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מבחן המתא”ם 

בשנת 2000 נכנס מבחן המתא"ם )מבחן לתארים מתקדמים בפסיכולוגיה( לחייהם של סטודנטים שרוצים להמשיך לתואר שני. עד 
אז הספיק ממוצע ציוני התואר הראשון בכדי לבחור מועמדים. אך כאשר הביקוש עלה נוצרה בעיה. למרבית הסטודנטים היה ממוצע 
גבוה מאוד )מעל 90(. לאור המצב, הונהג מבחן ארצי חד-שנתי, המשמש ככלי מיוני מהימן לכל המועמדים לתואר השני בפסיכולוגיה.

מי אחראי על הבחינה? המרכז הארצי לבחינות והערכה, אותו גוף שאחראי על בחינות מיון ארציות רבות )כמו הפסיכומטרי(.

האם אופק כותבים את הבחינה? זאת רק שמועה! הבחינה נכתבת על ידי דוקטורנטים ואנשי סגל ממחלקות הפסיכולוגיה השונות.

עד כמה הבחינה קשה? בחינת המתא"ם נחשבת לאחת מבחינות המיון הקשות בישראל. היא ארוכה, בעלת אופי יישומי ודורשת 
הבנה אמיתית. בשונה מבחינות אחרות, במתא"ם אין ״טריקים״. אלפי סטודנטים כבר עברו אצלנו, ומתוך הניסיון שלנו למדנו שאין 
תחרות לתלמידים שהפנימו ותרגלו את החומר, בדרך המותאמת להם באופן אישי. התאמה אישית לכל תלמיד - זאת השיטה שלנו.

הבחינה הקרובה תערך ב-24.10.2019, וניתן להירשם אליה עד ה-17.9.2019.

עד כמה חשוב המתא"ם?

חשוב מאוד! למעשה, גיליון הציונים שלכם מהתואר הראשון ישפיע מעט על סיכויי הקבלה ללימודים לתואר השני בפסיכולוגיה. 
לעומת זאת, מבחן המתא"ם משמש את כל המוסדות ככלי סינון ראשוני. הציון במתא״ם יהווה סף להגשת מועמדות למגמות השונות, 

ואף ישמש מנגנון לדירוג פנימי של רשימת המועמדים הסופית בחלק מהמגמות.
ההכרעה הסופית בנויה על שקלול המתא"ם עם המלצות, תיאור עצמי, ממוצע התואר הראשון, ראיונות אישיים ומרכזי ההערכה. 

ציון המתא"ם הוא אומנם המפתח, אבל התהליך שאחריו עוד ארוך. אנחנו כאן בשביל כל אחת ואחד מהסטודנטים שלנו גם אחרי 
הבחינה. אנחנו הגוף היחיד בארץ שליווה וסייע לאלפי סטודנטים בתהליך הזה, ונשמח ללוות גם אתכם בדרך לתואר השני.

כיצד בנויה הבחינה?
הבחינה עצמה מורכבת משני פרקים:

הפרק הראשון )30% מהציון( עוסק בסטטיסטיקה ושיטות מחקר.
הפרק השני )70% מהציון( עוסק בהבנה מחקרית של טקסטים מדעיים באנגלית.

משך הבחינה הוא 5 שעות וחצי: שעתיים לפרק הראשון, חצי שעה הפסקה ושלוש שעות לפרק הטקסטים. 
השאלות בבחינה הן ברובן רבות ברירה )אמריקאיות(, אך יש גם מספר שאלות פתוחות שעליהן צריך להשיב תשובה קצרה )בין מילה 

אחת למשפטים בודדים(. כל פרק בבחינה מוגש בחוברת נפרדת, שבתוכה מסמנים את התשובות באמצעות עפרון בלבד. 

92% מהסטודנטים לתואר שני בפסיכולוגיה למדו אצלנו למתא"ם. 
התלמידים שלנו פשוט מקבלים ציונים יותר גבוהים. 



מה ישאלו אותי?

פרק ראשון - סטטיסטיקה ושיטות מחקר – 40 שאלות

חלק א': סטטיסטיקה. 26 שאלות רבות ברירה )אמריקאיות(, הבודקות ידע והבנה בתחומים הבאים: סטטיסטיקה תיאורטית, קשר 
ורגרסיה, הסתברות, סטטיסטיקה היסקית, תוקף ומהימנות, מערכי מחקר וניתוחים סטטיסטיים.

חלק ב': ביקורת מחקרים )שאלות פתוחות(. 3-4 מחקרים המתוארים בקיצור. בחלק זה מאתרים במחקרים פגמים שעלולים לפגוע 
במסקנות שלהם או בתקפותם. תיאור הפגם יעשה באופן מדויק ותמציתי.

חלק ג': אשכולות מחקר. כ-3 מחקרים המתוארים בקיצור ובסופם כ-10 שאלות המתייחסות 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(

פרק שני - הבנת טקסטים מדעיים בפסיכולוגיה - 50 שאלות

פרק ה"טקסטים" דורש התמודדות מעמיקה עם מאמרים אמיתיים בפסיכולוגיה. בפרק ארבעה טקסטים הלקוחים מעולמות תוכן שונים 
ורובם מחקריים-אמפיריים. בשנים האחרונות מופיע גם מאמר אחד תיאורטי או קליני.

בסוף כל טקסט יהיו 11-14 שאלות יישומיות שעוסקות ברציונאל התיאורטי מאחורי המחקר, בהליך המחקרי המתואר, במסקנות 
הנובעות ממנו ובתקפותן. חלק מהשאלות יהיו ממוקדות ואחרות יבחנו את ההבנה הכוללת של הטקסט. כמו כן, קיימות בכל טקסט 

שאלות )לרוב שתיים( הבודקות ידע כללי בתחומי הידע השונים בפסיכולוגיה.

פרק הטקסטים נחשב תובעני ביותר: הוא ארוך במיוחד )שלוש שעות(, הוא משלב מיומנויות מורכבות, והוא כרוך בעומס מנטלי וקוגניטיבי רב. 
עם זאֿת, אלפי סטודנטים מכל הארץ אשר למדו אצלנו, צלחו את הפרק בהצלחה. השילוב בין מדריך מעולה ומנוסה ותוכנת לימוד חכמה 
מאפשר לזהות בכל תלמיד את סט המיומנויות הייחודי שלו, ללמד אותו להשתמש בו ולהתאים לו את האסטרטגיה היעילה ביותר עבורו.
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מהו ציון טוב במתא”ם?

התשובה כמובן תלויה בהיצע וביקוש ואלו משתנים בין המוסדות והמגמות. אולם חשוב לזכור שהציונים בבחינה הם יחסיים, כלומר 
נקבעים בהתאם להישגיהם של שאר הנבחנים באותו המועד. 

כיצד נקבע הציון?
הציון הכללי שתקבלו בבחינה יהיה מורכב מהציון בפרק סטטיסטיקה ושיטות מחקר )30%( ומהציון בפרק טקסטים מדעיים בפסיכולוגיה 
)70%(. עם זאת, בשל נוסחה שמטרתה "למתוח" ולהגדיל את השונות בין הנבחנים, הציון הכללי אינו ממוצע משוקלל של שני הציונים 
הגולמיים, והנוסחא לחישובו מתפרסמת בכל מועד מחדש. הציונים בבחינה נעים בטווח שבין 50 ל-150, כאשר ממוצע הציונים הוא 

100 וסטיית התקן היא 20.
זה נשמע מעט מסובך, אבל אם תרצו לקבל קצת מושג על הסיכוי לקבל ציון מסוים, תוכלו להתבונן בהתפלגות הציונים הכללית של 

מועדי 2017-2018:

לקראת מועד 2019

בפרק הסטטיסטיקה בלטה בשנים האחרונות מגמה של שאלות ברמת מורכבות גבוהה או בעלות מלל רב. מגמה זו יצרה עומס 
קוגנטיבי גדול, ומצוקת זמן. מועד 2018 התאפיין ברמת קושי גבוהה, ריבוי מלל ומורכבות גבוהה. אנו מעריכים כי גם השנה ישולבו 
בבחינה נושאים חדשים כמו דרגות חופש ברגרסיה או גודל אפקט, קומבינטוריקה וכן שאלות אינטגרטיביות המשלבות את תחומי 

ניתוח השונות, רגרסיה והשוואות עוצמה. 

בפרק הטקסטים נשמרה המגמה לכלול טקסט קליני או תיאורטי בכל מועד, ומתחזקת הבחירה בטקסטים של תיאורטיקנים 
פסיכודינמיים כדוגמת ויניקוט, קליין וקוהוט. בפרק הטקסטים במועד 2018 הופיעו 6 שאלות ידע כללי בלבד. בשני המועדים האחרונים 
הופיעו בשולי הטקסטים לראשונה הסברים בעברית של פרוצדורות סטטיסטיות שונות, זאת בנוסף לתרגום מילים מורכבות באנגלית, 

הנהוג מספר שנים. אנו מעריכים כי מגמה זו תמשך ואף תתרחב.
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לצורך המחשה – אם ניגשו 1,000 סטודנטים לבחינה, 200 בלבד קיבלו מעל 120, ואילו 90 בלבד קיבלו ציון הגבוה מ-130. 
חשוב לציין, כי בשנת 2011 הוכרז על הארכת תוקף המתא"ם – ומאז 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.



מתי כדאי לגשת - בסוף שנה ב׳ או בסוף שנה ג׳? 
שאלת השאלות - מתי כדאי לגשת לבחינה? אז ככה - מי שמעוניין ללמוד תואר שני ברצף חייב לעשות את המבחן בסוף שנה ב', 

ולעבור את תהליך הקבלה מיד לאחר מכן - במהלך שנה ג'. 
אם זאת לא התוכנית שלכם, ויש לכם אפשרות לגשת בסוף התואר, ישנם יתרונות לשני המועדים. בשנה ב' החומר בסטטיסטיקה 
ובשיטות מחקר עדיין טרי. מנגד, מדובר בשנה עמוסה, ובשנים עם שביתות או גלישות למועדי ב' בקיץ מסיבות שונות, העומס עלול 

להקשות על הלימודים לבחינה. 

הפעילו את מערכת השיקולים הפרטית שלכם, ותכננו את הזמן כך שתהיה לכם מקסימום פניות ללמידה אינטנסיבית 
בקיץ. אם אתם רוצים להתייעץ בנושא, צרו איתנו קשר כמה שיותר מוקדם ונסייע לכם בבניית תכנית הלמידה הנכונה 

לכם באופן אישי. 

למקומות, היכון...
איך בעצם לומדים למתא"ם? מבחן המתאם הוא מבחן יישומי המתבסס על הבנה ולא על שינון, ועל היכולת ליישם את הכלים שרכשתם 
מול טקסטים ומחקרים שלא פגשתם קודם. אפילו בסטטיסטיקה נתקלים לעיתים בנושאים חדשים או בדגשים שונים מאלו שלמדתם 
בתואר. יחד עם זאת, כמובן שחלק ניכר מהלמידה כולל חזרה, רענון והעמקה של חומר שכבר נתקלתם בו, עם התאמת הדגשים בו 
לאופי בחינת המתא"ם. אנחנו ממליצים להתמקד בנושא אחד בכל 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 לרענן את הידע בתחומי הבחינה בעזרת חומרים 
מהתואר או באמצעות חוברת ההכנה לקורס. בנוסף, אפשר וחשוב למנף את שגרת הלימודים בסמסטר השני, על מנת להגיע מוכנים 
יותר לאתגרים שמזמן פרק הטקסטים המדעיים באנגלית. במילים אחרות, אנחנו מאוד ממליצים על קריאת מאמרים בשפת המקור 

)אנגלית( ובאורך מלא.
לבסוף, שווה להילחם ולהתעקש על ההבנה העמוקה בשיעורי הסטטיסטיקה ושיטות המחקר. תעצרו ותשאלו שאלות ותתרגלו כמה 
שתוכלו. ההבנה שלכם יכולה לשפר את הציון שלכם מן הסתם, אבל בעיקר היא תקל עליכם בהמשך הדרך את ההתמודדות עם מבחן 

המתא"ם והלימודים לקראתו.
 

רוצים להתחיל לרענן את החומר לקראת הקיץ?
דברו איתנו והצטרפו לתכנית הלמידה המקדימה 



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

רוצים להתחיל לתרגל? 
google play-וב apple store-ב Ofek Mitam הורידו את אפליקציית

להצליח במתא"ם

כבר עשור אנחנו מכינים סטודנטים לבחינת המתא"ם ועם הניסיון הרב בנינו מעטפת לימודית שאין דומה לה.
אנחנו משקיעים ימים כלילות כדי להציע לכם את קורס ההכנה האיכותי והמושקע ביותר, עם מדריכי המתא"ם הטובים ביותר בארץ. 

אנחנו עושים את זה בכנות, בקנאות ובהשקעה ללא פשרות.
ליווינו מעל 6,000 סטודנטים לבחינה, והתוצאות מדברות בעד עצמן: הסטודנטים שלנו מקבלים את הציונים הגבוהים ביותר במתא"ם.

נמשיך לעבוד קשה בכדי להיות הכי מקצועיים והכי עדכניים, ונעשה הכל כדי להמשיך ולתת לסטודנטים שלנו את הליווי הטוב ביותר 
למתא"ם, ולהביא אותם למקסימום שלהם. זו המחויבות שלנו.

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"ם1. 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 0.6 סטיות 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. 

הכי טובים בטקסטים
אחת הסיבות המרכזיות להצלחה המוכחת של הסטודנטים שלנו, היא שיטת הלימוד שלנו בטקסטים. בעוד בפרק הסטטיסטיקה יש 
דרך או שתיים להגיע לתשובה, בפרק הטקסטים קיימות דרכים רבות. לכן נדרשת פה הדרכה אחרת והתאמה פרטנית. אנחנו לומדים 

את הסטודנטים שלנו באמצעות סדנאות אישיות ותוכנת תרגול חכמה, וכך בונים לכל אחד ואחת מהם אסטרטגיית עבודה ייחודית.

סדנאות טקסטים "אחד על אחד"
סדנאות הטקסטים האישיות הן שיטה ייחודית שפיתחנו ללימוד טקסטים. אלו סדנאות "אחד על אחד" בהן תפקיד המדריך הוא 
"להיכנס לראש" של הסטודנט, לאפיין את שיטת העבודה שלו, ולגבש איתו כלי עבודה המבוססים על נקודות החוזק והתורפה שלו. 

הקורס שלנו הוא מסגרת ההכנה היחידה שמשלבת הכנה כיתתית עם לימוד פרטני.

"חנוך" – הדור הבא של חברי הנפש שלכם 
שש שנים עמלנו על פיתוח תוכנה אינטליגנטית לפרק הטקסטים, שתלמד איתכם ואתכם. ככל שתתרגלו בקורס יותר, כך היא תכיר 
אתכם יותר לעומק. זמן ביצוע, שטף קריאה באנגלית, קבלת החלטות ואפילו הפרעות קשב וריכוז- "חנוך" תדע בדיוק מה ואיך צריך 
לשפר, ותחלוק את הידע איתכם ועם המדריך שלכם באופן נגיש ומיידי. "חנוך" היא פריצת דרך ייחודית, מהראשונות מסוגה בעולם, 

מבוססת חכמת ההמון, לתרגול טקסטים אדפטיבי ומקוון. בואו להיות הראשונים ללמוד בדור החדש. 



הכי מקצועי שיש
הקורס שלנו כולל יותר מפגשים, יותר שעות לימוד ויותר סימולציות מכל קורס אחר. את מפגשי הלימוד מלווים חומרי הלימוד 
המקוריים שלנו, אשר נחשבים לחומרים קשים ומאתגרים, המספקים כיסוי הרמטי ומדויק של הנושאים בבחינה. צוות הפיתוח 
שלנו מצליח שנה אחר שנה לנבא שאלות ונושאים חדשים הנכנסים לבחינה. חומרי הלימוד הכתובים והמקוונים שלנו כוללים אלפי 
שאלות בסטטיסטיקה ושיטות מחקר, טקסטים במתכונת מתא"ם, חומרי תיאוריה וידע כללי מפורטים - וכולם מתחדשים מדי שנה.

Ofek Academy
מערכת תירגול חכמה ומתקדמת הכוללת אפליקציית נייד עם חומרי לימוד עדכניים, כזו שמתאימה לכל סטודנט ועובדת מכל מחשב, 

טאבלט וסמארטפון. כל תכני הקורס מצולמים גם בשיעורי וידאו, בהנחיית מדריכי המתא"ם הטובים בארץ!
המערכת מאפשרת לכם ללטש את היכולות שלכם באופן זמין ואינטרקטיבי גם כשאתם ברכבת, בתור לדואר או על הספה.

המדריכים של אופק
הצוות שלנו כולל את מדריכי המתא"ם המנוסים, המקצועיים והמבוקשים ביותר בארץ. 

מתוך מאות מדריכים פוטנציאליים המבקשים להשתלב בצוות, אנחנו מבצעים סינון מקצועי ואישי קפדני. בזכות הניסיון הרב שלנו, 
אנחנו יודעים בדיוק מה נדרש ממדריך טוב, איזו מקצועיות והתגייסות מוחלטת למען הסטודנטים, ושמחים שיש לנו את היכולת לבחור 

את הטובים ביותר ולתגמל אותם בהתאם. 
המדריכים שלנו הם מתרגלים מצטיינים באוניברסיטאות המובילות, בעלי ניסיון רב שנים בהדרכה בכלל ובהכנה למתא"ם, עם היכרות 
מעולה עם הבחינה, והרבה מחוייבות ואהבה לעבודתם. צוות ההדרכה שלנו מתאפיין במקצועיות חסרת פשרות, אך גם באנושיות, ובמסירות 

אמיתית לתלמידים שלנו.

רוצה לדעת מי ידריך אותך בקיץ הקרוב? 
תוכל/י למצוא אותו בעמוד הבא!

מיה לקר בסדנת טקסטים אישית

רוצים להתחיל לתרגל? 
google play-וב apple store-ב Ofek Mitam הורידו את אפליקציית



ערן פרישברג,
סניף האקדמית ת"א-יפו

מזי קדוש, 
סניף תל חי

כרמל בץ, 
סניף ירושלים

יעל בר שחר, 
סניף בן גוריון

מזור למד, 
סניף הבינתחומי

יפעת דניאלי, 
סניף באר שבע

מיכל שלם,
סניף חיפה

איל שרמן,
סניף אוניברסיטת ת״א

חגי רבינוביץ, 
סניף האקדמית ת״א-יפו

ליאור בין, 
סניף תל אביב

המדריכים שלנו
נבחרת עילית של האנשים המוכשרים והמקצועיים ביותר, שחיים טקסטים 
ונושמים סטטיסטיקה - אבל יותר מכל רואים אתכם לנגד העיניים. אנחנו מאוד 
אוהבים לעבוד איתם, ובחרנו אותם כי אנחנו בטוחים שגם אתם תאהבו ללמוד 

איתם למתא"ם.
אלה המדריכים שלנו. נעים להכיר :(



רועי אזולאי, 
סניף בר אילן

יובל רוזנר, 
סניף האקדמית ת״א-יפו

עינת קטן, 
סניף אריאל

יוסף אלישביץ, 
סניף ראשון לציון

מור כהן, 
סניף באר שבע

אביב דותן, 
סניף הבינתחומי

אושרה בן דרור, 
מנהלת מקצועית

איתמר ברוך, 
סניף תל אביב



ללמוד באופק

הכי אישי שיש 
הדבר המשמעותי ביותר בו אנחנו יכולים לצייד אתכם הוא ציון המתא"ם הגבוה ביותר שתוכלו להשיג. אבל גם בדרך לשם - אנחנו 
מבטיחים לצעוד לצדכם. 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. 

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 הרבה כדי שתשבו בנוח, ובעיקר כדי שתרגישו בנוח.

לא מהמרים על המתא"ם
התלמידים שלנו מרגישים שעשינו הכל כדי שהם יצליחו, וזה עבד. לא סתם רוב הסטודנטים שמבררים, בודקים ושואלים - בוחרים 

באופק. 90% מהסטודנטים שלמדו למתא"ם בקיץ האחרון בחרו באופק.

אוניברסיטת בן גוריון, האקדמית תל אביב יפו, אוניברסיטת תל אביב, אוניברסיטת בר אילן, האוניברסיטה העברית, אוניברסיטת אריאל, 
המרכז הבינתחומי הרצליה, המכללה למנהל ומכללת תל חי – כולם בחרו באופק להיות קורס הבית שלהם לשנת 2019.

שמות המדריכים שעוברים מפה לאוזן, הרמה המקצועית הגבוהה, הספרים שמתעדכנים מדי מועד, וכמובן – הדרך האישית והבלתי 
מתפשרת שבה אנחנו מלמדים טקסטים, מסבירים מדוע 92% 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, 
ממשיכים לאתגר את עצמנו, 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 
ציונים גבוהים יותר משאר הסטודנטים בהפרש של כ -0.6 סטיות תקן )= 12 נקודות(*



אז איך זה הולך להיראות?
קורס אופק מתא"ם נמשך כשלושה חודשים, ויתקיים החל בסוף יולי ועד למתא"ם, שייערך ב-24.10.2019. 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 שתקבלו תחושה אמיתית יותר איך זה הולך להיראות, מצורף לו"ז קורס לדוגמא:

חמישירביעישלישישניראשון
28.729.730.731.71.8

מפגש 1
 מבחן פתיחה

4.85.86.87.88.8

מפגש 2ט׳ באב
תיאורית + מבוא לטקסטים

מפגש 3
קשר א׳

11.812.813.814.815.8
מפגש 4

הסתברות + שיטת עבודה בטקסטים
מפגש 5 
היסקית א׳

18.819.820.821.822.8
מפגש 6  - )אופק 24(
מפגש טקסטים אישי

מפגש 7
קשר ב' + סוגי שאלות בטקסטים

מפגש 8
היסקית ב' + הטקסט הקליני

25.826.827.828.829.8
מפגש 9

סדנת סטטיסטיקה
מפגש 10

שיטות מחקר
1.92.93.94.95.9

מפגש 11- )אופק 24(
סדנת טקסטים אישי

מפגש 12
חד גורמי

מפגש 13
דו גורמי

8.99.910.911.912.9
מפגש 14

מבחן אמצע
מפגש 15 – )אופק 24(
סדנת טקסטים אישי

15.916.917.918.919.9
מפגש 16

תוך נבדקי + טקסט מתא״ם
מפגש 17 

סיכום מבחנים סטטיסטיים
22.923.924.925.926.9

מפגש 18
מרתון סימולציה 1

מפגש 19 – מרתון
פתרון סימולציה 1

29.930.91.102.103.10

מפגש 20 ראש השנהראש השנהערב ראש השנה
מרתון סימולציה 2

6.107.108.109.1010.10
מפגש 21

מפגש 22יום כיפורערב יום כיפורמרתון פתרון סימולציה 2
מרתון יום פתוח

13.1014.1015.1016.1017.10

מפגש 23סוכותערב סוכות
מרתון סימולציה 3

מפגש 24
מרתון פתרון סימולציה 3

20.1021.1022.1023.1024.10
מבחן מתא״ם שמחת תורהערב חג שני סוכות



אופק
24

מסלול אופק 24 – מוסיף על קורס הלימוד ומרתון הסימולציות - שלוש סדנאות טקסטים אישיות: מפגש 
הכנה אישי בתחילת הקורס, ועוד שתי סדנאות טקסטים אישיות בשיטת "אחד על אחד".

קורס אופק 24 משלב באופן מלא את שיטת הלימוד האישית עם המפגשים בפורמט הכיתתי.

104 שעות אקדמיות15 שיעורים פרונטליים בנושאי סטטיסטיקה, שיטות מחקר וטקסטים מחקריים

40 שעות אקדמיות5 בחינות סימולציה מלאות בתנאים אמיתיים, המלוות בשיעורי פיתרון 

8 שעות אקדמיות3 סדנאות טקסטים - שתי סדנאות אישיות 'אחד על אחד' ומפגש הכנה אישי

8 שעות אקדמיותיום פתוח של שאלות ותשובות מ-10:00 עד 16:00

160 שעות אקדמיותסה”כ 24 מפגשים

₪ 5,800 עלות מסלול אופק 24 .........................................................................................................................................................

איך אתה היית לומד?
מסלולי הלימוד באופק נבנו כך שיתאימו לכל הצרכים ולכל סגנונות הלימוד:

מסלול מורחב טקסטים 
בן 24 מפגשים הכולל 

סדנאות טקסטים אישיות 
'אחד על אחד' 

ומפגש הכנה אישי.

אופק
21

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

104 שעות אקדמיות15 שיעורים פרונטליים בנושאי סטטיסטיקה, שיטות מחקר וטקסטים מחקריים

40 שעות אקדמיות5 בחינות סימולציה מלאות בתנאים אמיתיים, המלוות בשיעורי פיתרון

8 שעות אקדמיותיום פתוח של שאלות ותשובות מ-10:00 עד 16:00

152 שעות אקדמיותסה”כ 21 מפגשים

₪ 5,100 עלות מסלול אופק 21 .........................................................................................................................................................

הקורס המלא של 
אופק כולל 21 מפגשים 

המהווים את כל 
המפגשים הפרונטאליים 

של הקורס.



* המחירים המופיעים הינם מחירי הרשמה מוקדמת, שתימשך עד ה-1.4.19. לאחר מכן המסלולים יתייקרו ב-10%.
* תלמידים חוזרים זכאים להנחות על כל מסלולי הלימוד – פנו אלינו לפרטים.

 ערכת ספרי אופק 2019:
• 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 ותשובות, וסימולציות מלאות!

מיוחד ללקויי למידה!
חדש! שיעור מיוחד ללקויי 
למידה הכולל אסטרטגיות 
פתרון והתמודדות, וליווי 

בתהליך קבלת ההתאמות! 

ניגשת כבר למתא"ם? 
נשמח לבנות לך תכנית 

לימודים אישית בליווי מקצועי 
של אחד המדריכים שלנו.

שיעורי וידאו 
שיעורי הוידאו שלנו כוללים את 

כל תכני הקורס, בהנחיית מדריכי 
המתא"ם הטובים בארץ, וזמינים לכל 

הסטודנטים בכל המסלולים.

מסלול “אופק 
אקספרס”

מיועד ללמידה עצמית,
וכולל 9 מפגשים.

אופק
9

מסלול אופק 9 - נוצר על מנת לתת מענה לסטודנטים 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.

15 שעות אקדמיות3 שיעורים פרונטאליים המתקיימים בתקופת המרתון לקראת המתא"ם

40 שעות אקדמיות5 בחינות סימולציה מלאות בתנאים אמיתיים, המלוות בשיעורי פיתרון 

8   שעות אקדמיותיום פתוח של שאלות ותשובות מ-10:00 עד 16:00

63 שעות אקדמיותסה”כ 9 מפגשים

₪ 2,750 עלות מסלול אופק 9 ............................................................................................................................................................

"חנוך" - טכנולוגיה חדשה 
בטקסטים! 

לקראת מועד 2019 פיתחנו 
תכנת טקסטים מתקדמת ופורצת 
דרך, שלומדת אותך ויודעת בדיוק 

איך ומה צריך לשפר!



ואחרי המתא"ם...
כל מה שרצית לדעת על תואר שני בפסיכולוגיה:

• 240 סטודנטים 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(, חינוכית באקדמית ת"א-יפו ובאוניברסיטת חיפה, ופסיכולוגיה של הספורט במכללה למנהל.

• משתלם להצליח במתא"ם? מגמות התואר השני באוניברסיטת  אריאל )שיקומית וארגונית-חברתית-תעסוקתית(, מעניקות מלגה של 
  כ-10,000 ₪ לתלמידים בעלי מתא"ם 130 ומעלה, ומלגה של כ-5,000 ₪  לבעלי מתא"ם 120-129. 

• גם השנה יתאחדו המגמות קלינית ילד וקלינית מבוגר באוניברסיטת תל אביב. מעל 400 סטודנטים צפויים להגיש מועמדות למגמה 
  המאוחדת שתמנה כ-16 מקומות.

• המגמות הקליניות במרכז הבינתחומי הרצליה קלטו השנה 53 תלמידים! 
  )24 בהתמחות ילד ומתבגר ו-29 בהתמחות מבוגר(. חלק מבוגרי המגמה הקלינית צפויים להשתלב בהתמחות במסגרת הקליניקה 

  שבמרכז הבינתחומי.

• במרכז האקדמי רופין נפתחה לפני כשנתיים מגמה קלינית גרונטולוגית ראשונה מסוגה בארץ, שמתמקדת בטיפול במבוגר ובזקן. 
  השנה ניתנו 5 מלגות ייעודיות להתמחות עבור בוגרי התכנית, בשלושה מוסדות מוכרים להתמחות.

• לאחר סגירת המגמה הארגונית באוניברסיטת חיפה, נותרו מגמות ארגוניות רק באוניברסיטאות בר-אילן, אריאל, ובטכניון.

• החל משנת 2014, מופעלת מערכת ממוחשבת אשר משקללת את כל ההעדפות של המועמדים ואת הדירוגים של המגמות 
  השונות - ושולחת הודעות קבלה ודחייה לכל המועמדים ביום אחד - 4.7.2019. 

• הציון המינימלי בקרב המתקבלים למגמה הקלינית של המבוגר בירושלים במחזור תשע"ח היה 130, והשנה הורד ציון הסף 
  למגמות הקליניות בעברית ל-120.

• החל משנת תשע"ד מציעות האוניברסיטה העברית ואוניברסיטת בר אילן תכניות לאוכלוסייה החרדית הכוללות הקצאת מקומות 
  במגמות קלינית, קלינית ילד/חינוכית, ונוירופסיכולוגיה/שיקומית.

• בקרוב... לקראת שנת הלימודים הבאה צפויות להיפתח תכניות חדשות במוסדת השונים - חינוכיות, קליניות, מחקריות, 
  וככל הנראה אף מגמת פסיכולוגיה של הספורט. במרכז הבינתחומי צפויה להיפתח תכנית לטיפול בהתמכרויות במסגרת 

  המגמה הקלינית.

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 2019 - 24.10.2019
מועד אחרון להרשמה לבחינת מתא"ם 2019 )המרכז הארצי לבחינות ולהערכה( – 17.9.2019

תאריך אחרון להרשמה מוקדמת לקורס ההכנה של אופק – 1.4.2019 
היום האחרון ללימודים בשנת תשע"ט – 14.6.2019

הודעות קבלה לתואר השני – 4.7.2019

רוצה לדעת עוד? 

אנחנו מלווים את הסטודנטים שלנו הרבה לפני קורס, ולפעמים גם שנים אחריו. אתם מוזמנים להתחבר לקהילות שלנו בפייסבוק, ולקבל 
ייעוץ מקצועי, לפרוק חששות ותסכולים, או פשוט לפגוש אנשים שנמצאים באותם צמתים ולבטים, והכל בסביבה תומכת ומקצועית. 

לומדים למתא"ם.. מעכשיו!
הקהילה נועדה ללוות סטודנטים המבקשים להתחיל להתכונן לקראת בחינת המתא"ם, ולפזר את הלמידה על פני זמן רחב יותר. הקהילה 

נועדה לכל מי שביקש להתחיל ללמוד לפני שהקורס נפתח, ואנחנו מלווים אותה באופן מקצועי. 

עשיתי מתא"ם.. מה עכשיו?
קיבלתם ציון ואתם רוצים לדעת מה לעשות איתו? הסתבכתם עם דרישות הקבלה, קורות החיים והראיונות? המדריכים שלנו שם 

בשבילכם, גם אחרי שהמבחן נגמר. בקהילה מדריכים שהם פסיכולוגים תומכים ומייעצים לגבי תהליך הקבלה.

הגישה אל שתי הקהילות היא דרך עמוד הפייסבוק של אופק, ומותנית באישור מנהלי הקהילה.

מתי ואיפה? 

באמצע חודש יולי 2019. במהלך הקורס יתקיימו מפגשים פעמיים בשבוע ולקראת הבחינה יתקיימו  קורס אופק מתא"ם ייפתח 
המפגשים בתדירות גבוהה יותר, במסגרת המרתון שייערך לקראת המתא"ם. המפגשים יתקיימו במסגרת כיתות בוקר )09:30-14:00( 

או אחה"צ )16:30-21:00(.

קורס אופק מתא"ם יתקיים במוקדי הלימוד של אופק - אוניברסיטת ת"א, האקדמית ת"א-יפו, אוניברסיטת בן-גוריון, המרכז הבינתחומי 
הרצליה, האוניברסיטה העברית, אוניברסיטת בר-אילן, חיפה, אוניברסיטת אריאל, המכללה למנהל ראשון לציון ומכללת תל חי.

F

077-5303383

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

דרך נציג אופק מתא”ם במוסד בו אתם לומדים

@Ofek Mitam F



הציונים הגבוהים ביותר 
על פי דו"ח המרכז הארצי1 תלמידי אופק מקבלים ציונים גבוהים ב-12 נקודות משאר הנבחנים! 

הכי חזקים בטקסטים
מכירים אותך אישית בסדנאות טקסטים "אחד על אחד" ומתאימים לך שיטת עבודה.

המדריכים הכי טובים
ובזכותם 92% מהסטודנטים לתואר שני בפסיכולוגיה – למדו בקורס של אופק.

יד ביד עד לתואר השני 
הצוות הכי מנוסה בארץ אתכם בכל שלב- לפני הקורס, בהכנה לבחינה, ובתהליך הקבלה לתואר שני.

לא מהמרים על המתא"ם - הולכים על בטוח!
 

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