
 

  תנאי הסף להגשת מועמדות לתואר שני בפסיכולוגיה

 לשנת הלימודים תשפ"ד

 קלינית ילד/מבוגר:לתואר שני בפסיכולוגיה להגשת מועמדות תנאי הסף 

 של מוסד מוכר להשכלה גבוהה.  במדעי ההתנהגותאו בפסיכולוגיה . תואר אקדמי ראשון 1

  וגם הפסיכולוגיה והמתודולוגיה( בכל קורסי 589.) לפחות 90. ממוצע של . א2

 :וא לפחות בבחינת המתא"ם. 105יון צ        

  וגם הפסיכולוגיה והמתודולוגיה( בכל קורסי 93.5לפחות ) 94ממוצע . ב   

 או: לפחות בבחינת המתא"ם. 104-100ציון בין         
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 לתואר שני בפסיכולוגיה במגמות הבאות: תנאי הסף להגשת מועמדות 

 רפואית/ שיקומית/ חינוכית/ התפתחותית
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 :או   לפחות בבחינת המתא"ם.       
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     :או   85-מ ולא נמוך   89 -והמתודולוגיה נמוך מ       
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 תנאי הסף להגשת מועמדות לתואר שני בפסיכולוגיה תעסוקתית

של מוסד מוכר להשכלה  במדעי ההתנהגותאו  בפסיכולוגיהתואר אקדמי ראשון  .1

 .גבוהה

 

 85ציון  וגם( לפחות בכל קורסי הפסיכולוגיה והמתודולוגיה 86.5) 87ממוצע . א .2

 :או לפחות בבחינת המתא"ם.

למועמדים שהממוצע בקורסי  –לפחות בבחינת המתא"ם  105ציון של  . ב

 :או (.82.5) 83-ולא נמוך מ 87הפסיכולוגיה והמתודולוגיה נמוך מ

ודולוגיה למועמדים ( לפחות  בכל קורסי הפסיכולוגיה והמת91.5) 92ממוצע של . ג

 לפחות בבחינת המתא"ם. 82עם ציון של 

 

 לתשומת ליבכם:

 

  בחינת המתא"םלמועמדים בעלי דוקטורט ותואר ראשון בפסיכולוגיה לא נדרשים. 

  מועמדים ממדעי המוח מאונ' בר אילן יכולים להגיש מועמדות כפוף לציון                   

 .110מתא"ם של 

  האקדמית תתחשב בתוצאות מבחןGRE SUBJECT PSYCHOLOGY  כתחליף

כפוף לממוצע תואר ראשון  של כלל חלקי הבחינה 70%ממוצע לבחינת המתא"ם 

 .(90אשון )למגמה הקלינית נדרש ממוצע תואר ר 89

  בפסיכולוגיה, השקול לתואר ישראלי, יידרשו מועמדים בעלי תואר ראשון מחו"ל

 כפי שמפורט דלעיל.  GREלפחות בבחינת המתא"ם/ 110להציג ציון של 

 /לא ניתן להגיש מועמדות ללא בחינת מתא"םGRE ! 

  רשאים להגיש מועמדות לתואר שני בפסיכולוגיה באקדמית, סטודנטים אשר

לימודי התואר השני בפסיכולוגיה במוסד אחר והשלימו לכל היותר  החלו את

  סמסטר אחד מלימודיהם, זאת בכפוף להצגת גיליון ציונים רשמי.

 יש אפשרות להירשם לשתי עדיפויות. 

  שתי עדיפויות באותה המגמה במיקודים שונים:ל יש אפשרות להירשם 

 הקלינית(.המגמה  מיקוד ילדים ומיקוד מבוגרים )מלבד

 .אין אפשרות להירשם למגמה הקלינית בעדיפות השנייה  

 "פרטי  טפסי שנילהעביר  על המועמד: טופס "פרטי ממליץ/ממליצה"

ממליץ" הכוללים פרטים כלליים ופרטי התקשרות של ממליץ אפשרי מלאים 

וחתומים על ידי הממליץ. במהלך תהליך המיון ייתכן שועדת הקבלה תיצור 

יץ לצורך קבלה מיידית של המלצה מפורטת. הממליץ יכול קשר עם הממל

 להיות הן מתחום האקדמיה והן מתחום השדה.



  ולא  כתובותיש לצרף שתי המלצות  ההתפתחותית בלבדלנרשמים למגמה

 טפסים המכילים "פרטי ממליץ".

  מועמדים שנרשמים למגמה הרפואית והנוירופסיכולוגיה שיקומית בעדיפות

כחצי עמוד בו יתארו את מידת , להוסיף בנוסף לתיאור העצמיבקשים מת, שניה

העניין שלהם וזיקתם לתחום הפסיכולוגיה הרפואית או לנוירופסיכולוגיה 

 .שיקומית

 

 כנית השלמות בפסיכולוגיה:ת

 כנית ההשלמות בפסיכולוגיה במוסד מוכר מועמדים שסיימו את ת

הישגיהם בקורסי להשכלה גבוהה,  מועמדותם תישקל הן על סמך 

קודמים והן על שנלמדו בלימודים אקדמיים  והמתודולוגיה הפסיכולוגיה

                                   בכפוף לעמידה בתנאי הסף.  כנית ההשלמותסמך הישגיהם בת

 תואר" בפסיכולוגיה. לאחראלה חלים גם על בוגרי "חוג  כללים

  רשאים להגיש  כולוגיהבפסי כנית ההשלמותבת הלומדיםסטודנטים

כפוף לעמידה בתנאי הסף ובנוסף, נדרשים להציג במועמדות לתואר שני 

יסיימו הם אכן ששל המוסד בו הם לומדים אישור ממזכירות סטודנטים 

 .דפ"תחילת שנת הלימודים תש עד כנית ההשלמותאת ת


