנית הלימודים.
לפיכך ,במהלך שנה ב' יבצעו הסטודנטים פרויקט ייעוצי בארגון מתאים (בנוסף לימי
הלימודים של התכנית) .הפרויקט ילווה הן בהדרכה אקדמית של חבר/ת סגל האקדמית
והן בהדרכה של איש קשר לארגון.
ב הדרכה פרופסיונלית אישית
פגישת הכוונה אישית עם כל סטודנט/ית במהלך שנה ב'.

קורסי בחירה

ב התערבויות של תהליכי אנוש
מטרת קורס זה הינה להקנות היכרות 'אינטימית' עם מגוון רחב של התערבויות
ארגוניות מתחום תהליכי אנוש .מעבר לרמה התיאורטית ,הקורס שם דגש על הפן
הפרקטי וחושף את המשתתפים לשורה רחבה של ארגונים בהם בוצעה ההתערבות.
ב התערבויות טכניות-מבניות
הקורס סוקר את התיאוריה והפרקטיקה של התערבויות ארגוניות הפועלות על פי
מודלי העבודה של הרופא והמהנדס ,בשילוב עם מודל הפסיכולוגיה הדינמי .הקורס
מתמקד בהתערבויות למול בעיות שמודלי עבודה אלו מתאימים להן ,ומקנה לסטודנט
ידע לפיתוח מיומנויותיו בניתוח הבעיות ובבניית תכנית עבודה לפתרונן.
ב התערבויות של ניהול משאבי אנוש
בקורס נסקור את ההתערבויות העיקריות של ניהול משאבי אנוש ,תוך התייחסות
להוויה הישראלית ולתפקידה של מחלקת משאבי אנוש בארגון ,בהפיכת המשאב
האנושי לגורם מרכזי ביצירת יתרון יחסי לארגון על פני מתחריו.
ב ייעוץ ופיתוח ארגוני במגזר הפרטי
מטרת קורס זה הינה לבחון את משמעות ומורכבות הייעוץ הארגוני הניתן לחברות
במגזר הפרטי .הקורס בוחן אספקטים מרכזיים של המגזר הפרטי וייחודו .הקורס חושף
את המשתתפים לשורה רחבה של ארגונים מהמגזר הפרטי בהם בוצעה ההתערבות,
מתאר את ההקשר הארגוני הייחודי ,בוחן את ההתערבות ודן בתוצאותיה.
ב ייעוץ ופיתוח ארגוני במגזר הציבורי ובשלטון המקומי
קורס זה מתמקד במאפיינים הייחודיים של ארגונים השייכים למגזר הציבורי והתרומה
של היועץ בהתמודדות עם המאפיינים הללו ומתן מענה לצרכים הייחודיים של מגזר
זה .זאת ,באמצעות שימוש במקרי מבחן ,התייחסות לתחומי ידע רלוונטיים ודילמות
שעולות.
ב סמינר
בחירה של סמינר אחד מתוך היצע של ארבעה סמינרים.
היצע הסמינרים עשוי להשתנות משנה לשנה.
ב סדנה
בחירה של סדנה אחת מתוך היצע של ארבע סדנאות.
היצע הסדנאות עשוי להשתנות משנה לשנה.
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הליך הרישום והקבלה ללימודי תואר שני בייעוץ ופיתוח ארגוני
תנאי הסף להגשת מועמדות לתואר שני בייעוץ ופיתוח ארגוני:
• תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בכל תחום ,בציון גמר של  85לפחות
במדעי החברה והרוח או  80לפחות במדעי הטבע ובמדעים מדויקים ,או בעלי תואר
שני/שלישי ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בכל תחום (מדעי החברה ,מדעי הרוח ,מדעי
הטבע ,מדעים מדויקים).
• קורות חיים בהיקף של עמוד/שניים ,עם דגש על ידע והתנסויות רלוונטיים.
• ראיון אישי.

הליך הרישום
הרישום הרגיל לסמסטר א' לשנת הלימודים תשפ"ג יתקיים בתקופה שבין
 .30.4.2022- 1.1.2022רישום מאוחר יפתח בתום הרישום הרגיל על בסיס מקום פנוי.
פתיחת תכניות הלימודים מותנית במספר נרשמים/מממשים מינימלי.
במקרה של אי פתיחת תכנית לימודים תימסר הודעה מתאימה לנרשמים.

רישום לאקדמית:

ב רישום במעמד פגישת ייעוץ בליווי יועצת הלימודים.
ב רישום מקוון באתר האינטרנט של האקדמיתwww.mta.ac.il :

יש לצרף את המסמכים הבאים:
 .1תשלום דמי רישום .את התשלום ניתן לבצע גם באמצעות כרטיס אשראי ברישום
המקוון באתר האקדמית (לא יתקבלו צ'קים או מזומן) .דמי הרישום בסך
( ₪ 500כולל תשלום בסך  ₪ 80עבור ערכת הרישום) אינם מוחזרים בשום מקרה.
סכום דמי הרישום אינו משתנה במהלך תקופת הרישום (כולל הרישום המאוחר אם
יתקיים) .בני משפחה מדרגת קרבה ראשונה שירשמו ללימודים במכללה לאותה שנת
לימודים יחויבו בתשלום אחד של דמי הרישום.
 .2תעודת בוגר תואר ראשון/אישור זכאות לתואר ,גיליון ציונים רשמי .ניתן לשלוח
העתק זהה למקור שאושר על ידי המוסד האקדמי בו למד המועמד או לאשר צילום
במרכז ייעוץ ורישום עם הצגת התעודה המקורית .מועמדים הנמצאים בשנה האחרונה
ללימודים לקבלת תואר בוגר מתבקשים לצרף גיליון ציונים עדכני.
 .3צילום תעודת זהות/תעודת עולה – יש לצרף צילום של הדף נושא התצלום והספח.
 .4קורות חיים.
 .5כל חומר העשוי לסייע בקבלה לתואר שני.
חומר הרישום חייב להגיע במלואו למרכז ייעוץ ורישום של האקדמית עד למועד סיום
הרישום .רישום שלא יכלול את כל המסמכים הנדרשים יגרום לעיכוב בהליך הרישום.

תואר שני במדעי המחשב ()M.Sc.
דקנית בית הספר :פרופ' דלית נאור
ראש התכנית :ד"ר ראיד סאעבנה
למה ללמוד תואר שני במדעי המחשב?
מדעי המחשב הינו תחום מאד דינמי המתחדש במהירות מסחררת בשנים האחרונות.
על מנת להישאר רלוונטים ועדכנים בשוק העבודה ולהתעדכן בחידושים בעולם
המחקר נדרשים אנשי מדעי המחשב להדביק פערים ולהשלים ידע באופן שוטף.
אמנם חלק מהידע ניתן ללמידה עצמית ,אך לא תמיד; בפרט הדבר קשה במסגרת
עבודה מלאה .לימודי התואר השני מקנים מסגרת המאפשרת לגשר על פערי הידע,
להרחיב ולהעמיק ,להתפתח טכנולוגית ,ואף להשכיל בתחום חדש שלא נלמד בעבר
(כמו לדוגמה תחום "מדע הנתונים" ולמידת מכונה).
מהו יחודו של התואר שני במדעי המחשב באקדמית?
התכנית לתואר שני במדעי המחשב באקדמית תל-אביב-יפו מציעה מגוון רחב של
תחומי לימוד ברמת לימודים גבוהה .התכנית מרחיבה ומעשירה את התשתית שנלמדה
בתואר הראשון ,ומעמיקה את תחומי הידע והיכולות המקצועיות של הסטודנטים,
התאורטיים והמעשיים כאחד .התכנית שמה דגש על נושאים תיאורטיים ומחקר בסיסי,
ומטרתה לענות על צרכי התעשייה הזקוקה הן לעובדים בעלי יכולות ומיומנויות גבוהות
בתחומים השימושיים והן לעובדים בעלי אוריינטציה מחקרית .בפרט ,לתכנית היצע
רחב בתחומי מדע הנתונים ,למידת מכונה ולמידה עמוקה.
מסלול הלימודים לתואר שני מחקרי הכולל עבודת תזה מהווה הזדמנות ייחודית
להתנסות בחוויית מחקר ,החל מהגדרת בעיה ,סקירה יסודית של התחום ,יצירת ערך
חדש ,וכתיבת תוצאות המחקר .התזה מתבצעת בתחומי המחקר של חברי סגל בית
הספר ובהנחייתם .החשיפה למחקר וההתנסות בו חשובה לאלה השואפים להשתלב
בתעשייה בתפקידי מחקר ופיתוח .התכנית מאפשרת המשך לימודים לתארים
מתקדמים במוסדות להשכלה גבוהה בארץ ובעולם.
מבנה התכנית ומשך הלימודים מאפשרים ללומדים בה לשלב לימודים לתואר שני
עם עבודה.
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היתרונות העיקריים של לימודי תואר שני באקדמית
•סגל בכיר ומנוסה בהנחיה מחקרית העוסק בתחומים שהם בחזית המחקר של
מדעי המחשב
• למעוניינים ,דגש רב בתחום מדע הנתונים
• רמת לימודים גבוהה ומגוון רחב של קורסים
• התנסות בתהליך מחקרי
• תכנית לימודים גמישה המיועדת לאוכלוסייה עובדת
• שכר לימוד אוניברסיטאי
התכנית לתואר שני אושרה בהצלחה על ידי המל"ג בשנת  2020וצוינה כאחת מתכניות
לתואר שני המובילות בארץ.
מאפייני התכנית
למי מיועדת התכנית?
מבנה התכנית ומשך הלימודים מאפשרים ללומדים בה לשלב לימודים לתואר שני
עם עבודה .על כן ,ציבור היעד לתכנית המוצעת הוא מגוון הכולל בוגרי אוניברסיטאות
המועסקים בצה"ל או בענף ההייטק ,המעוניינים להעמיק בתחום מדעי המחשב תוך
כדי עבודתם .התכנית מיועדת לשכבה העליונה של בעלי תואר ראשון במדעי המחשב
מקרב האוניברסיטאות ובוגרי המכללות ,בעלי פוטנציאל לימודי לתואר שני.
תכנית לימודים גמישה
משך הלימודים הוא בין ארבעה לשמונה סמסטרים ,ובלבד כי משך הזמן המרבי של
הלימודים לא יעלה על ארבע שנים ,בהתאם לקצב ההתקדמות של הסטודנט .כל
סטודנט יעצב את תכנית לימודיו ,הרכבה ומשכה ,באופן אישי ,בכפוף למסגרת כללית
המוגדרת על ידי תכנית הלימודים לתואר ,כמפורט בהמשך.
סגל ההוראה
הסגל הבכיר בביה"ס למדעי המחשב מונה למעלה מ 25-חוקרים שהם חברי סגל במינוי
קבוע .מרצים נוספים באים מהתעשייה ומאוניברסיטאות אחרות ומלמדים בתכנית
קורסים בתחום התמחותם המדעית והמקצועית .חברי סגל זה ינחו את הסטודנטים
במהלך עבודת המחקר והתזה.
תשתיות
לרשות הסטודנטים עומדות מלבד כיתות הלימוד גם ספריה ושש מעבדות מחשבים
חדישות ,כאשר בכל אחת מהמעבדות כ 20 -תחנות עבודה .אחת מהמעבדות
המתקדמות היא המעבדה לתקשורת מחשבים ,בה נחשפים הסטודנטים לחזית
הטכנולוגיה בנושאי תקשורת ו.BIG DATA -

לצד המעבדות וכיתות המחשבים מאפשרת האקדמית לסטודנטים יכולת גישה מרוחקת
ומאובטחת למאגרי מידע ,לשטחי אחסון ולתוכנות פרטניות אותן ניתן לתפעל מרחוק.

הרכב תכנית הלימודים לתואר שני מחקרי (עם תזה)
תכנית הלימודים לתואר שני מחקרי במדעי המחשב הינה בהיקף של  49נ"ז:
א .קורסים בהיקף של  29נ"ז (לא כולל לימודי השלמה ,אם יידרשו) :קורס חובה
( 5נ"ז) ,סמינר ( 3נ"ז) ו 7-קורסי בחירה ( 21נ"ז) ,כמפורט בהמשך.
ב .עבודת תזה בהיקף של  20נ"ז.
עמידה בהצלחה בכל אחד מהמרכיבים הנ"ל הינה תנאי הכרחי לסיום הלימודים.
א .קורסים
קורס חובה :פרקים במדעי המחשב התיאורטיים
מטרת הקורס לספק סקירה מקיפה של נושאי המחקר העיקריים בתאוריה של מדעי
המחשב .הקורס מאפשר לסטודנטים להרחיב את השכלתם בתחום ולהיחשף לתחומי
מחקר עדכניים ,שיסייעו להם בלימוד קורסי הבחירה ובעבודה על התזה.
בין הנושאים שיוצגו בקורס :אלגוריתמים מקורבים והסתברותיים ,חישוב מקוון ,חישוב
מקבילי ,חישוב מבוזר ,אלגוריתמי למידה ,קריפטוגרפיה והתפתחויות עדכניות בתורת
הסיבוכיות.
קורסי בחירה
במסגרת לימודי התואר השני מוצע מגוון רחב של קורסי בחירה המכסים תחומים
שונים בחזית המחקר והפיתוח של מדעי המחשב .ניתן למצוא תיאור של תחומים
נבחרים ודוגמאות לקורסים השייכים לכל תחום באתר המכללה
( > www.mta.ac.ilיחידות אקדמיות > ביה"ס למדעי המחשב > תואר שני).
להלן רשימה של קורסים מעשיים ותיאורטיים שניתנו בשנים האחרונות:
קורסי בחירה מעשיים:
הנדסת תוכנה ,מעבדה בתכנות מקבילי וקטורי ,מערכות מבוזרות ,מבוא לזיהוי
תבניות וניתוח תמונות של מסמכים ,נושאים מתקדמים במערכות איחסון ל,Big Data -
תכנות מרובה ליבות ,נושאים בלמידה לא מונחית ,הנדסת פרטיות בפיתוח תוכנה,
מבוא לבלוקצ'יין ומטבעות קריפטוגרפים ,ניתוח ועיצוב מונחי עצמים ,למידת מכונה:
למידה מדוגמאות ,סדנה בחישוב על מידע מוצפן ,יישומים של למידה עמוקה ,תכנות
פונקציונלי מתקדם.
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קורסי בחירה תאורטיים:
נושאים בחקר ביצועים ,תורת הקודים ,שפות תכנות ,סיבוכיות תקשורת ,נושאים
באנליזה סטאטית של תכניות ,שיטות אנליטיות במדעי המחשב ,אימות אוטומטי של
מערכות ,אלגוריתמים הסתברותיים ,שיטות אופטימיזציה ,שריגים במדעי המחשב,
קריפטוגרפיה ,קורס מתקדם במבני נתונים ,לוגיקות לא קלאסיות ,אלגברה ויישומיה
בראי מדעי המחשב.
סמינרים
הסמינרים המוצעים לסטודנטים לתואר שני מכסים מגוון רחב של נושאים .מידי
סמסטר מועבר סמינר .במהלך הלימודים על כל סטודנט לבחור לפחות סמינר אחד.
להלן מספר דוגמאות לסמינרים שניתנו בשנים האחרונות:
למידה לא מונחית ,הצפנה בעידן גוגל והענן :אתגרים ופתרונות ,עצי הכרעה ומודלים
אחרים של חישוב ,נושאים מתקדמים ברשתות עצביות ,למידה חישובית ,נושאים
בקריפטוגרפיה ,אלגוריתמים תת-לינאריים בעיבוד אותות ,עיבוד מידע בענן תוך
שמירה על סודיות המידע ,נושאים מתקדמים בהנדסת תוכנה ,חישוב על מידע מוצפן.
סטודנטים בשנה א' משתתפים בסמינר מחקר בתואר השני .זהו פורום לשיתוף מידע
בין כל הסטודנטים לתואר שני וסגל המרצים בבית הספר ומטרתו לכוון את הסטודנט
בתהליך עבודת המחקר.
ב .עבודת תזה
בתום לימודים בהיקף  20נ"ז לפחות ,ובכלל אלה קורס החובה ,ניתן להתחיל בעבודת
התזה של התואר .התזה היא עבודת מחקר עצמאית של כל סטודנט המבוצעת
בהנחיית חבר סגל ביה"ס .העבודה על התזה נמשכת בממוצע של כשני סמסטרים.
התזות מתבצעות בתחומי המחקר של המרצים במכללה ובהנחייתם.
דוגמאות לתחומי המחקר :מדעי הנתונים ,למידת מכונה ולמידה עמוקה,Security ,
חקר ביצועים ועוד.

הרכב תכנית הלימודים לתואר שני נלמד (ללא תזה)
תכנית הלימודים לתואר שני נלמד במדעי המחשב הינה בהיקף של  48נ"ז:
א .קורסים בהיקף של  38נ"ז (לא כולל לימודי השלמה ,אם יידרשו) :קורס חובה
( 5נ"ז) ,סמינר ( 3נ"ז) ו 10-קורסי בחירה ( 30נ"ז) ,כמפורט בהמשך.
ב .פרויקט גמר בהיקף של  10נ"ז.
עמידה בהצלחה בכל אחד מהמרכיבים הנ"ל הינה תנאי הכרחי לסיום הלימודים.
מבנה הקורסים זהה לתכנית הלימודים לתואר שני עם תזה.

פרויקט גמר
בתום לימודים בהיקף  10נ"ז לפחות ,ובכלל אלה קורס החובה ,ניתן להתחיל בביצוע
פרויקט הגמר של התואר .פרויקט זה הינו עבודה עצמאית של כל סטודנט המבוצעת
בהנחיית חבר סגל ביה"ס למדעי המחשב ,ובסופו הוא מוצג בפני ועדת הערכה
ששופטת את טיב הפרויקט .משכו הממוצע של פרויקט הגמר הינו כשני סמסטרים.
הפרויקטים מתבצעים בתחומי המחקר של המרצים במכללה ובהנחייתם.
דוגמאות לתחומי המחקר :מדעי הנתונים ,למידת מכונה ולמידה עמוקה,Security ,
חקר ביצועים ועוד.
לימודי השלמה
ועדת הקבלה ללימודי התואר השני תהיה רשאית להטיל על הסטודנט דרישה
להשלמות לימודים מתוך קורסי החובה בתכנית התואר הראשון של האקדמית
במדעי המחשב ,וזאת על-פי הערכתה את תכנית התואר הראשון שהסטודנט למד,
תכני הקורסים שלמד ,רמתם ומשך הזמן שחלף מאז הוענק לו התואר.
לימודי ההשלמה לא ייחשבו במניין החובות לתואר.
*האקדמית שומרת לעצמה את הזכות להכניס בכל עת במהלך תקופת הלימודים לתואר ,שינויים
בתכנית הלימודים (לרבות הוספת או ביטול קורסים ,החלפת קורסים באחרים וכיו"ב) .הודעה
בדבר שינויים כאמור ,ובמידה שיהיו כאלה ,תפורסם באתר האינטרנט של האקדמית.

הליך הרישום והקבלה ללימודי תואר שני במדעי המחשב
תנאי הסף להגשת מועמדות לתואר שני במדעי המחשב:
תואר אקדמי ראשון במדעי המחשב של מוסד מוכר להשכלה גבוהה בציון גמר 80
לפחות .בהחלטות לגבי קבלה יובאו בחשבון הישגים אקדמיים בלימודים לתואר
הראשון ,לצד ניסיון והישגים בעבודה בתחום .מועמדותם של מועמדים בעלי תואר
ראשון בתחום אחר תועבר לבדיקתה של ועדת הקבלה לתואר שני.
הליך הרישום:
הרישום הרגיל לסמסטר א' לשנת הלימודים תשפ"ג יתקיים בתקופה שבין
.1.1.2022-30.4.2022
רישום מאוחר יפתח בתום הרישום הרגיל על בסיס מקום פנוי.
פתיחת תכניות הלימודים מותנית במספר נרשמים/מממשים מינימלי.
במקרה של אי פתיחת תכנית לימודים תימסר הודעה מתאימה לנרשמים.
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על מנת להירשם:
ב רישום במעמד פגישת הייעוץ בליווי יועצת הלימודים.
ב רישום מקוון באתר האינטרנט של האקדמית.www.mta.ac.il :
יש לצרף את המסמכים הבאים:
 .1תשלום דמי רישום .את התשלום ניתן לבצע גם באמצעות כרטיס אשראי במרכז
ייעוץ ורישום (לא יתקבלו צ'קים או מזומן) .דמי הרישום בסך ( ₪ 500כולל תשלום
בסך  ₪ 80עבור ערכת הרישום) אינם מוחזרים בשום מקרה .סכום דמי הרישום
אינו משתנה במהלך תקופת הרישום (כולל הרישום המאוחר אם יתקיים) .בני משפחה
מדרגת קרבה ראשונה שירשמו ללימודים במכללה לאותה שנת לימודים יחויבו
בתשלום אחד של דמי הרישום.
 .2תעודת בוגר תואר ראשון/אישור זכאות לתואר ,גיליון ציונים רשמי .ניתן לשלוח
העתק מקורי המסופק ע"י המוסד האקדמי בו למד המועמד או לאשר צילום במרכז
רישום עם הצגת התעודה המקורית .מועמדים הנמצאים בשנה האחרונה ללימודים
לקבלת תואר בוגר מתבקשים לצרף גיליון ציונים עדכני.
 .3צילום תעודת זהות/תעודת עולה .יש לצרף צילום של הדף נושא התצלום והספח.
 .4קורות חיים
 .5כל חומר העשוי לסייע בקבלה לתואר שני.
חומר הרישום חייב להגיע במלואו למרכז ייעוץ ורישום של האקדמית עד למועד סיום
הרישום .רישום שלא יכלול את כל המסמכים הנדרשים יגרום לעיכוב בהליך הרישום.

תואר שני בפסיכולוגיה ()M.A.
דקנית בית הספר :פרופ' יונתה לוי
תכנית הלימודים לתואר השני נועדה להכשיר את הסטודנטים לקראת התמחות
באחת משש המגמות:
פסיכולוגיה קלינית
נוירופסיכולוגיה שיקומית
פסיכולוגיה רפואית (התכנית היחידה בתחום הנלמדת בארץ)
פסיכולוגיה תעסוקתית (התכנית היחידה בתחום הנלמדת באזור המרכז)
פסיכולוגיה התפתחותית
פסיכולוגיה חינוכית*
בכל המגמות ניתן ללמוד:
• מסלול מחקרי (עם תזה**)
• מסלול ללא תזה
*בהתאם להחלטת המועצה להשכלה גבוהה ,מיום  27.10.2020הוענקה למכללה הסמכה זמנית
להעניק תואר שני עם תזה/ללא תזה בפסיכולוגיה חינוכית לתקופה של שלוש שנים.
** הענקת התואר בפסיכולוגיה התפתחותית במסלול עם תזה מותנת באישור המל"ג.

המגמות :קלינית ,נוירו-שיקומית ורפואית מציעות מסלול לימודים במיקוד ילדים.
תכניות הלימוד במגמות השונות אושרו על ידי המועצה להשכלה גבוהה והן עומדות
בדרישות המוקדמות לתחילת התמחות של הוועדות המקצועיות מטעם מועצת
הפסיכולוגים .ייחודה של התכנית הוא בכך שהיא משלבת ידע עדכני המאפשר
חשיפה להתפתחויות תיאורטיות ומחקריות בכל אחת ממגמות הלימוד עם מגוון
גישות אבחוניות וטיפוליות תואמות ,כמו גם כלים למדידה ולהערכה ביקורתית של
הפרקטיקה בכל אחד מהתחומים.
קיום במקביל של שש מגמות לימוד וההשקה ביניהן מאפשרים תכנית מגוונת ועשירה
הכוללת לימודי ליבה כמו גם היכרות עם תכנים ייחודיים לכל מגמת לימוד.
הסטודנטים יחשפו למגוון קורסי בחירה שיאפשרו העמקה בגישות תיאורטיות וטיפוליות.
בכל המגמות קיים מסלול עם תזה* ומסלול עם עבודת גמר .המסלול עם תזה בכל
מגמות הלימוד יהיה פתוח רק לאותם סטודנטים שיעמדו בקריטריוני קבלה שיפורטו

19

בתחילת שנה"ל ובהתאם למכסות שתקבענה מידי שנה.
בין מוסמכי התואר השני בפסיכולוגיה של האקדמית מוסמכים רבים המשיכו ואף
סיימו לימודי תואר שלישי בפסיכולוגיה באוניברסיטאות בארץ ובעולם.
המכללה האקדמית תל-אביב-יפו שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים
בתכניות הלימודים ככל שידרש .השינויים יובאו לידיעת הסטודנטים באמצעות
אתר המכללה.
* הענקת תואר במסלול עם תזה במגמה לפסיכולוגיה התפתחותית מותנית באישור המל"ג.

לוח זמנים להליך הרישום והקבלה
• הרשמה23.1.22-23.2.22 :
• מועד אחרון לעדכון גיליון ציונים בלבד27.2.22 :
• ראיונות :במהלך חודשים מרץ-יוני 2022
• פרסום ההחלטות למועמדים3.7.2022 :

פסיכולוגיה תעסוקתית
מ"מ ראש המגמה :ד"ר אירן דיאמנט
פסיכולוגיה תעסוקתית היא תחום יישומי מחקרי המכוון לפסיכולוגיה של עולם
העבודה ,בהיבטי האדם והארגון .הלימודים במגמה משלבים מסורת תאורטית רחבה
לגבי הקשר אדם-ארגון-עבודה-חברה ,לצד התייחסויות לאתגרי העתיד במרחב
תעסוקתי של חדשנות ודינאמיות .כמו כן ,משלבת התכנית התנסויות 'שטח' רבות.
תכנית המגמה לפסיכולוגיה תעסוקתית עומדת בדרישות משרד הבריאות להתמחות בכל
ענפי החטיבה התעסוקתית ארגונית .התכנית מכסה את כל תחומי התוכן הרלוונטיים
להתמחות ולהשתלבות בעבודה בתחומים אלו .ליבת תכנית הלמודים כוללת שלושה
מוקדים :ייעוץ וטיפול תעסוקתיים ,אבחון ומיון ,אבחון והתערבויות פסיכולוגיות בארגון.
במסגרת הלימודים בתכנית ,רוכשים הסטודנטים ידע וכלים במגוון כלי אבחון ,גישות
ומתודות טיפוליות ,תפיסות מערכתיות-ארגוניות.
הלימודים במגמה כוללים מרכיב של הכשרה מעשית (פרקטיקום) במגוון מוסדות
וארגונים העוסקים בהיבטים שונים של פסיכולוגיה תעסוקתית וארגונית .ההדרכה
לפרקטיקום מתקיימת בקבוצות הדרכה קטנות במכללה ,המנוהלות על ידי מדריכים
בכירים.
מבנה התכנית
תכנית הלימודים כוללת קורסי חובה וקורסי בחירה .היקף השעות בשני המסלולים
הינו  60נ"ז .במקביל לקורסים ,נדרשים הסטודנטים להשתתף בפרקטיקום ,יום בשבוע,
החל מקיץ שנה א' ועד סיום שנה ב'.

מוסמכי התעסוקתית עושים קריירה (ראו קישור לפרופילים של מוסמכי התעסוקתית
– מה הם חושבים עלינו ובמה הם עוסקים היום  -באתר המכללה)
 >www.mta.ac.ilסטודנטים > ידיעונים ותקנונים > תכניות לימוד לתואר שני >
פסיכולוגיה ()M.A.
*האקדמית שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים בתכנית הלימודים (לרבות הוספת או ביטול
קורסים ,החלפת קורסים באחרים וכיו"ב) בכל עת במהלך תקופת הלימודים לתואר .הודעה בדבר
שינויים במידה שיהיו כאלה ,תפורסם באתר האינטרנט של האקדמית.

פסיכולוגיה התפתחותית
ראשת המגמה :פרופ' רות שרבני
מטרת התכנית לתואר שני בפסיכולוגיה התפתחותית היא להכשיר פסיכולוגים
התפתחותיים שיוכלו להתמחות בטיפול ,באבחון ,בהתערבות ובמחקר ולעבוד במסגרות
שונות כגון :מכונים להתפתחות הילד ,שירותים פסיכולוגיים-חינוכיים ,מרכזים לבריאות
הנפש ועוד ,ובמחקר עם הגיל הרך :אוכלוסיית תינוקות ,פעוטות וילדים צעירים,
הוריהם ובני משפחתם.
בבסיס התכנית דגש על הקניית ידע רחב ומעמיק :תיאורטי ,מחקרי ויישומי לגבי
השינויים ההתפתחותיים הנורמטיביים המצופים בשטחי ההתפתחות כמו גם במצבי
פסיכופתולוגיה .בתכנית הלימודים נלמדים קורסים העוסקים בגורמים המטפחים
ומעצימים את התפתחות הילד והן אלה המסכנים את ההתפתחות .התכנית מקנה
מיומנויות בתחומי התפתחות שונים תוך כדי הבנת יחסי הגומלין המורכבים בין הפרט
לסביבתו ,והגורמים המשפיעים על הפרט בכל אחד משלבי ההתפתחות.
התכנית מקנה ידע וכלים לגבי שיטות טיפול ומניעה ברמות שונות ,החל מהפרט
והמשפחה דרך מוסדות שילדים מטופלים בהם וקובעי מדיניות כלפי ילדים ,תוך
שימוש בכלים ומערכי מחקר בגישה רב-מערכתית .כמו כן ,מוקנים בתכנית כלים
להערכה ואבחון ,ביניהם כלים ייחודיים לגיל הרך.
הלימודים כוללים התנסות מעשית באחד או שניים מהשירותים הפסיכולוגיים הבאים
הנותנים שירותים לתינוקות וילדים צעירים :מכונים להתפתחות הילד ,שירותים
פסיכולוגיים חינוכיים ומרפאות לטיפול פסיכולוגי התפתחותי הכוללות את תחומי
האבחון ,הטיפול והעבודה המערכתית הרלוונטית לקבוצת גיל זו.
התכנית מקנה ידע מחקרי והבנה של שיטות מחקר המקובלות בפסיכולוגיה בכלל
ובפסיכולוגיה התפתחותית בפרט .במהלך הלימודים הסטודנטים יתכננו ויבצעו
מחקר עצמאי (כמותני או איכותני) כעבודת גמר או תזה* שמאפשרת לבוגרים מעקב
ואינטגרציה של הבנה מחקרית תוך כדי עבודה בשדה .במקביל ,מתאפשרת בחירת
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עבודה עיונית כעבודת גמר .קבלה למסלול עם תזה תתאפשר רק לאחר עמידה בתהליך
מיון למסלול זה .המיון יתקיים לאחר הקבלה ללימודי התואר השני בפסיכולוגיה
ובתחילת שנת הלימודים.
מבנה התכנית
תכנית הלימודים הינה בהיקף  60נ"ז ונמשכת שנתיים .הלימודים מתקיימים בקמפוס
בדרך כלל במהלך שני ימי לימוד מרוכזים (ייתכנו שינויים אפשריים) .התכנית כוללת
קורסי חובה ,קורסי בחירה וסמינר מחקר .בנוסף ,על הסטודנטים להשתתף במפגש של
המגמה ההתפתחותית ,קולוקויום ,המתקיים בתום יום לימודים פעמיים בכל סמסטר.
עבודה מעשית -במהלך לימודיהם הסטודנטים מתנסים בעבודה מעשית בשדה
המתפרסת על שלושה סמסטרים :א .פרה-פרקטיקום  -המתקיים בסמסטר ב של
שנה א בהיקף של יום עבודה שבועי.
ב .פרקטיקום – המתקיים בשנה השנייה ללימודים החל מספטמבר ונמשך בסמסטרים
א' ו-ב' של שנה ב' בהיקף של יומיים בשבוע .סיום הלימודים מותנה בעמידה בכל
החובות הלימודיים במלואם ,הגשת עבודת גמר/תזה וכן עמידה בכל חובות הפרה-
פרקטיקום והפרקטיקום.
פרוט תכנית הלימודים מופיע באתר האינטרנט**
 >www.mta.ac.ilסטודנטים > ידיעונים ותקנונים > תוכניות לימוד לתואר שני >
פסיכולוגיה ()M.A.
*הענקת התואר בפסיכולוגיה התפתחותית במסלול עם תזה מותנית באישור המל"ג.
**האקדמית שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים בתכנית הלימודים (לרבות הוספת או ביטול
קורסים ,החלפת קורסים באחרים וכיו"ב) בכל עת במהלך תקופת הלימודים לתואר .הודעה בדבר
שינויים במידה שיהיו כאלה ,תפורסם באתר האינטרנט של האקדמית.

פסיכולוגיה קלינית
ראשת המגמה :ד"ר שולמית גלר
ראשת מיקוד קלינית ילדים :ד"ר קרן הנץ גמליאל
המגמה הקלינית מכשירה את בוגריה לעולם הטיפול העדכני תוך פיתוח חשיבה רבגונית
ויכולת לשלב בין מיומנויות קליניות ויכולות מחקריות .לימודי הליבה במגמה נועדו
להקנות לסטודנטים ידע נרחב ועדכני ומיומנויות קליניות בתחומי הפסיכופתולוגיה,
האבחון ,הריאיון הקליני והטיפול ,וכן ידע והיכרות עם כלים ומתודולוגיה של מחקר
יישומי וקליני .ליבת התכנית כוללת קורסי מבוא וקורסי העמקה במסגרתם נחשפים
הסטודנטים להמשגות בתחום הפסיכופתולוגיה המתבססות על מודלים פסיכולוגיים,

התפתחותיים ,ביולוגיים ורב-תרבותיים ,יסודות הפסיכופרמקולוגיה ,היכרות והתנסות
במגוון כלי אבחון וראיון עם דגש על ראייה כוללת של הפרט; וכן חשיפה למגוון דרכי
טיפול ,כולל גישות פסיכודינמיות ,מערכתיות-משפחתיות ,קוגניטיביות-התנהגותיות
ועבודה קבוצתית .הלימודים כוללים התנסות מעשית (פרקטיקום) במסגרות ציבוריות
של בריאות הנפש .ההתנסות המעשית מלווה בהדרכה בשדה וכן בקבוצות הדרכה
קטנות במכללה ,הניתנות ע"י מדריכים קליניים בכירים מתוך סגל המגמה.
הלימודים במגמה הקלינית נחלקים למיקוד מבוגרים ולמיקוד ילדים .חלק מהשעורים
נלמדים במשותף בשני המיקודים וחלקם בנפרד ,בהתאם לתחום ההתמחות (מבוגרים
או ילדים) .מיקוד הילדים במגמה הקלינית מיועד לסטודנטים המעוניינים להעמיק את
הידע התיאורטי ואת הכלים הישומיים באבחון וטיפול בילדים ובמתבגרים וכן בעבודה
עם הורים .לצד קורסים משותפים עם הסטודנטים במיקוד מבוגרים ,הסטודנטים
ישתתפו בקורסים בהם ניתן דגש על תחום התוכן של ילדים כמו גם בקורסים ייחודיים
לטיפול בילדים .הסטודנטים ישתלבו במסגרות פרקטיקום העוסקות בטיפול בילדים
ומתבגרים ויקבלו הדרכה מתאימה לתחום זה.
בנוסף לקורסים הנלמדים ,הסטודנטים בשני המיקודים נדרשים להשתתף בפרקטיקום,
יומיים בשבוע .הפרקטיקום מתקיים במהלך סמסטרים ב' ו-קיץ של שנה א' ובסמסטר
א' של שנה ב'.
תכנית הלימודים בשני המיקודים מתקיימת בשני מסלולים :מסלול תזה ומסלול עבודת
גמר .הנחיית עבודת הגמר מתבצעת בנפרד בכל אחד מהמסלולים .קבלה לתכנית
התזה מותנית בהליך המיון שיתקיים בתחילת שנת הלימודים.
היקף השעות בשני המסלולים הינו  60נ"ז.
תכנית הלימודים עומדת בדרישות המוקדמות של הוועדה המקצועית מטעם מועצת
הפסיכולוגים .לתחילת התמחות קלינית .התכנית מאפשרת הצגת מועמדות ללימודי
תואר שלישי בכל האוניברסיטאות בארץ ובחו"ל.
פרוט תכנית הלימודים מופיע באתר האינטרנט*
 >www.mta.ac.ilסטודנטים > ידיעונים ותקנונים> תוכניות לימוד לתואר שני >
פסיכולוגיה ()M.A.
*האקדמית שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים בתכנית הלימודים (לרבות הוספת או ביטול
קורסים ,החלפת קורסים באחרים וכיו"ב) בכל עת במהלך תקופת הלימודים לתואר .הודעה בדבר
שינויים במידה שיהיו כאלה ,תפורסם באתר האינטרנט של האקדמית.
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פסיכולוגיה רפואית
מ״מ ראש המגמה :ד"ר אנדרס קוניצ'זקי
פסיכולוגיה רפואית הינו תחום טיפול ומחקר המתמקד בהבנת הקשרים בין המשתנים
הגופניים (מחלות ,סימפטומים פסיכוסומאטיים וסימפטומים פונקציונליים) לבין
המשתנים הנפשיים (מבנה אישיות ,חרדה ,דיכאון ,טראומה ,פסיכוזה וכו') העשויים
להשפיע על הופעת סבל גופני ונפשי .יישום הידע בתחום הפסיכולוגיה הרפואית
מאפשר להבין טוב יותר את הקשרים בין הגוף לנפש ולטפל במטופלים שלהם
תסמינים פסיכוסומאטיים או מחלות גופניות.
הפסיכולוגיה הרפואית התפתחה כענף מדעי לקראת סוף המאה ה .20 -תהליך זה
התאפשר בעקבות התפתחויות תיאורטיות ומחקריות המאפשרות הבנה טובה יותר
של יחסי הגומלין בין תהליכים גופניים ותהליכים נפשיים .כיום מהווה הפסיכולוגיה
הרפואית תחום עצמאי המאופיין על ידי מודלים וגישות תיאורטיות כמו גם גישות
טיפוליות ואבחוניות ייחודיות .הענף המחקרי והענף הטיפולי פועלים בשילוב ומזינים
זה את זה.
הפסיכולוגיה הרפואית חובקת את כל הרצף של בריאות וחולי החל ממניעה (התנהגות
בריאות) ,התמודדות עם משברים נפשיים כתוצאה ממצבים רפואיים (מחלות גופניות
וטיפולים רפואיים) ,דרך התמודדות עם מצבים אקוטיים ו/או כרוניים (אשפוזים וניתוחים,
פרוצדורות רפואיות שונות כגון :דיאליזה ,כימותרפיה ,השתלת אברים ,מחלות כרוניות
והטיפולים הכרוכים בו) ,ועד לתהליכים הקשורים בסוף החיים (טיפול בחולה הסופני,
ליווי חולים הנוטים למות) .בנוסף ,עוסקת הפסיכולוגיה הרפואית בהיבטים המשפחתיים
הקשורים למחלה ולחולה ובהיבטים המערכתיים הקשורים למצבי החולי (תקשורת
רופא-חולה ,התערבויות פסיכולוגיות עם צוותים רפואיים ,סוגיות אתיות ועוד).
מכאן נגזרים גם תחומי העיסוק של הפסיכולוג הרפואי אשר עוסק באבחון ,טיפול
פסיכולוגי בחולה ובבני משפחתו ועבודה עם צוות רפואי.
המגמה לפסיכולוגיה רפואית מכשירה פסיכולוגים לעבודה אבחונית וטיפולית במסגרת
קליניקות ,מרפאות ובתי חולים .במסגרת המרפאות הפסיכולוג הרפואי מטפל במטופלים
אשר הסימפטומים שלהם מקבלים ביטוי גופני בולט לצד הסבל הנפשי הנלווה של
חרדה ,דיכאון ,פוסט טראומה ועוד .במסגרת בתי החולים הפסיכולוג הרפואי לומד
התערבויות במשבר ,עבודה עם חולים במחלות גופניות ,עבודה עם חולים סופניים
והסתכלות מערכתית אשר כוללת התערבויות קבוצתיות ,פיתוח חוסן בקרב צוותים
רפואיים והתערבויות ברמה הארגונית.

בוגרי המגמה הרפואית המעוניינים להעמיק במחקר יוכלו להמשיך ללימודי תואר
שלישי בתחום.
תכנית הלימודים:
 .1מושגי יסוד ומודלים בפסיכולוגיה רפואית (כגון :חרדה והתמודדות ,התנהגות
בריאות ,גורמי פגיעות וחוסן בהתפתחות והתמודדות עם מחלות ומגבלות גופניות).
 .2קורסים המקנים ידע ומיומנויות קליניות ביניהם גם כאלה שהם ייחודיים לתחום
הפסיכולוגיה הרפואית (כגון :ראיון ,אבחון והערכה ,פסיכוסומאטיקה ,טראומה
ודיסוציאציה ,פסיכותרפיה בגישות דינמיות-פסיכואנליטיות ,קוגניטיביות –התנהגותיות,
פסיכופיזיולוגיות ,נרטיביות ,לצד טיפול משפחתי מערכתי).
 .3קורסים המקנים בסיס ידע בהתייחס למערכות ותהליכים פיזיולוגיים ,המאפיינים
מחלות גופניות כמו גם מושגי יסוד בנוירופסיכולוגיה קלינית.
כל אלה מהווים בסיס להבנת הקשר בין תהליכים נפשיים ,גופניים ,חברתיים-תרבותיים
והתנהגותיים ותשתית לקורסים מתקדמים יותר.
קורסים נוספים כמו ביופידבק ,הבניית מקרה ,אתיקה ,כמו גם ,מגוון קורסי בחירה
וסמינרים המאפשרים השלמת הידע והעמקתו בנושאים הרלבנטיים לעבודתו של
הפסיכולוג הרפואי.
*במגמה לפסיכולוגיה רפואית ישנה אפשרות לבחור בין המיקודים :מבוגרים
או ילדים
*המכללה אינה מתחייבת שתשובץ במיקוד בו בחרת.

מבנה התכנית
תכנית הלימודים לתואר השני כוללת לימודי ליבה וקורסים ייחודיים למגמה.
הסטודנטים נדרשים להשתתף בהתנסות מעשית (פרקטיקום) יומיים בשבוע.
הפרקטיקום מתקיים במהלך סמסטרים ב' ו-קיץ של שנה א' ובסמסטר א' של
שנה ב'.
עבודות הגמר מתבצעת באחד משני מסלולים :מסלול תזה ומסלול עבודת גמר.
הקבלה למסלול תזה מותנית בתהליך מיון שיעשה קרוב לפתיחת שנת הלימודים.
היקף השעות הינו  60נ"ז וכולל שני קורסי בחירה.
פרוט תכנית הלימודים מופיע באתר האינטרנט*:
 >www.mta.ac.ilסטודנטים > יחידות אקדמיות > בית הספר למדעי ההתנהגות > תואר שני בפסיכולוגיה
*האקדמית שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים בתכנית הלימודים (לרבות הוספת או ביטול
קורסים ,החלפת קורסים באחרים וכיו"ב) בכל עת במהלך תקופת הלימודים לתואר .הודעה בדבר
שינויים במידה שיהיו כאלה ,תפורסם באתר האינטרנט של האקדמית.
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נוירופסיכולוגיה שיקומית
ראשת המגמה :ד"ר אודליה אלקנה
המגמה לנוירופסיכולוגיה שיקומית הינה מגמה יישומית-קלינית המתמקדת בהכשרה
בנוירופסיכולוגיה ,ומשלבת בין עולם הנפש לעולם מדעי המוח .המגמה מקנה
לסטודנטים ידע תיאורטי ולמידה מעשית בטיפול ובאבחון ,על מנת להכשיר אותם
לאבחן ולטפל באנשים עם פגיעות שונות במערכת העצבים כגון פגיעות קוגניטיבית,
פיזיות ,נפשיות ,התפתחותיות וחברתיות .כמו כן ,במסגרת המגמה רוכשים הסטודנטים
ידע תיאורטי ומעשי בתחום הפסיכולוגיה השיקומית ,על מנת לאבחן ולטפל באנשים
המתמודדים עם מגוון מצבי שיקום ,כמו מגבלות גופניות ונפשיות והתמודדות עם
מחלות כרוניות בעלות השלכות ארוכות טווח על התפקוד.
המגמה שמה דגש על ראייה טיפולית ואבחונית מערכתית תוך התייחסות מעמיקה
לעולם הנפש אך גם לעולם המציאות הכולל :גוף ,זוגיות ,משפחה ,עבודה ולימודים,
גורמים רפואיים ועוד.
התכנית כוללת התנסות מעמיקה במגוון כלי אבחון עם דגש על ראייה כוללת של
הפרט וכן חשיפה למגוון דרכי טיפול ,כולל גישות פסיכודינמיות ,מערכתיות-משפחתיות,
קוגניטיביות-התנהגותיות ועוד.
במסגרת התכנית הסטודנטים לומדים קורסים בתחומי מדעי המוח והרפואה (נוירואנטומיה
פונקציונאלית ,נוירופתולוגיה ,פסיכופרמקולוגיה ועוד) ואף נוכחים בניתוח מוח פתוח.
הסטודנטים משתתפים בהכשרה מעשית בטיפול ואבחון נוירופסיכולוגי ופסיכודיאגנוסטי
וכן בטיפול שיקומי ,במוסדות המובילים בתחום ובנוסף ,נדרשים לעבודה מחקרית
אמפירית ברמה גבוהה .ההתנסות המעשית (פרקטיקום) מלווה בהדרכה בשדה וכן
בקבוצות הדרכה קטנות במכללה ,הניתנות ע"י מדריכים בכירים.
המגמה מציעה גם מסלול לימודים במיקוד ילדים .במסלול זה מוצעים קורסים ייחודיים
והתנסות מעשית (פרקטיקום) עם דגש על ליקויים נוירו-התפתחותיים והתמודדות
עם פגיעות מולדות ונרכשות מגיל ינקות עד גיל ההתבגרות .המסלול כולל קורסים
ייעודיים באבחון ובטיפול הרלוונטיים לנוירופסיכולוגיה של הילד וגם התייחסות
לאתגרים עימם מתמודדים ההורים והאחים.
מבנה התכנית
תכנית הלימודים כוללת קורסי חובה וקורסי בחירה .היקף השעות למסלול הרגיל
ולמסלול עם תזה הינו  60נ"ז .בנוסף לקורסים הנלמדים ,הסטודנטים נדרשים להשתתף
בפרקטיקום ,יומיים בשבוע (פרקטיקום א' – בסמסטר ב' בשנה א' ,פרקטיקום ב' –
בסמסטר קיץ בשנה א' ופרקטיקום ג' – בסמסטר א' בשנה ב').

*האקדמית שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים בתכנית הלימודים (לרבות הוספת או ביטול
קורסים ,החלפת קורסים באחרים וכיו"ב) בכל עת במהלך תקופת הלימודים לתואר .הודעה בדבר
שינויים במידה שיהיו כאלה ,תפורסם באתר האינטרנט של האקדמית.

פסיכולוגיה חינוכית*
ראש המגמה :ד"ר סמי חמדאן
מטרת התכנית היא להכשיר סטודנטים להתמחות בפסיכולוגיה חינוכית ובכך להצטרף
לקהילה המקצועית המשמשת מפתח חשוב בבריאותם הנפשית של ילדים במערכות
החינוך בישראל .התכנית מכשירה את הסטודנטים באמצעות )1( :הקניית ידע תיאורטי,
קליני ויישומי הנדרש לפסיכולוג חינוכי במערכות השונות ( )2הכרת שיטות הערכה
וחקר הכלים העומדים לרשות הפסיכולוג החינוכי ( )3למידה ויישום מודלים קלאסיים
ועדכניים לאבחון פסיכו-דיאגנוסטי פרטני ומערכתי-קהילתי ( )4למידה ויישום שיטות
טיפול פרטניות ,משפחתיות ומערכתיות הרלוונטיות לעבודות היומיות של הפסיכולוג
החינוכי ,בשגרה כמו גם במצבי חירום ולחץ.
הלימודים מתמקדים בהעמקה בתחומים הנוגעים להתפתחותו הנורמטיבית והפתולוגית
של הילד והמתבגר במישורים הקוגניטיביים ,הלימודיים והנפשיים .לימודי הליבה
מקנים ידע ומיומנויות בתחומים השונים של אבחון פרטני ומערכתי ,פסיכותרפיה
והתערבות פסיכולוגית מערכתית במצבי לחץ וטראומה.
תכנית הלימודים בהיקף של  60נ"ז נמשכת שנתיים וכוללת קורסי חובה ובחירה
המרוכזים בשני ימי לימודים .בנוסף ,הסטודנטים מחויבים בהתנסות מעשית (פרקטיקום)
בשירותים הפסיכולוגים החינוכיים ברחבי הארץ.
עבודות הגמר מתבצעות בשני מסלולים :מסלול תזה ומסלול עבודת גמר .הקבלה
למסלול תזה מותנית בהליך מיון שיתקיים בתחילת שנת הלימודים.
התנסות מעשית (פרקטיקום) :מסגרת הפרקטיקום מאפשרת לסטודנטים כבר
מהשנה הראשונה ללימודיהם ( )1הטמעת הזהות המקצועית באמצעות חשיפה
לעבודתם השוטפת והיומיומית של הפסיכולוגים החינוכיים )2( ,למידה התנסותית
באמצעות תצפיות ,תרגול כלים ומודלים שנלמדו הן במישור הדיאגנוסטי ,והן במישור
הטיפולי לפרט ,למשפחה ולמערכת החינוך .משך הפרקטיקום הינו יומיים בשבוע.
הפרקטיקום ילווה בהדרכה בשפ"חים ובמכללה במסגרות הדרכה קטנות.
מחקר במגמה :סגל התכנית עוסק בתחומי מחקר מגוונים הכוללים :רווחה נפשית
של הילד והמתבגר ,פסיכופתולוגיה וסיכון אובדני ,תקווה ,התפתחות זהות מקצועית,
רווחה נפשית במערכות החינוך ,קשיים נוירופסיכולוגים בקרב ילדים ומתבגרים,
בריאות פיסית ובריאות נפשית ,יחסי הורים – ילדים ,קשיי שינה והשפעתם על
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רווחתם הנפשית והישגיהם האקדמיים של ילדים ומתבגרים ,חולי במשפחה ,דפוסי
התמודדות וכו' .סגל המרצים יסייע לסטודנטים בשלב עבודת הגמר/תזה לעצב את
שאלת המחקר שמעניינת אותם ,לתכנן ולבצע את המחקר בסטנדרטים הגבוהים
ביותר .בוגרי התכנית יוכלו להמשיך את לימודיהם לתואר שלישי.
פרוט תכנית הלימודים מופיע באתר האינטרנט**:
 >www.mta.ac.ilסטודנטים > ידיעונים ותקנונים> תוכניות לימוד לתואר שני > פסיכולוגיה
()M.A.
*בהתאם להחלטת המועצה להשכלה גבוהה מיום  27.10.20ניתנה למכללה הסמכה זמנית להעניק
תואר שני עם תזה  /ללא תזה בפסיכולוגיה חינוכית לתקופה של שלוש שנים.
**האקדמית שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים בתכנית הלימודים (לרבות הוספת או ביטול
קורסים ,החלפת קורסים באחרים וכיו"ב) בכל עת במהלך תקופת הלימודים לתואר .הודעה בדבר
שינויים במידה שיהיו כאלה ,תפורסם באתר האינטרנט של האקדמית.

הליך הרישום והקבלה ללימודי תואר שני בפסיכולוגיה ()M.A.
הרישום לסמסטר א' שנת הלימודים תשפ"ג יתקיים בתקופה שבין 23.1.2022-23.2.2022
תנאים להגשת מועמדות לתואר שני בפסיכולוגיה קלינית ילד/מבוגר:
.1תואר אקדמי ראשון בפסיכולוגיה או במדעי ההתנהגות של מוסד מוכר להשכלה
גבוהה.
 .2א' .ממוצע של  90לפחות ( )89.5בכל קורסי הפסיכולוגיה והמתודולוגיה וגם
ציון של  100לפחות בבחינת המתא"ם.
או:
ב' .ציון של  110לפחות בבחינת המתא"ם – למועמדים שהממוצע בקורסי הפסיכולוגיה
והמתודולוגיה נמוך מ 89-ולא נמוך מ.85-
תנאי הסף להגשת מועמדות לתואר שני בפסיכולוגיה במגמות הבאות :רפואית/
שיקומית /חינוכית /התפתחותית:
.1תואר אקדמי ראשון בפסיכולוגיה או במדעי ההתנהגות של מוסד מוכר להשכלה
גבוהה.
.2א' .ממוצע של  89לפחות ( )88.5בכל קורסי הפסיכולוגיה והמתודולוגיה וגם ציון
של  90לפחות בבחינת המתא"ם.
או:
ב' .ציון של  110לפחות בבחינת המתא"ם – למועמדים שהממוצע בקורסי הפסיכולוגיה
והמתודולוגיה נמוך מ 89 -ולא נמוך מ.85-

או:
ג'.ממוצע של  94לפחות ( )93.5בכל קורסי הפסיכולוגיה והמתודולוגיה וגם ציון
של  87לפחות בבחינת המתא"ם.
תנאי הסף להגשת מועמדות לתואר שני בפסיכולוגיה תעסוקתית
 .1תואר אקדמי ראשון בפסיכולוגיה או במדעי ההתנהגות של מוסד מוכר להשכלה
גבוהה.
 .2ממוצע  )86.5( 87לפחות בכל קורסי הפסיכולוגיה והמתודולוגיה וגם ציון  85לפחות
בבחינת המתא"ם.
או:
ציון של  105לפחות בבחינת המתא"ם – למועמדים שהממוצע בקורסי הפסיכולוגיה
והמתודולוגיה נמוך מ 88-ולא נמוך מ.)82.5( 83-
או:
ממוצע של  )91.5( 92לפחות בכל קורסי הפסיכולוגיה והמתודולוגיה למועמדים עם
ציון של  82לפחות בבחינת המתא"ם.
• מועמדים בעלי דוקטורט ותואר ראשון בפסיכולוגיה לא נדרשים לבחינת המתא"ם.
•מועמדים ממדעי המוח מאונ' בר אילן יכולים להגיש מועמדות כפוף לציון מתא"ם
של .110
•האקדמית תתחשב בתוצאות מבחן  GRE SUBJECT PSYCHOLOGYכתחליף לבחינת
המתא"ם ממוצע  70%של כלל חלקי הבחינה כפוף לממוצע תואר ראשון ( 89למגמה
הקלינית נדרש ממוצע תואר ראשון .)90
•מועמדים בעלי תואר ראשון מחו"ל בפסיכולוגיה ,השקול לתואר ישראלי ,יידרשו
להציג ציון של  110לפחות בבחינת המתא"ם GRE/כפי שמפורט דלעיל.
*על השינויים בתנאי הסף ,במידה ויהיו ,תבוא הודעה מיוחדת.
לא ניתן להגיש מועמדות ללא בחינת מתא"ם!GRE/
טופס "פרטי ממליץ/ממליצה" :על המועמד להעביר שני טפסי "פרטי ממליץ"
הכוללים פרטים כלליים ופרטי התקשרות של הממליץ מלאים וחתומים על ידי
הממליץ .במהלך תהליך המיון ייתכן שועדת הקבלה תיצור קשר עם הממליץ לצורך
קבלה מיידית של המלצה מפורטת .הממליץ יכול להיות הן מתחום האקדמיה והן
מתחום השדה.
לנרשמים למגמה ההתפתחותית בלבד יש לצרף שתי המלצות כתובות ולא טפסים
המכילים "פרטי ממליץ".
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לתשומת ליבכם:
•רשאים להגיש מועמדות לתואר שני בפסיכולוגיה באקדמית ,סטודנטים אשר החלו
את לימודי התואר השני בפסיכולוגיה במוסד אחר ,והשלימו עד סמסטר אחד מלימודי
התואר השני בכפוף להצגת גיליון ציונים רשמי.
תכנית השלמות בפסיכולוגיה:
•מועמדים שסיימו את תכנית ההשלמות בפסיכולוגיה במוסד מוכר להשכלה גבוהה,
מועמדותם תישקל הן על סמך הישגיהם בקורסי הפסיכולוגיה שנלמדו בלימודים
אקדמיים קודמים והן על סמך הישגיהם בתכנית ההשלמות בכפוף לעמידה בתנאי
הסף .כללים אלה חלים גם על בוגרי "חוג ללא תואר" בפסיכולוגיה.
•סטודנטים הלומדים בתכנית ההשלמות או "חוג ללא תואר" בפסיכולוגיה רשאים
להגיש מועמדות לתואר שני בכפוף לעמידה בתנאי הסף ובנוסף ,נדרשים להציג
אישור ממזכירות סטודנטים של המוסד בו הם לומדים שהם אכן יסיימו את תכנית
ההשלמות עד תחילת שנת הלימודים תשפ"ג.
• יש אפשרות להירשם לשתי עדיפויות.
•בבחירת העדיפויות במגמות :קלינית ,נוירופסיכולוגיה שיקומית ופסיכולוגיה רפואית
יש לציין מיקוד ילדים או מבוגרים.
•יש אפשרות להירשם לשתי עדיפויות באותה המגמה במיקודים שונים:
מיקוד ילדים ומיקוד מבוגרים (מלבד המגמה הקלינית).
• אין אפשרות להירשם למגמה הקלינית בעדיפות השנייה.
•ניתן לשנות עדיפויות עד לתאריך  – 23.2.2022תום הרישום לתואר שני בפסיכולוגיה.
בקשות לשינוי עדיפויות שיגיעו לאחר  23.2.2022לא תתקבלנה.
מעקב אישי  -מידע אישי אודות תהליך הרישום
במהלך תקופת הרישום יתפרסם ויתעדכן מדי יום ,באתר האינטרנט של האקדמית,
מעקב אישי -מידע אישי אודות תהליך הרישום לגבי תהליך הרישום ועדכון המסמכים:
תעודת בוגר תואר ראשון  /אישור זכאות לתואר ,גיליון ציונים רשמי ,גיליון ציונים
רשמי הכולל את ממוצע קורסי הפסיכולוגיה והמתודולוגיה בנפרד ,תיאור עצמי ,ציון
בחינת המתא"ם וטפסי "פרטי ממליץ" -כולל שם הממליץ/ממליצה.
קישור למעקב האישי:
 > www.mta.ac.ilמועמדים > רישום וקבלה > מעקב אישי
כניסה למעקב אישי
שם משתמש :מספר ת.ז .כולל ספרת ביקורת ( 9ספרות)
סיסמא :ישלח קוד חד פעמי ב SMS -לנייד ולכתובת דוא"ל

שימו לב :עקב ריבוי הגשת מועמדויות ,עדכון המעקב האישי עלול להתארך ויתכן
שלא יעודכן מידית עם הגעת המסמכים למרכז ייעוץ ורישום .אנא היאזרו בסבלנות!
ככל שתקדים להירשם ,נתוניך יעודכנו במעקב האישי בשלב מוקדם יותר .במעקב
האישי -מידע אישי אודות תהליך הרישום תתעדכן ההחלטה בנוגע למועמדותך
(קבלה/דחיה).
הליך הרישום:
• הרישום לסמסטר א' שנת הלימודים תשפ"ג יתקיים בתקופה שבין 23.1.2022-23.2.2022
על מנת להירשם:
• רישום מקוון באתר האינטרנט של האקדמית www.mta.ac.il
יש לצרף את המסמכים הבאים:
• יש לכלול את כל הפריטים הבאים יחדיו (לא יתקבל רישום שאינו כולל את כל
המסמכים המפורטים):
 .1שובר תשלום דמי רישום -את התשלום ניתן לבצע באמצעות כרטיס אשראי
ברישום המקוון באתר האקדמית (לא יתקבלו צ'קים או מזומן) .דמי הרישום בסך
( ₪ 500כולל תשלום בסך  80ש"ח עבור ערכת הרישום) אינם מוחזרים בשום מקרה.
בני משפחה מדרגת קרבה ראשונה שירשמו ללימודים במכללה יחויבו בתשלום אחד
של דמי הרישום.
 .2תעודת בוגר תואר ראשון/אישור זכאות לתואר ,גיליון ציונים רשמי ובנוסף יש
להציג גיליון ציונים רשמי בו מופיע ממוצע קורסי הפסיכולוגיה והמתודולוגיה בלבד.
מועמדים אשר החלו את לימודיהם לתואר ראשון בפסיכולוגיה/מדעי ההתנהגות
במוסד אחד וסיימו את התואר במוסד אחר  -יש להציג גיליון ציונים רשמי משני
מוסדות הלימודים.
ניתן לשלוח העתק מקורי המסופק ע"י המוסד האקדמי בו למד המועמד באמצעות
דואר ישראל או לאשר צילום במרכז ייעוץ ורישום עם הצגת התעודה המקורית.
מועמדים הנמצאים בשנה האחרונה ללימודיהם לקראת קבלת תואר בוגר מתבקשים
לצרף גיליון ציונים עדכני .קבלתם תהיה במעמד "סטודנט על תנאי" ,עד להצגת אישור
זכאות לתואר ראשון.
ניתן יהיה להעביר למרכז ייעוץ ורישום גיליון ציונים מעודכן לא יאוחר מתאריך
 27.2.2022גיליון ציונים שיגיע אחרי מועד זה לא יתקבל במרכז ייעוץ ורישום.
לתשומת ליבכם -גם מועמדים שמעוניינים להעביר גיליון ציונים מעודכן נדרשים
להעביר יחד עם כל מסמכי הרישום גיליון ציונים רשמי בו מופיע ממוצע קורסי
הפסיכולוגיה והמתודולוגיה בלבד.
 .3צילום תעודת זהות/תעודת עולה – יש לצרף צילום של הדף נושא התצלום והספח.
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 .4תמונת פספורט אחת יש לצרף צילום תמונת פספורט בגודלה המקורי על גבי
דף .A4
 .5תיאור עצמי  -מועמדים הנרשמים לשתי עדיפויות יש לצרף תיאור עצמי אחד.
יש לנסח את המסמך באופן חופשי בהתאם להנחיות הבאות:
*תוכן :התיאור העצמי יכלול קורות חיים והתפתחות אישית ומקצועית ,תיאור והבהרה
של כוונות ויעדים מקצועיים ואישיים שלשמם בחרת ללמוד לתואר שני במגמה
המבוקשת.
*מבנה טכני :עד שני עמודים בגודל  A4מודפסים ,גופן  ARIAL 12ורווח של שורה וחצי.
מועמדים שנרשמים למגמה הרפואית והנוירופסיכולוגיה שיקומית בעדיפות שניה,
מתבקשים להוסיף בנוסף לתיאור העצמי כחצי עמוד בו יתארו את מידת העניין
שלהם וזיקתם לתחום הפסיכולוגיה הרפואית או לנוירופסיכולוגיה שיקומית.
 .6צילום של תוצאת בחינת המתא"ם( GRE/בנוסף על העברת הציון ישירות מן
המרכז הארצי לבחינות והערכה).
 .7שני טפסי "פרטי ממליץ/ממליצה" מלאים וחתומים ע"י הממליץ .יש למלא את
הטפסים הנמצאים באתר האינטרנט שכתובתו:
 > www.mta.ac.ilמועמדים > רישום וקבלה > דפי מידע לתואר ראשון ושני> טפסים
ונספחים תואר שני > טופס פרטי ממליץ תואר שני פסיכולוגיה.
כל המסמכים הנדרשים לרישום יועלו על ידי המועמד באמצעות המעקב האישי
באתר האקדמית:
מועמדים >רישום וקבלה> מעקב אישי >השלמת מסמכים חסרים.
מועמדים שהגישו בשנים קודמות מועמדות לתואר שני בפסיכולוגיה נדרשים להציג
את כל המסמכים הנדרשים מחדש.
שימו לב :לא יתקבלו מסמכים לאחר התאריך( 23.2.2022 -למעט גיליון ציונים עדכני)
לתשומת לבכם:
לנושאים נוספים כגון :משך הלימודים ,בחינות ,עבודה מעשית (פרקטיקום) ,עבודת
גמר -ראה בתקנון הלימודים לתואר מוסמך וכן בתקנות תכנית הלימודים לתואר
מוסמך בפסיכולוגיה.
ידיעון תשפ"ג מופיע באתר האינטרנט.
באחריותו של כל מועמד לקרוא את התקנון והתקנות לתואר מוסמך בפסיכולוגיה.

תואר שני בלימודי משפחה
דקנית בית הספר :ד"ר גרסיאלה טרכטנברג
ראשת התכנית :ד"ר עמית קפלן
מורכבות החיים בחברה בת זמננו והעליה בתוחלת החיים ,מייצרים שינויים תכופים
באפשרויות ,בקשיים ובהזדמנויות שמשפחות נתקלות בהן ,ואלו מעוררים לא אחת
אתגרים .משום כך ,הביקוש ליועצים/ות בולט במגוון הולך ומתרחב של תחומים ,כמו
למשל ייעוץ לזוגות בשלבי הזוגיות השונים; ייעוץ למשפחות עם ילדים/ות בגילאים
שונים; ייעוץ למשפחות מבוגרות עם דגש על יחסים בינדוריים; ייעוץ לארגונים לקידום
שילוב בין עבודה משפחה ויישום פרקטיקות של איזון עבודה-חיים כמו עבודה מהבית
וחופשות הורים.
הסטודנטים/ות בתכנית המוסמך בלימודי משפחה יעמיקו בשאלה כיצד הקשרים
חברתיים ,כלכליים ,רגשיים ,משפטיים ותרבותיים בתוכם מתנהלות משפחות
מסוגים שונים ,יוצרים הזדמנויות לרווחה אישית ומשותפת של פרטים במשפחה
לצד חסמים .התכנית ,שמהווה שיתוף פעולה בין בתי הספר לממשל וחברה ובית
הספר למדעי ההתנהגות של האקדמית ,משלבת את נקודת המבט הסוציולוגית
עם הראייה הפסיכולוגית אודות תפקודן ורווחתן של משפחות בנות זמננו .השילוב
האינטרדיסציפלינרי בין בתי הספר השונים מעניק לתכנית בסיס תאורטי ומתודולוגי
מקיף ומוצק.
אנו מכשירים יועצים/ות שיוכלו לסייע למשפחות ולארגונים בהתמודדות עם סוגיות
של מעברי חיים ושילוב של עבודה ומשפחה ,והשלכות של שינויים אלו על הסתגלות
משפחות וארגונים.
האוריינטציה הייעוצית של התכנית ,מאפשרת למוסמכי ומוסמכות התכנית להפוך
למומחים/ות לענייני משפחה ,להשתלב במגוון תפקידים בשוק הפרטי והציבורי ואף
לסלול את דרכם/ן לעסק עצמאי בתחום.
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יתרונות תכנית הלימודים לתואר שני לימודי משפחה באקדמית תל-אביב-יפו
ב תואר אקדמי בין-תחומי המשלב הכשרה מעשית בייעוץ למשפחות וארגונים.
ב תת התמחות חדשנית וייחודית בארץ :יעוץ לארגונים בנוגע לאיזון עבודה-משפחה.
ב תכנית אינטרדיסציפלינרית  -משולבות בה תשתיות מתחומי הפסיכולוגיה ,סוציולוגיה,
מדע המדינה ,מדיניות חברתית ,כלכלה ומשפטים.

ב תכנית התואר השני בלימודי משפחה היחידה בארץ בשכר לימוד ציבורי.
ב לימודים במכללה מובילה במרכז הארץ עם מחויבות לשינוי חברתי.
ב הלימודים מתקיימים בימי חמישי אחר הצהריים ושישי בבוקר (לא כולל מפגשי
ייעוץ למשפחות/ארגונים ,במסגרת הפרקטיקום ,במהלך שנה ב').

תואר שני בלימודי משפחה עם התמחות בייעוץ פרטני למשפחות ()M.A.

תואר שני בלימודי משפחה עם התמחות באיזון עבודה-משפחה ()M.A.

ראשת ההתמחות :ד"ר שרון רמר-ביאל

ראשת ההתמחות :ד"ר עמית קפלן

לימודי ייעוץ פרטני למשפחה העכשווית עם התמחות ייחודית בייעוץ ,תוך התמקדות
באתגרים מולם ניצבות משפחות בנות זמננו ,כגון :שותפות הורית ,סמכות הורית
ושינויים במערך התפקידים במשפחה בקרב משפחות משולבות עם ילדים מקשרים
זוגיים שונים ,משפחות חד הוריות או חד מגדריות שכולן חיות בעולם דיגיטלי ,שמעורר
דילמות חדשות בהם לא התנסו דורות קודמים .כמו כן ,דגש על משפחות רב-דוריות
והתמקדות באתגרים כמו יציאה לגמלאות ,מעבר לבית אבות ,זוגיות מאוחרת,
התמודדות עם מוות או מחלות קשות וכו'.

לימודי ייעוץ בתחום איזון עבודה-משפחה ,תחום הנמצא במרכז השיח הציבורי והאקדמי
במדינות רבות בעולם ,במטרה ליצור חברה שוויונית ,תוך קידום משולב של צרכי שוק
העבודה ,המדינה ,מעסיקים ומשפחות .בהתמחות יוצגו פתרונות המדיניות המעשית
המונהגים במדינות וארגונים שונים (כגון עבודה מהבית ,עבודה בשעות גמישות),
במטרה לקדם איזון בין חיי עבודה לחיים בכלל .אחת ממטרות המסלול ,שתושג
גם באמצעות ביצוע פרקטיקום ,היא להכשיר יועצים/ות אירגוניים שיפעלו להטמעת
פרקטיקות של  )WLB) Work-Life Balanceבארגונים ציבוריים ,פרטיים וממשלתיים.

פרקטיקום בהתמחות בייעוץ פרטני למשפחות
• דגש על מתן ייעוץ למשפחות הנתקלות בקשיים "נורמטיביים" ,כמו התמודדות
עם סוגיות משמעת של מתבגרים במשפחה ,הסתגלות ילדים למעברי חיים שונים
(הרחבת המשפחה ,התמודדות לאחר גירושין ,רילוקיישן ועוד) ,קשיים בהתמודדות
לקראת יציאה לגמלאות ,ירידה תפקודית ואובדנים בגיל השלישי והצורך בסביבת
מגורים מותאמת (מעבר לדיור מוגן ,כניסת עובד/ת זרה הביתה).
• הסטודנטים/ות ילוו משפחה בתהליך ייעוץ קצר מועד .מנחי/ות הפרקטיקום ידריכו
את הסטודנטים/ות בפגישות הפרקטיקום השבועיות וכן בליווי אישי.

פרקטיקום בהתמחות איזון עבודה משפחה
• יושם דגש על עבודה בארגונים בעלי מוכנות ומוכוונות לאמץ מדיניות ארגונית
“ידידותית למשפחה” (" )”family friendlyסיוע להם בבניית תכנית ארגונית ,אבחון ארגוני,
כתיבת ניירות עמדה בנושא ,יישום מדיניות קיימת ועוד .במהלך הפרקטיקום יישמו
הסטודנטים/ות את הידע שרכשו בנוגע למדיניות הקיימת במדינות וארגונים שונים
(כגון :עבודה מהבית ,עבודה בשעות גמישות) ,במטרה לקדם איזון בין חיי עבודה
לחיים ,וקידום חברה שוויונית ,תוך הכרה ושילוב בין צרכי שוק העבודה ,המדינה,
מעסיקים ומשפחות.
• הארגונים שבהם יתבצע הפרקטיקום יכללו ארגונים במגזר הפרטי (היי-טק ,בנקים,
חברות מסחריות לסוגיהן) ,ארגונים במגזר הציבורי (עיריות וחברות הבת שלהן ,משרדי
ממשלה וכו') ,ועמותות שבהן מועסקים מעל  20עובדים.
דרישות קדם לתואר שני בלימודי משפחה:
כחלק מתנאי הקבלה לתכנית הלימודים יש להציג ידע קודם בקורסים הבאים:
התמחות בייעוץ פרטני למשפחות:
• מבוא לסטטיסטיקה
• מבוא לפסיכופתולוגיה
• מבוא לפסיכולוגיה
• מבוא לסוציולוגיה
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התמחות באיזון עבודה-משפחה:
• מבוא לסטטיסטיקה
• מבוא לסוציולוגיה
• מבוא לפסיכולוגיה

ניתן להוכיח את הידע הקודם בקורסים הנ"ל באחת מהדרכים הבאות:
 .1בקשה לפטור על סמך לימודים קודמים.
 .2קבלת ציון עובר בבחינת פטור המתקיימת באקדמית.
.3רישום לקורס פסיכופתולוגיה במסגרת סמסטר קיץ באקדמית וקבלת ציון עובר
בבחינה הסופית.
מבנה תכנית הלימודים
מסגרת

נ"ז

קורסי חובה

16

מסגרת קורסי חובה בהתמחות
ב התמחות באיזון עבודה-משפחה
ב התמחות ביעוץ פרטני למשפחות

12

מסגרת קורסי בחירה

4

מסגרת סמינר

4

מסגרת התמחות

6

סה"כ

42

היקף תכנית הלימודים הינו  42נ"ז
פרוט תכנית הלימודים מופיע באתר האינטרנט*:
 >www.mta.ac.ilסטודנטים > ידיעונים ותקנונים > ידיעונים לשנת הלימודים תשפ"ג>
תכניות לימוד לתואר שני > לימודי משפחה ()M.A.

*האקדמית שומרת לעצמה את הזכות להכניס בכל עת במהלך תקופת הלימודים לתואר ,שינויים
בתכנית הלימודים (לרבות הוספת או ביטול קורסים ,החלפת קורסים באחרים וכיו"ב) .הודעה
בדבר שינויים כאמור ,ובמידה שיהיו כאלה ,תפורסם באתר האינטרנט של האקדמית.
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הליך הרישום והקבלה לתואר שני בלימודי משפחה
תנאי הסף להגשת מועמדות לתואר שני בלימודי משפחה
• תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בכל תחום ,בציון גמר של  80לפחות.
• קורות חיים.
• ראיון אישי.
הליך הרישום
הרישום הרגיל לסמסטר א' לשנת הלימודים תשפ"ג יתקיים בתקופה שבין
 .1.1.2022-30.4.2022רישום מאוחר יפתח בתום הרישום הרגיל על בסיס מקום פנוי.
פתיחת תכניות הלימודים מותנית במספר נרשמים/מממשים מינימלי.
במקרה של אי פתיחת תכנית לימודים תימסר הודעה מתאימה לנרשמים.
על מנת להירשם:
• רישום מקוון באתר האינטרנט של האקדמית www.mta.ac.il
• רישום במעמד פגישת הייעוץ בליווי יועצת הלימודים.
יש לצרף את המסמכים הבאים:
 .1תשלום דמי רישום את התשלום ניתן לבצע גם באמצעות כרטיס אשראי ברישום
המקוון באתר האקדמית או במרכז ייעוץ ורישום (לא יתקבלו צ'קים או מזומן) .דמי
הרישום בסך ( ₪ 500כולל תשלום בסך  ₪ 80עבור ערכת הרישום) אינם מוחזרים
בשום מקרה .סכום דמי הרישום אינו משתנה במהלך תקופת הרישום (כולל הרישום
המאוחר אם יתקיים) .בני משפחה מדרגת קרבה ראשונה שירשמו ללימודים במכללה
לאותה שנת לימודים יחויבו בתשלום אחד של דמי הרישום.
 .2תעודת בוגר תואר ראשון/אישור זכאות לתואר ,גיליון ציונים רשמי .ניתן
לשלוח העתק מקורי המסופק על ידי המוסד האקדמי בו למד המועמד או לאשר
צילום במרכז ייעוץ ורישום עם הצגת התעודה המקורית .מועמדים הנמצאים בשנה
האחרונה בלימודים לקבלת תואר בוגר מתבקשים לצרף גיליון ציונים עדכני.
 .3צילום תעודת זהות/תעודת עולה – יש לצרף צילום של הדף נושא התצלום והספח.
 .4קורות חיים.
 .5כל חומר העשוי לסייע בקבלה לתואר שני.
חומר הרישום חייב להגיע במלואו למרכז ייעוץ ורישום של האקדמית עד למועד סיום
הרישום .רישום שלא יכלול את כל המסמכים הנדרשים יגרום לעיכוב בהליך הרישום.
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