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פסיכולוגיה יישומית-ית/רפואית/נוירוריכוז המגמות לתואר שני בפסיכולוגיה שיקומ  

שם 

 המגמה

שם המוסד 

 האקדמי
 חומרים להגשה פרקטיקום אופי המגמה

תהליך 

 הקבלה
 ההכנה במכון נועם

 רפואית

מכללה 

אקדמית תל 

 יפו-אביב

שני מסלולים: מיקוד 

ילד ומיקוד מבוגר, 

בהתמקדות בעבודה 

במערכת הבריאות 

 כחלק מהצוות הרפואי

מתחיל בסימסטר ב' של 

שנה א' עד סוף 

שנה סימסטר א' של 

שנייה כולל הקיץ, 

 בעיקר בבתי"ח

 + ספח מתא"ם גיליון ציונים •

טופס פרטי ממליץ )מאתר  •
 המגמה(

 קו"ח נרטיביים + תיאור כוונות •

 ראיון אישי  •

סיוע בכתיבה של  •
 קו"ח אישיים

 הכנה לראיון עומק •

שיקומית 

במיקוד 

 ילד/מבוגר

מכללה 

אקדמית תל 

 יפו-אביב

שני מסלולים: מיקוד 

ילד ומיקוד מבוגר, 

קלינית, התמקדות 

שיקום נפגעי מוח, 

 בעיות רפואיות ו

מתחיל בסימסטר ב' של 

שנה א' עד סוף 

סימסטר א' של שנה 

, שנייה כולל הקיץ

 בעיקר בבתי"ח

 + ספח מתא"ם גיליון ציונים •

טופס פרטי ממליץ )מאתר  •
 המגמה(

 קו"ח נרטיביים + תיאור כוונות •

  ראיון אישי •

סיוע בכתיבה של  •
 קו"ח אישיים

 הכנה לראיון עומק •

 שיקומית
אוניברסיטת 

 אילן-בר

 + מערכתי-דינאמי

אופציה למסלול ישיר 

 לדוקטורט

בקליניקה הטיפולית 

+ במסגרת  אילן-בבר

בבתי חולים  חיצונית

 ומוסדות שיקום

 טופס הרשמה •

 + ספח מתא"ם גיליון ציונים •

 מעשית( + המלצות )אקדמית •

שאלון אישי למועמד למגמות  •
 טיפוליים )מאתר המגמה(

שאלון לסטודנט שביצע עבודת  •
 מחקר

שאלון ביצוע עבודת שדה  •
 טיפולית

ראיון אישי  •
מול שני 

 חברי סגל

סיוע בכתיבה ומילוי  •
 השאלונים

 הכנה לראיון עומק •

-רווינ

 פסיכולוגיה

אוניברסיטת 

 חיפה
 פסיכולוגי + קליני-נוירו מחקרי + קליני

ספח  אישור ציונים רשמי + •
 מתא"ם

 שאלון אישי בשני עותקים •

 תיאור עצמי נרטיבי •

 מעשית( + המלצות )אקדמית •

ראיון בדגש  •
 מחקרי

סיוע בכתיבה ומילוי  •
השאלונים ותיאור 

 עצמי

 הכנה לראיון  •

-רווינ

  פסיכולוגיה

אוניברסיטה 

 העברית בי"ם

 ושיקומי, דגש מחקרי 

שלוש שנות לימודים, 

ניתן לבחור בין מיקוד 

 מבוגר/ילד או שילוב 

התנסות קלינית 

במחלקה הנוירולוגית 

 בביה"ח "הדסה" 

 גיליון ציונים + ספח מתא"ם •

 טופס קו"ח )מאתר המגמה( •

 הצהרת כוונות  •

 המלצות )אפשרות( •

ראיון אישי  •
הצגת  +

עבודה 
 מחקרית 

סיוע בכתיבה של  •
 אישייםקו"ח 

 הכנה לראיון  •

 שיקומית

המרכז 

האוניברסיטאי 

 אריאל

דגש קליני בעבודה עם 

 אוכלוסיות מיוחדות +

 נוסטיגאבחון פסיכודיא

ש"ש  14יומיים בשבוע, 

  בבתי"ח ומוסדות שיקום

 + ספח מתא"ם גיליון ציונים •

 שאלון אישי מאתר המגמה •

קו"ח נרטיביים המפרטים רקע  •
 תעסוקתיאקדמי וניסיון 

 + אקדמיות 2המלצות ) •
 מהשדה(

 ראיון אישי •
מול שני 

 חברי סגל
 

 

 

סיוע במילוי שאלונים  •
אישיים וכתיבת קו"ח 

 אישיים

 הכנה לראיון אישי •
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