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מבחן המתא”ם
מבחן המתא"ם (מבחן לתארים מתקדמים בפסיכולוגיה) נערך מאז שנת  ,2000ומשמש כלי למיון מועמדים לתואר שני בפסיכולוגיה
במגמות השונות במוסדות האקדמיים ברחבי הארץ .בשנים האחרונות חלה עלייה משמעותית במספר הנרשמים לתואר שני בפסיכולוגיה,
ובמקביל ,גבר הקושי להשתמש בממוצע ציוני התואר הראשון ככלי ממיין .זאת ,מאחר שממוצע ציוניהם של מרבית המועמדים גבוה
מ ,90-ואינו מסייע להבחין בין מועמדים שונים .לאור זאת ,התעורר הצורך בכלי מיוני מהימן שיוכל ליצור סטנדרטיזציה בתחום ,והוחלט
על קיומו של מבחן ארצי אחיד לכלל המועמדים לתואר השני בפסיכולוגיה  -המתא"ם.
הגוף האחראי על הבחינה הוא המרכז הארצי לבחינות ולהערכה ,אשר כפוף לאוניברסיטאות ,והוא אחראי על בחינות מיון רבות
נוספות ,ביניהן מבחן הפסיכומטרי .הבחינה נכתבת ע"י דוקטורנטים ,בשיתוף עם אנשי סגל בפסיכולוגיה במגמות השונות ברחבי
הארץ ,ומאושרת באמצעות ועדת ההיגוי של המתא"ם .הבחינה נחשבת לאחת מבחינות המיון הקשות בישראל ,הן בשל אורכה הרב,
והן בשל מורכבות השאלות ורמת הקושי הגבוהה שמאפיינת אותה .הבחינה מתקיימת אחת לשנה ,במועד יחיד ,מעט לפני פתיחת
שנת הלימודים האקדמית.
הבחינה הקרובה תערך ב ,16.10.2017-וניתן להירשם אליה עד ה.6.9.2017-

כמה זה חשוב?
במסגרת תהליך הקבלה לתואר שני ,נוהגות כל האוניברסיטאות לעשות שימוש במתא"ם ככלי מיוני .כמעט כל המוסדות מבצעים
סינון ראשוני באמצעות ציון המתא"ם ,לרוב באמצעות הצבת ציון סף כתנאי להגשת מועמדות לתואר שני .מעבר לכך ,רוב המוסדות
מדרגים את רשימת המועמדים הסופית שלהם בין היתר ע"י ציוני המתא"ם ,על אף שהמוסדות נמנעים מלפרסם נוסחת שקלול
מפורטת .מגמה זו עומדת בניגוד למגמה שחלה בציוני התואר הראשון ,שכיום ברוב המקרים אין להם חשיבות מעבר לסף מינימאלי.1
גורמים נוספים אשר משפיעים על סיכויי הקבלה לתואר שני בפסיכולוגיה הם ממוצע התואר ,המלצות ,תיאור עצמי של המועמד
ובמיוחד ראיונות אישיים ומרכזי הערכה.

איך זה בנוי?
בחינת המתא"ם מורכבת משני פרקים .הפרק הראשון עוסק בסטטיסטיקה ושיטות מחקר ומשקלו הוא  30%מהציון .הפרק השני
בודק הבנה מחקרית של טקסטים מדעיים באנגלית ומשקלו הוא  70%מהציון .הבחינה נמשכת חמש וחצי שעות ,וכוללת הפסקה
של חצי שעה בין שני הפרקים .רוב השאלות בבחינה הן רבות ברירה (אמריקאיות) ,אך בהחלט ישנן שאלות פתוחות בהן נדרש הנבחן
לתשובה קצרה הנעה בין מילה למשפטים ספורים .הבחינה כולה הינה בחינת דף ועפרון ,שבה התשובות הנכונות מסומנות בטופס
המבחן עצמו ,בגוף השאלות.

 1למעט במגמות הקליניות באוניברסיטת בר אילן ותל אביב שבהן נעשה בשנת תשע"ז שימוש ממיין גם בציוני התואר.

מה ישאלו אותי?
פרק א’  -סטטיסטיקה ושיטות מחקר –  40שאלות
חלק א' :שאלות רבות ברירה (אמריקאיות) .בחלק זה  26שאלות ,הבודקות ידע והבנה בתחומי הידע הבאים :סטטיסטיקה תיאורית,
קשר ורגרסיה ,הסתברות ,סטטיסטיקה היסקית ,תוקף ומהימנות ,מערכי מחקר וניתוחים סטטיסטיים.
חלק ב' :שאלות ביקורת מחקרים .בחלק זה  3-4שאלות פתוחות שבכל אחת מהן מתואר בקצרה מחקר כלשהו .יש לקרוא את המחקר
קריאה ביקורתית ,ולאתר פגם במהלך ביצוע המחקר שעלול לפגוע במסקנותיו או בתקפותו .יש לתאר פגם זה באופן מדויק ותמציתי.
חלק ג' :אשכולות מחקר .בחלק זה מופיעים על פי רוב שלושה מחקרים ,המתוארים באופן תמציתי ,ולאחריהם מספר שאלות הנוגעות
למחקר שתואר .בסה"כ בחלק זה  10-11שאלות ,אשר מתייחסות להליך המחקרי ,למערך המחקר ,ולניתוחים הסטטיסטיים המתאימים.
חלוקת הנושאים הפנימית במבחן ,השוואה בחתך של שנים:
(הגרף ערוך מהנושא הנפוץ ביותר לנושא הפחות נפוץ ,על פי שני המועדים האחרונים)
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פרק ב’  -הבנת טקסטים מדעיים בפסיכולוגיה  50 -שאלות
בחלק זה ארבעה טקסטים באנגלית ,שמבוססים על מאמרים מקוריים שפורסמו בכתבי עת לפסיכולוגיה .כל אחד מהטקסטים לקוח
מעולם תוכן אחר ,ולאחריו מופיעות  11-14שאלות .אופי הטקסטים נוטה להיות מחקרי-אמפירי ,אך לעיתים מופיעים מאמרים תיאורטיים
או סקירות ספרות.
השאלות הנוגעות לכל טקסט מתייחסות לרציונל התיאורטי שלו ,להליך המחקרי המתואר בו ,למסקנות הנובעות ממנו ולתקפותן .חלק
מהשאלות ממוקדות ,וחלקן דורש הבנה כוללת של הטקסט ומשמעותו .כמו-כן ,קיימות בכל טקסט שאלות (לרוב שתיים) הבודקות ידע
כללי בתחומי הידע השונים בפסיכולוגיה.
פרק זה נחשב מעייף ותובעני ביותר ,הן מכיוון שהוא ארוך במיוחד (שלוש שעות) ,הן משום שנדרשת בו התמודדות עם חומרים הדורשים
מיומנויות מורכבות ,והן משום שהעומס המנטלי והקוגנטיבי במהלכו רב.

מהו ציון טוב במתא”ם?
תלוי כמובן במוסד ,במגמה הרצויה ובביקוש .מה שכן ניתן לומר ,הוא שהציונים בבחינה הינם יחסיים ,כלומר נקבעים בהתאם להישגיהם
של שאר הנבחנים באותו המועד .בשל מספר הנבחנים המצומצם יחסית ,ומשום שההשוואה היא לנבחני אותו מועד ,היחסיות בהחלט
משפיעה על הציון .הציון הכללי של המתא"ם מורכב מציון בפרק סטטיסטיקה ושיטות מחקר ( )30%ומציון בפרק טקסטים מדעיים
בפסיכולוגיה ( .)70%עם זאת ,בשל נוסחא שמטרתה ליצור התפלגות נורמלית בעלת שונות קבועה ,הציון הכללי אינו ממוצע משוקלל
של שני הציונים הגולמיים ,והנוסחה לחישובו מתפרסמת בכל מועד מחדש ,בעת קבלת הציונים .הציונים בבחינה נעים בטווח שבין 50
ל ,150-כאשר ממוצע הציונים הוא  100וסטיית התקן היא .20
בכדי לקבל מושג על מאפייניה של התפלגות ציוני המתא"ם ,ניתן להתבונן בהתפלגות הציונים הכללית של מועדי :2015-2016
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לצורך המחשה – אם ניגשו  1,000סטודנטים לבחינה 190 ,בלבד קיבלו מעל  ,120ואילו  80בלבד קיבלו ציון הגבוה מ.130-
חשוב לציין ,כי בשנת  2011הוכרז על הארכת תוקף המתא"ם – וכעת תקף ציון המתא"ם לשלוש שנים .חלק מהמוסדות מתייחסים
לציון גם מעבר לתוקפו הרשמי .אוניברסיטת חיפה ,למשל ,מכירה בציון המתא"ם כתקף למשך ארבע שנים.

לאורך השנים
בשבע עשרה שנות קיומה ,עברה בחינת המתא"ם לא מעט שינויים .במועדים הראשונים של הבחינה ,היא כללה גם פרק שלישי,
בנושאי ידע כללי .נראה כי פרק זה פגע בתוקף הבחינה ,ולכן הורד .בשנים האחרונות ,משולבות שאלות הידע הכללי בפרק הטקסטים,
וכמותן פחתה משמעותית.
פרק טקסטים מדעיים בפסיכולוגיה כולל כיום רק טקסטים באנגלית ,וזאת לאחר שבעבר כלל גם טקסט בודד בעברית .ככלל,
חלה עלייה ברמת הקושי של פרק זה לאורך השנים ,שהתבטאה בהתארכות הטקסטים ,בשילובם של טקסטים קליניים ,ובשאלות
קשות ומורכבות יותר.
פרק הסטטיסטיקה ושיטות המחקר שמר בעבר על יציבות יחסית ,אך נראה כי בשלוש השנים האחרונות הוא עובר שינוי ,הן מבחינת
התכנים ,והן מבחינת אופיין של השאלות.

לקראת מועד 2017
בשנים האחרונות בלטה בפרק הסטטיסטיקה מגמה של שאלות ארוכות ומסורבלות יותר ויותר .מגמה זו יצרה עומס קוגנטיבי גדול,
ומצוקת זמן .במועדים  2015ו 2016-נעצרה מגמה זו ,ואנו עדים לשאלות ממוקדות וקצרות יותר .אנו מעריכים כי גם השנה יופיעו
נושאים חדשים יחסית כמו גודל אפקט (למשל ,אטה  η -ו )cohen's d-וכן שאלות אינטגרטיביות ,ההבדל בין ניתוח שונות לבין רגרסיה,
או הקשר בין הסתברות ומתאם לינארי .בנוסף ,צפוי כי גם במועד הקרוב ,יבלוט נושא הקשר הסטטיסטי ובראשו מתאם לינארי ,וכן
ניתוחי שונות ,ובהם אינטרקציות והסקה מגרפים.
מבחינת פרק הטקסטים נשמרת המגמה לכלול טקסט קליני בכל מועד ,ומתחזקת הבחירה בטקסטים של תיאורטיקנים פסיכודינמיים
כדוגמת ויניקוט ,קליין וקוהוט .בפרק הטקסטים בשנת  2016הופיעו מספר רב יחסית של שאלות ידע כללי ( 10שאלות) והן התמקדו
בתחומים מוכרים ומרכזיים (אישיות ,חברתית ,קלינית וקוגנטיבית) .אנו מעריכים כי מגמה זו של שילוב שאלות ידע כללי "הוגנות"
וסבירות תימשך במועד הקרוב.

מתי כדאי לגשת  -בסוף שנה ב׳ או בסוף שנה ג׳?
שאלת השאלות  -מתי כדאי לגשת לבחינה? התשובה היא כמובן  -תלוי .מי שמעוניין ללמוד תואר שני ברצף חייב לעשות את המבחן
בסוף שנה ב' ,ולעבור את תהליך הקבלה מיד לאחר מכן  -במהלך שנה ג' .גם טריות החומר בסטטיסטיקה ואינטנסיביות הקריאה
באנגלית מהווים תמיכה לכך שסוף שנה ב' הוא הזמן האולטימטיבי .אחרים טוענים כי העומס הגדול בשנה ב' עלול דווקא לשבש
את הלימודים למתא"ם ,בעיקר בשנים של שביתות או גלישה של מועדי ב' לתקופת הקיץ ולכן ממליצים לדחות אותו לסוף התואר.
בנוסף ,הניגשים למתא"ם בסוף שנה ג' למעשה סיימו ללמוד את כל הקורסים הרלוונטיים לבחינה ,ואילו בשנה ב' חלק מהקורסים
עדיין לא נלמדו.
לסיכום ,על הבחירה להיות מותאמת למערכת השיקולים האישית ולסדרי העדיפויות של כל אחד ואחד ,בדגש על פניות ומוכנות
להשקיע את הזמן הנדרש במהלך הקיץ ללמידה אינטנסיבית לבחינה.

למקומות ,היכון...
אז איך בעצם לומדים למתא"ם? הלמידה לבחינה מחייבת היכרות עם חומר חדש ותרגול מיומנויות שונות ,כמו למשל תירגול פתרון
טקסטים באנגלית .לעיתים מדובר בנושאים סטטיסטיים שלא נלמדו במהלך התואר ,או שלמידתם לקראת המתא"ם מחייבת דגשים שונים.
מצד שני ,כמובן שחלק ניכר מהלמידה מהווה חזרה ,רענון והעמקה של חומר שנלמד זה מכבר ,במיקוד העונה לדרישות המתא"ם .אנחנו
ממליצים להתמקד בנושא אחד כל פעם ,להבינו על בוריו ,ולתרגלו היטב .בשלבים מתקדמים כדאי להתמודד עם שאלות אינטגרטיביות
שמערבות מספר נושאים .חשוב מאד לתרגל שאלות רבות ברוח המתא"ם ,על מנת להסתגל לאופן החשיבה של כותבי הבחינה.

צא!
מה כדאי לעשות כבר מעכשיו? סטודנטים שיש להם זמן פנוי ,יכולים בהחלט להתחיל בחזרה על קורסי מבוא בתואר ,כחלק מרענון הידע
הכללי .בנוסף ,אפשר וחשוב למנף את שגרת הלימודים בסמסטר השני ,על מנת להגיע מוכנים יותר לאתגרים שמזמן פרק הטקסטים
המדעיים באנגלית .במילים אחרות ,מומלץ להקפיד על קריאת ספרי קורס ומאמרים בשפת המקור )אנגלית( ובאורך מלא.
לבסוף ,שווה להילחם ולהתעקש על ההבנה העמוקה שמאחורי הדברים בשיעורי הסטטיסטיקה ושיטות המחקר .זה גם יסייע להשיג ציון
טוב יותר בקורס ,אבל בעיקר יקל בהמשך הדרך את ההתמודדות עם מבחן המתא"ם.

ללמוד באופק
בקורס ההכנה של אופק הושקעה עבודת פיתוח אדירה ומחשבה רבה על כל פרט בתהליך הלמידה .החזון שלנו הוא מסגרת הכנה
שמשלבת מקצועיות חסרת פשרות מחד ,ויחס אישי ואכפתיות אמיתית ,מאידך .אנחנו מחדשים כל שנה את כל חומרי הלימוד ,ולא
חוסכים באנשי צוות ,בשעות לימוד ,בליווי ובחניכה של הסטודנטים לאורך הקורס ואחריו ,כדי להביא את הסטודנטים שלנו למקסימום.
היכרות רבת שנים עם המתא"ם ,תנופת הפיתוח ,והרמה המקצועית שמהווה יתרון עצום עבור תלמידינו – הפכו אותנו לקורס ההכנה
הטוב ביותר למתא"ם.

המדריכים של אופק
הצוות שלנו כולל את מדריכי המתא"ם המנוסים ,המקצועיים והמבוקשים ביותר בארץ .המדריכים שלנו הם מתרגלים מצטיינים
באוניברסיטאות המובילות ,בעלי ניסיון רב שנים בהדרכה למתא"ם ,היכרות מעולה עם הבחינה ,והרבה מחוייבות ואהבה לעבודתם.
האנשים שלנו נבחרו כי ידענו שהם ישקיעו את הלב והנשמה בקורס ,וידענו שיהיה להם באמת איכפת מהסטודנטים שלנו .צוות
ההדרכה שלנו מתאפיין במקצועיות חסרת פשרות ,אך גם באנושיות ,ומסירות אמיתית לתלמידים שלנו.

הכי מקצועי שיש
קורס אופק קבע סטנדרטים חדשים בתחום ההכנה למתא"ם מבחינת כמות שעות הלימוד בו .הקורס שלנו כולל מספר כפול של
מפגשים ביחס לקורסים אחרים ,ובכל מסלולי הכיתה שלנו נפגשים פעמיים בשבוע בכיתה .כל סטודנט באופק מקבל פי  2שיעורים,
פי  2שעות לימוד ,ופי  2סימולציות .משמעות הדבר פשוטה – כל החומר לבחינה נלמד בכיתה ,עם המדריך האישי .אפילו במסלול
הלמידה העצמית – מגיעים  9פעמים לכיתה.
את מפגשי הלימוד מלווים חומרי הלימוד שלנו ,אשר נחשבים לחומרים קשים ומאתגרים ,המספקים כיסוי הרמטי ומדוייק של הנושאים
בבחינה .צוות הפיתוח שלנו מצליח שנה אחר שנה לנבא שאלות ונושאים חדשים הנכנסים לבחינה .אלפי שאלות בסטטיסטיקה ושיטות
מחקר ,טקסטים במתכונת מתא"ם ,חומרי תיאוריה וידע כללי מפורטים -וכולם מתחדשים מדי שנה.
ולאורך הדרך –  – Ofek Academyמערכת תירגול חכמה ומתקדמת הכוללת אפליקציית נייד עם חומרי לימוד חדשניים ,כזו
שמתאימה לכל סטודנט ועובדת מכל מחשב ,טאבלט וסמארטפון .כל תכני הקורס מצולמים גם בשיעורי וידאו ,בהנחיית מדריכי
המתא"ם הטובים בארץ!

רוצים להתחיל לתרגל?
הורידו את אפליקציית  Ofek Mitamב apple store-ובgoogle play-

הכי אישי שיש
הסטודנטים שלנו משתפים אותנו בכך שתקופת המתא"ם הציבה בפניהם אתגרים מיוחדים.
האמת ,אנחנו מסכימים – עברנו את המתא"ם בעצמנו .זו הסיבה לכך שהמדריכים שלנו זמינים תמיד .בטלפון ,במייל ,לפני השיעור
או אחריו .והכי חשוב – המדריך האישי שלך יכיר אותך מעולה וילווה אותך בכל צעד עד למתא"ם ,ויהיה שם גם אחריו.
הכיתות הקטנות ביותר .המדריכים שלנו נותנים את הכל בשביל שתצליחו במתא"ם ,ומאיתנו הם מקבלים הבטחה – ללמד בכיתות
הכי קטנות .לכן ,בכיתות שלנו יושבים הרבה פחות סטודנטים .אנחנו משקיעים כדי שתשבו בנוח ,ובעיקר שתרגישו בנוח.
סדנאות הטקסטים האישיות הן שיטה ייחודית שפיתחנו ללימוד טקסטים .אלו סדנאות בשיטת "אחד על אחד" בהן תפקיד המדריך
הוא "להיכנס לראש" של הסטודנט ,לאפיין את שיטת העבודה שלו ,ולגבש יחד איתו שיטת עבודה אישית ,המבוססת על נקודות החוזק
והתורפה שלו .הקורס של אופק הוא מסגרת ההכנה היחידה שמשלבת באופן מובנה הכנה כיתתית עם לימוד פרטני.

רוצה לדעת מי ידריך אותך בקיץ הקרוב?
תוכלי למצוא אותו בעמוד הבא!

מיה לקר בסדנת טקסטים אישית

המדריכים שלנו

הם קומץ אנשים מוכשרים ומקצוענים באופן יוצא דופן ,שנושמים סטטיסטיקה
וחיים טקסטים  -אבל יותר מכל רואים אתכם לנגד העיניים .אנחנו מאוד אוהבים
לעבוד איתם ,ובחרנו אותם כי אנחנו בטוחים שתהנו ללמוד איתם למתא"ם.
אלה המדריכים שלנו .נעים להכיר ):

עודד דיין,
סניף בר אילן

ליאור בין,
סניף תל אביב
סתיו קובלסקי,
סניף תל אביב

אלה וולקוביץ,
סניף באר שבע
כרמל בץ,
סניף ירושלים

מעיין אברג׳יל,
סניף המכללה למנהל

חגי רבינוביץ,
סניף האקדמית ת״א-יפו

יפעת דניאלי,
סניף באר שבע

איל שרמן,
סניף אוניברסיטת ת״א

מזור למד,
סניף אריאל

יובל רוזנר,
סניף האקדמית ת״א-יפו
מור כהן,
סניף באר שבע

מורן דנגור,
סניף באר שבע

אורן בורנשטיין,
סניף באר שבע
רועי אזולאי,
סניף חיפה

אושרה בן דרור,
מנהלת מקצועית
רותם בורוכוביץ,
סניף הבינתחומי

אלה גבעון,
סניף באר שבע

ניר עזריאלי,
סניף ירושלים

להצליח במתא"ם
הציונים הגבוהים ביותר
לראשונה מאז התקיים המתא"ם הראשון ,פרסם המרכז הארצי בצעד יוצא דופן וחסר תקדים  -דו"ח הבוחן את הישגי הנבחנים במבחן
המתא"ם* .התוצאות הן חד משמעיות  :הסטודנטים באופק מקבלים ציונים גבוהים יותר משאר הסטודנטים בכל אחד ואחד
מפרקי הבחינה ,ללא יוצא מן הכלל.
היתרון של תלמידי אופק הוא  0.6סטיות תקן ,ששוות ל 12-נקודות במתא"ם!! (כ 70-נקודות בפסיכומטרי) .הדו"ח עורר הדים רבים
בקרב סטודנטים לפסיכולוגיה ,כיוון שחשף לראשונה נתונים שלרוב נשמרים חסויים.
האמת היא ,שהתוצאות הללו משחזרות את עצמן בבדיקות שאנו עושים שנה אחר שנה ,ואינן חדשות לנו .עם זאת ,הדו"ח ממלא
אותנו גאווה עצומה ,הוא נותן תוקף רשמי ליתרון של תלמידי אופק ,ומחזק אותנו בדרך המקצועית בה אנו צועדים מזה שנים .בדרך
בה בחרנו אין מקום לפשרות מקצועיות ,והיא מבוססת על ליווי אישי ומסור של כל אחד מתלמידינו ,עד למתא"ם ולאחריו.

כולם בוחרים באופק
התלמידים שלנו מרגישים שעשינו הכל כדי שהם יצליחו ,וזה עבד .לא סתם הרבה מאוד סטודנטים מבררים ,בודקים ,שואלים  -ובוחרים
באופק 85% .מהסטודנטים שלמדו למתא"ם בקיץ האחרון בחרו באופק.
אוניברסיטת תל אביב ,האקדמית תל אביב יפו ,אוניברסיטת בן גוריון ,האוניברסיטה העברית ,אוניברסיטת בר אילן ,אוניברסיטת
אריאל ,המכללה החרדית ,המרכז הבינתחומי הרצליה והמכללה למנהל – כולם בחרו באופק להיות קורס הבית שלהם לשנת .2017
שמות המדריכים שעוברים מפה לאוזן ,הרמה המקצועית הגבוהה ,הספרים שמתעדכנים מדי מועד ,וכמובן – השיטה ללימוד טקסטים
שכולם כבר מכירים ,מסבירים מדוע  80%מהסטודנטים לתואר שני בפסיכולוגיה למדו בקורס של אופק.
גם כאשר יותר ויותר סטודנטים ,חוגים לפסיכולוגיה ואגודות בוחרים בנו – אנחנו מקפידים על הסטנדרטים שהצבנו לאורך השנים,
וגאים בכך שהיחס בין מספר אנשי הצוות בקורס למספר הסטודנטים הוא הגבוה ביותר בארץ!

התוצאות מדברות בעד עצמן :על פי נתוני המרכז הארצי ,הסטודנטים שלמדו באופק קיבלו במועד
אוקטובר  2014ציונים גבוהים יותר משאר הסטודנטים בהפרש של כ 0.6-סטיות תקן (= 12נקודות)*

*ע"פ דו"ח המרכז הארצי "נתונים על בחינת מתא"ם  -אוקטובר  ,"2014אשר הוצג לועדת ההיגוי של המתא"ם ביום  ,3.11.14ופורסם באתר המרכז הארצי.

אז איך זה הולך להיראות?
קורס אופק מתא"ם נמשך כחודשיים וחצי ,ויתקיים החל בשבוע האחרון של יולי ועד למתא"ם ,שייערך ב .16.10.2017-החלק הראשון
של הקורס בנוי מחודשיים של לימוד אינטנסיבי ,ובסופם מרתון סימולציות ותירגול .המפגשים יתקיימו פעמיים בשבוע ,ולקראת הבחינה
יתקיימו מפגשים בתדירות גבוהה יותר ,כחלק מהמרתון לקראת המתא"ם.
כדי לתת תחושה אמיתית יותר איך זה הולך להיראות ,מצורף לו"ז קורס לדוגמה:
ראשון
23.7
30.7

מפגש 2
תיאורית  +מבוא לטקסטים

6.8

מפגש 4
הסתברות  +שיטת עבודה בטקסטים

13.8

מפגש 6
היסקית א'

20.8

מפגש 8
היסקית ב'  +הטקסט הקליני

27.8

מפגש 10
שיטות מחקר

3.9

מפגש 13
דו גורמי

10.9

מפגש ( – 15אופק )24
סדנת טקסטים אישית

17.9

מפגש 17
סיכום מבחנים

24.9

מפגש  – 18מרתון
סימולציה 1

1.10

מפגש  – 21מרתון
פתרון סימולציה 2

8.10

מפגש  – 23מרתון
סימולציה 3

15.10

שני

שלישי

רביעי

24.7

25.7

31.7

1.8

2.8

7.8

8.8

9.8

14.8

15.8

16.8

21.8

22.8

23.8

29.8

30.8

5.9

6.9

11.9

12.9

13.9

18.9

19.9

20.9

25.9

26.9

2.10

3.10

9.10

10.10

28.8

מפגש ( 11-אופק )24
סדנת תחקור טקסטים

4.9

26.7

מפגש 1
פתיחה
מפגש 3
קשר א׳
מפגש ( 5אופק )24
סדנת טקסטים אישית
מפגש 7
קשר ב'  +סוגי שאלות ופסקאות
מפגש 9
סדנת סטטיסטיקה
מפגש 12
חד גורמי
מפגש 14
מבחן אמצע
מפגש 16
תוך נבדקי  +טקסטים
ערב ראש השנה

16.10
מבחן מתא״ם

מפגש  – 22מרתון
יום פתוח
מפגש  – 24מרתון
פתרון סימולציה 3

27.9

מפגש  – 19מרתון
פתרון סימולציה 1

4.10

חמישי
27.7
3.8
10.8
17.8
24.8
31.8
7.9
14.9
21.9
ראש השנה

28.9

מפגש  – 20מרתון
סימולציה 2

5.10

ערב סוכות

סוכות

11.10

12.10

הושענא רבה

שמחת תורה

איך אתה היית לומד?

מסלולי הלימוד באופק נבנו כך שיתאימו לכל הצרכים ולכל סגנונות הלימוד:

אופק

21

הקורס המלא של
אופק כולל  21מפגשים
המהווים את כל
המפגשים הפרונטאליים
של הקורס.

אופק

24

מסלול מורחב טקסטים
בן  24מפגשים הכולל
סדנאות טקסטים אישיות
'אחד על אחד' ושיעור
טקסטים ייעודי נוסף.

מסלול אופק  - 21כולל את כל שיעורי הקורס בנושאי הסטטיסטיקה ושיטות מחקר ,שיעורים לפיתרון
טקסטים מחקריים ,וסימולציות מתא"ם מלאות בתנאים אמיתיים.
 15שיעורים פרונטליים בנושאי סטטיסטיקה ,שיטות מחקר וטקסטים מחקריים

 84שעות אקדמיות

 5בחינות סימולציה מלאות בתנאים אמיתיים ,המלוות בשיעורי פיתרון

 37שעות אקדמיות

יום פתוח של שאלות ותשובות מ 10:00-עד 16:00

 8שעות אקדמיות

סה”כ  21מפגשים

 129שעות אקדמיות

עלות מסלול אופק ₪ 4,600......................................................................................................................................................... 21

מסלול אופק  – 24מוסיף על קורס הלימוד ומרתון הסימולציות -שלושה מפגשי טקסטים .שניים מהמפגשים
מוקדשים לסדנאות טקסטים אישיות ,בשיטת 'אחד על אחד' ומפגש נוסף הוא סדנת תיחקור טקסטים.
קורס אופק  23משלב באופן מלא את שיטת הלימוד האישית עם המפגשים בפורמט הכיתתי.
 15שיעורים פרונטליים בנושאי סטטיסטיקה ,שיטות מחקר וטקסטים מחקריים

 84שעות אקדמיות

 5בחינות סימולציה מלאות בתנאים אמיתיים ,המלוות בשיעורי פיתרון

 37שעות אקדמיות

 2סדנאות טקסטים אישיות 'אחד על אחד'

 4שעות אקדמיות

סדנת תיחקור ואסטרטגיה  -השלמה לסדנאות הטקסטים האישיות

 6שעות אקדמיות

יום פתוח של שאלות ותשובות מ 10:00-עד 16:00

 8שעות אקדמיות

סה”כ  24מפגשים

 139שעות אקדמיות

עלות מסלול אופק ₪ 5,300......................................................................................................................................................... 24

אופק

9

מסלול “אופק
אקספרס”
מיועד ללמידה עצמית,
וכולל  9מפגשים.

מסלול אופק  - 9נוצר על מנת לתת מענה סטודנטים אשר מעוניינים ללמוד לבד לבחינת המתא"ם.
המסלול מספק חבילה המבוססת על ארבעה מרכיבים :חומרי לימוד ותרגול ,שיעורי ווידאו המכילים את
תכני הקורס ,ליווי מקצועי לאורך הקורס ,ומרתון סימולציות בסוף הקורס.
 3שיעורים פרונטאליים המתקיימים בתקופת המרתון לקראת המתא"ם

 15שעות אקדמיות

 5בחינות סימולציה מלאות בתנאים אמיתיים ,המלוות בשיעורי פיתרון

 37שעות אקדמיות

יום פתוח של שאלות ותשובות מ 10:00-עד 16:00

 8שעות אקדמיות

סה”כ  9מפגשים

 60שעות אקדמיות

עלות מסלול אופק ₪ 2,600............................................................................................................................................................ 9

אפליקציית אופק
את כל המסלולים שלנו מלווה
מערכת חכמה ומתקדמת
לתרגול מקוון ,הכוללת
אפליקציה לתרגול וצפייה
בשיעורי וידאו מהסמארטפון.
ערכת ספרי אופק :2017
• ספר כיתה
• תיאוריה בסטטיסטיקה ושיטות מחקר
• ידע כללי בפסיכולוגיה
• ספר פיתוח מיומנויות בטקסטים
• ספרי תירגול לבית  4 -כרכים
הספרים שלנו מתעדכנים מדי שנה ,וכוללים
אלפי שאלות מתא"ם וסימולציות מלאות!

שיעורי וידאו
שיעורי הוידאו שלנו כוללים את
כל תכני הקורס ,בהנחיית מדריכי
המתא"ם הטובים בארץ ,וזמינים לכל
הסטודנטים בכל המסלולים.

ניגשת כבר למתא"ם?
נשמח לבנות לך תכנית
לימודים אישית בליווי מקצועי
של אחד המדריכים שלנו.

* המחירים המופיעים הינם מחירי הרשמה מוקדמת ,שתימשך עד ה .1.6.17-לאחר מכן המסלולים יתייקרו ב.10%-
* תלמידים חוזרים זכאים להנחות על כל מסלולי הלימוד – פנו אלינו לפרטים.

מיוחד ללקויי למידה!
חדש! שיעור מיוחד ללקויי
למידה הכולל אסטרטגיות
פתרון והתמודדות .התקשרי
אלינו לפרטים נוספים.

ואחרי המתא"ם...
כל מה שרצית לדעת על תואר שני בפסיכולוגיה:
•  240סטודנטים התקבלו בשנה האחרונה בכל המגמות הקליניות (ילד+מבוגר) בארץ.
• בשנים האחרונות נפתחו שלל מגמות חדשות  -קלינית גרונטולוגית ברופין ,התפתחותית בבן-גוריון ,התפתחותית וחינוכית במרכז
ללימודים אקדמיים (מל"א) ,וחינוכית בעמק יזרעאל ובמכללת תל חי.
• משתלם להצליח במתא"ם? מגמות התואר השני באוניברסיטת אריאל (שיקומית וארגונית-חברתית-תעסוקתית) ,מעניקות מלגה של
כ ₪ 10,000-לתלמידים בעלי מתא"ם  130ומעלה ,ומלגה של כ ₪ 5,000-לבעלי מתא"ם .120-129
• גם השנה יתאחדו המגמות קלינית ילד וקלינית מבוגר באוניברסיטת תל אביב .מעל  400סטודנטים צפויים להגיש מועמדות למגמה
המאוחדת שתמנה כ 16-מקומות.
• המגמות הקליניות במרכז הבינתחומי הרצליה יקלטו השנה  50תלמידים!
( 25בהתמחות ילד ומתבגר ו 25-בהתמחות מבוגר) .חלק מבוגרי המגמה הקלינית צפויים להשתלב בהתמחות במסגרת הקליניקה
שבמרכז הבינתחומי.
• במרכז האקדמי רופין נפתחה לפני שנה מגמה קלינית גרונטולוגית ראשונה מסוגה בארץ ,שמתמקדת בטיפול במבוגר ובזקן .בכל
מחזור צפויים ללמוד במגמה כ 16-סטודנטים.
• לאחר סגירת המגמה הארגונית באוניברסיטת חיפה ,נותרו מגמות ארגוניות רק באוניברסיטאות בר-אילן ,אריאל ,ובטכניון.
• החל משנת  ,2014מופעלת מערכת ממוחשבת אשר משקללת את כל ההעדפות של המועמדים ואת הדירוגים של המגמות
השונות  -ושולחת הודעות קבלה ודחייה לכל המועמדים ביום אחד .4.7.2017 -
• הציון המינימלי בקרב המתקבלים למגמה הקלינית של המבוגר בירושלים במחזור תשע"ז היה  ,130ואילו למגמה החינוכית-
קלינית ילד היה הציון המינימלי .129
• החל משנת תשע"ד מציעות האוניברסיטה העברית ואוניברסיטת בר אילן תכניות לאוכלוסייה החרדית הכוללות הקצאת מקומות
במגמות קלינית ,קלינית ילד/חינוכית ,ונוירופסיכולוגיה/שיקומית.
רוצה לדעת עוד על תנאי הקבלה ,על ראיונות ומרכזי הערכה ,ולקבל מידע על מגמות חדשות שעומדות להיפתח?
אנחנו עוקבים אחרי תחום התואר השני בפסיכולוגיה בארץ ובחו"ל ,ונשמח לשתף אותך במידע שלנו.

סמנו ביומן...
בחינת המתא"ם 16.10.2017 - 2017
מועד אחרון להרשמה לבחינת מתא"ם ( 2017המרכז הארצי לבחינות ולהערכה) – 6.9.2017
תאריך אחרון להרשמה מוקדמת לקורס ההכנה של אופק – 1.6.2017
היום האחרון ללימודים בשנת תשע"ז – 7.7.2017
הודעות קבלה לתואר השני – 4.7.2017

מתי ואיפה?
קורס אופק מתא"ם ייפתח בסוף חודש יולי  .2017במהלך הקורס יתקיימו מפגשים פעמיים בשבוע (כתלות במסלול הלימוד) ,ולקראת
הבחינה יתקיימו המפגשים בתדירות גבוהה יותר ,במסגרת המרתון שייערך לקראת המתא"ם .המפגשים יתקיימו במסגרת כיתות בוקר
( )09:30-13:30או ערב (.)17:00-21:00
קורס אופק מתא"ם  2017יתקיים במוקדי הלימוד של אופק ברחבי הארץ  -קמפוס אומנויות תל אביב ,אוניברסיטת ת"א ,האקדמית
ת"א-יפו ,אוניברסיטת חיפה ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב ,האוניברסיטה העברית ,אוניברסיטת בר-אילן ,אוניברסיטת אריאל בשומרון,
המכללה למנהל ראשון לציון ,המכללה החרדית ,והמרכז הבינתחומי בהרצליה ,אוניברסיטת תל אביב והמכללה האקדמית תל אביב יפו.

רוצה לדעת עוד?
• רוצה לדבר עם סטודנט מהמוסד שלך שלמד בקורס שלנו? או עם סטודנט שלומד תואר שני במגמה שמעניינת אותך?
• אילו הקלות תוכל לקבל מהמרכז הארצי במהלך הבחינה ,ומה צריך לעשות כבר עכשיו בשביל לקבל אותן?
• האם אתה עומד בקריטריונים לדחיית שירות מילואים בעקבות המתא"ם?

יש לנו הרבה תשובות להרבה שאלות שתלמידים שואלים אותנו .נשמח לענות על השאלה שלך.
ניתן ליצור איתנו קשר בדרכים הבאות:

077-5303383
דרך נציג אופק מתא”ם במוסד בו אתם לומדים

F

בקבוצה של אופק מתא"ם בפייסבוק

www

www.ofek-mitam.com
info@ofek-mitam.com

הקורס המקצועי ביותר

אצלנו לומדים פעמיים בשבוע בכיתה  -פי  2שיעורים ,פי  2שעות לימוד ,פי  2סימולציות.

הציונים הגבוהים ביותר

על פי נתוני המרכז הארצי קיבלו תלמידי אופק ציונים גבוהים ב 12-נקודות משאר הנבחנים*.

הכיתות הקטנות ביותר

אנחנו משקיעים בשביל שתלמדו בכיתות הקטנות בארץ .כדי שתשבו בנוח ,ותרגישו בנוח.

בוחרים יותר באופק

 80%מהסטודנטים לתואר שני בפסיכולוגיה – למדו בקורס של אופק!

פשוט הרבה יותר.

www.ofek-mitam.com
0 7 7 - 5 3 0 3 3 8 3

אוניברסיטת בן גוריון ● אוניברסיטת תל אביב
אוניברסיטת חיפה ● האקדמית תל אביב יפו
האוניברסיטה העברית ● אוניברסיטת בר אילן
אוניברסיטת אריאל ● המרכז הבינתחומי הרצליה
המכללה למנהל ● המכללה החרדית
קמפוס אומנויות תל אביב

*ע"פ דו"ח המרכז הארצי "נתונים על בחינת מתא"ם  -אוקטובר  ,"2014אשר הוצג לועדת ההיגוי של המתא"ם ביום  ,3.11.14ופורסם באתר המרכז הארצי.

