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  וקבלה מועמדותהליך הגשת 

 :לצורך רישום ללימודים יש להעביר את המסמכים הבאים לבית הספר

 טופס הרשמה )המצ"ב( .1

 תיאור אישי ומקצועי מורחב .2

תייחסות למאורעות חיים היש לכתוב קורות חיים תיאוריים שיכללו פרטים ביוגרפיים עיקריים, 

 משמעותיים, מערכות יחסים משמעותיות ותיאור התפתחות מקצועי ]עד שני עמודים מודפסים[.

 ₪  375בסך  -תשלום דמי רישום  .3

 .אי קבלה ללימודיםלרבות במקרים של אי זימון לראיון או  אינם מוחזריםמי הרישום ד  

 תעודות הסמכה.ו העתק תעודות אקדמיות .4

 (.אישיים )שאינם המטפל/ת האישיים ממדריכיםעדכניות   תהמלצו שתי .5

 .תמונת )דיגיטלית או פספורט( .6

 Psychomagid@magid.org.ilמייל  ל, או 077-4702991שמספרו פקס לאת המסמכים יש לשלוח 

 בו שימוש לתהליך הקבלה והלימודים בלבד.המידע שיועבר לביה"ס נשמר בסודיות מלאה ונעשה 
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 טופס הרשמה 'לקרוא את ביון'

 פרטים אישיים 

    שם פרטי       עודת זהותת

    טלפון נייד       שם משפחה 

     מיקוד        כתובת 

            וא"לד

 

  , מטפלים בהבעה ויצירהיםסוציאלי דים, עובים, פסיכיאטריםפסיכולוג לסמן:מקצוע, יש 

      התמחות מקצועית

 

  )יש לצרף צילום תעודות(  השכלה אקדמית

 

     שנת סיום    מקצוע נלמד : תואר ראשון

     שנת סיום     מקצוע נלמד :תואר שני

     שנת סיום    מקצוע נלמד  :תואר שלישי

    שנת סיום          שם המוסד :לפסיכותרפיה"ס בי

    שנת סיום    ד וע נלממקצ: לימודי תעודה אחרים

 

      :מקום עבודה נוכחי

       תפקיד   

 

   (יש לצרף לפחות שתי המלצות) :ציםמדריכים ממלישמות 
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 :נהלי ביטול
 
  .ידוע לי כי דמי הרישום אינם כלולים בשכר הלימוד לתכנית 

 ידוע לי כי, דמי הרישום לתכנית הלימודים לא יוחזרו לי גם במקרה של אי קבלה לתכנית אלא במקרה של ביטול 

 לים בע"מ.ידי מכון מגיד ללימודי המשך, מיסודה של האוניברסיטה העברית בירוש-תכנית הלימודים,  מכל סיבה שהיא על       

  ,ידוע לי כי, מכון מגיד ללימודי המשך שומר לעצמו את הזכות, שלא לפתוח את תכנית לימודים עקב מיעוט נרשמים 

 או מכל סיבה אחרת.  במקרים כאלה יוחזר לנרשם דמי הרישום ומלוא שכר הלימוד.       

 .מסמך זה מנוסח בלשון זכר אולם מיועד לנשים וגברים כאחד 

 

 

 

 

 

 

 

 : ___________________חתימת הנרשמ/ת   תאריך:__________________
 


