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התוכנית לתואר שני בפסיכולוגיה חברתית נועדה להניח בסיס תיאורטי ומתודולוגי איתן עבור המעוניינים לעבוד ולחקור בתחומי 
בספרות  עצמאי  באופן  להתעדכן  נדרשים  בו  שהעוסקים  דינמי,  תחום  היא  החברתית  הפסיכולוגיה  החברתית.  הפסיכולוגיה 
המקצועית המשתנה. לשם כך, התכנית מאפשרת לתלמידים להתוודע למחקר הנעשה בתחום זה, ומקנה להם כלים שבאמצעותם 
יוכלו להעריך באופן ביקורתי את התוקף והאיכות של המחקרים שייקרו בדרכם במרוצת השנים. לצד קורסים עם דגש תיאורטי, 
התכנית משלבת היכרות עם ההיבטים הישומיים של הפסיכולוגיה החברתית )היבטים ארגוניים תעסוקתיים(. למתעניינים בתחומים 

היישומיים של הפסיכולוגיה החברתית, התכנית מציעה ידע, כלים והתנסויות רלוונטיים. 
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מי יכול להגיש מועמדות לתכנית?
ראשון  תואר  לבעלי  תתאפשר  לתכנית  מועמדות  הגשת   •
בארץ  מהאוניברסיטאות  ההתנהגות  במדעי  או  בפסיכולוגיה 

ומהמכללות המוכרות על ידי המועצה להשכלה גבוהה. 
ג' המסיימים עד  יכולים להגיש מועמדות תלמידי שנה  כן,  כמו   •
סוף שנת הלימודים הקודמת לתחילת לימודיהם בתואר השני את 
כל חובותיהם לתואר הראשון, דהיינו, מי שעומדים לסיים חובות 
שמיעה בשנה זו. תלמידים במסלול דו־חוגי חייבים לסיים חובות 
שמיעה גם בחוג השני. סטודנטים שיתקבלו )על תנאי( יהיו חייבים 
שבו  א'  סמסטר  תום  עד  הראשון  לתואר  זכאות  אישור  להציג 

התחילו את לימודיהם. 
רשאים להגיש מועמדות לתואר שני בעלי תואר ראשון מחוגים   •
אחרים, שלמדו במוסדות מוכרים על־ידי המועצה להשכלה גבוהה 
וסיימו בהצלחה את תכנית לימודי ההשלמה )ראו פירוט בהמשך(.

דרישות סף
רשאים להירשם ללימודים מועמדים בעלי תואר ראשון בפסיכולוגיה, 
לאחר  חוג  שעשו  ומועמדים  השלמות  תכנית  שהשלימו  מועמדים 
תכנית  את  או  בפסיכולוגיה  לתואר  לימודיהם  את  שסיימו  תואר, 
ההשלמות לתואר ראשון בציון 90 ומעלה ובציון מתא"ם 100 לפחות. 
קבלה תיעשה לפי שקלול של ציוני התואר הראשון, תוצאות מבחן 
המתא"ם, המלצות, ומפגש הערכה הכולל הצגה קצרה של מחקר 
אמפירי וראיון אישי. למפגש ההערכה יזומנו רק מועמדים שיימצאו 

מתאימים על־ידי ועדת הקבלה של התכנית. 

מבחן המיון בפסיכולוגיה )מתא"ם(
אחד מתנאי הקבלה לתכנית לתואר שני בפסיכולוגיה חברתית הוא 
בפסיכולוגיה  ארצי  מיון  מבחן   — מתא"ם"  ב"מבחן  תקף  ציון  הצגת 

הנערך על ידי המרכז הארצי לבחינות )טלפון: 02-6759555(.
מבחן מתא"ם מטעם המרכז הארצי לבחינות והערכה מתקיים מדי 
חודש אוקטובר, והציון תקף לשלוש שנים. בעלי תארים מחו"ל רשאים 

להציג ציון במבחן ERG במקום ציון מתא"ם.

קבלת תלמידים בעלי תואר אקדמי בתחומים אחרים לתכנית
יכולים להתקבל לתכנית  מי שאינם בעלי תואר ראשון בפסיכולוגיה 
ללימודי השלמה. מועמדים בתכנית  לאחר שסיימו בהצלחה תכנית 
ההשלמה יחויבו בקורסים מהתכנית לתואר ראשון בפסיכולוגיה )כל 
להגשת  התנאי  אחת(.  אמפירית  סמינריונית  ועבודה  החובה  קורסי 
מועמדות לתכנית לתואר שני לאחר השלמת תכנית לימודי ההשלמה 
קורסי  ההשלמה.  לימודי  תכנית  בציוני  לפחות   90 של  ממוצע  הוא 
ההשלמה אינם נכללים במניין השעות לתואר השני ואינם משתקללים 
בציון הגמר. סטודנטים לא יוכלו להתקבל לתכנית לתואר שני לפני 

שסיימו בהצלחה את כל תכנית לימודי ההשלמה.

הכרה בלימודים במוסד אקדמי אחר
אפשר לקבל פטור של עד 20 נ"ז על לימודים לתואר שני בפסיכולוגיה 
נחשבו  לא  אלה  שלימודים  בתנאי  מוכר,  אקדמי  במוסד  חברתית 
לקבלת תואר שני אחר. סטודנטים המעוניינים בכך יפנו לקבלת ייעוץ 

בנושא לפני תחילת הלימודים בתכנית.
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