מסלול הלימודים
'לקרוא את ביון'
תש"פ 2019-2020
טופס הרשמה ותשלום
הליך הגשת מועמדות וקבלה
לצורך רישום ללימודים יש להעביר את המסמכים הבאים לבית הספר:
טופס הרשמה (המצ"ב)
 .1תיאור אישי ומקצועי מורחב
יש לכתוב קורות חיים תיאוריים שיכללו פרטים ביוגרפיים עיקריים ,התייחסות למאורעות חיים
משמעותיים ,מערכות יחסים משמעותיות ותיאור התפתחות מקצועי [עד שני עמודים מודפסים].
 .2תשלום דמי רישום  -בסך ₪ 375
דמי הרישום אינם מוחזרים לרבות במקרים של אי זימון לראיון או אי קבלה ללימודים.
 .3טופס התחייבות (המצ"ב).
 .4העתק תעודות אקדמיות ותעודות הסמכה.
 .5שתי המלצות עדכניות ממדריכים אישיים (שאינם המטפל/ת האישיים).
 .6תמונת (דיגיטלית או פספורט).

את המסמכים יש לשלוח לפקס שמספרו  ,077-4702991או למייל Psychomagid@magid.org.il
המידע שיועבר לביה"ס נשמר בסודיות מלאה ונעשה בו שימוש לתהליך הקבלה והלימודים בלבד.

קמפוס מגיד בנאות אפקה ,רח' קהילת סלוניקי  7תל אביב
טלפונים | 073-2495061 | 03-6996712 :פקסpsychomagid@magid.org.il | 077-4702991 :

טופס הרשמה 'לקרוא את ביון'
פרטים אישיים
תעודת זהות

שם פרטי

שם משפחה

טלפון נייד

כתובת

מיקוד

דוא"ל
מקצוע ,יש לסמן :פסיכולוגים ,פסיכיאטרים ,עובדים סוציאליים ,מטפלים בהבעה ויצירה
התמחות מקצועית

השכלה אקדמית (יש לצרף צילום תעודות)
תואר ראשון:

מקצוע נלמד

שנת סיום

תואר שני:

מקצוע נלמד

שנת סיום

תואר שלישי:

מקצוע נלמד

שנת סיום

בי"ס לפסיכותרפיה :שם המוסד

שנת סיום

לימודי תעודה אחרים :מקצוע נלמד

שנת סיום

מקום עבודה נוכחי:
תפקיד

שמות מדריכים ממליצים( :יש לצרף לפחות שתי המלצות)
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טופס תשלום דמי רישום  -תש"פ 2020-2019
להגשת מועמדות למסלול הלימודים 'לקרוא את ביון'
יש להעביר את הטופס למייל psychomagid@magid.org.il :או לפקס077-4702991 :
פרטים אישיים:
_________________ _____________________
מספר זהות
שם פרטי

________________

שם משפחה

________________
יישוב

_____________________________ ______
מספר
רחוב [מען למכתבים ]
____________________ __________________
טלפון נוסף
טלפון נייד

ז/נ
מין

____________
מיקוד

___________________________________
E-mail

תשלום ₪ 375 :בלבד
אופן התשלום (בתשלום אחד בלבד) :
 תשלום בכרטיס אשראי (ויזה\דיינרס\אמריקן אקספרס\ישראכרט)
|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

תוקף |

מספר הכרטיס

שם בעל/ת הכרטיס

קשר לנרשם

|

|

חודש ושנה

מס' זהות בעל/ת הכרטיס

מס' טלפון בעל/ת הכרטיס



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



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.
תאריך__________________:

חתימת הנרשמ/ת ___________________ :
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טופס התחייבות 'לקרוא את ביון'
אני ______________ (שם ומשפחה) הח"מ מאשר/ת את השתתפותי במסלול 'לקרוא את ביון'.
מי שנרשם לתכנית ומסיבה כלשהי מבקש לבטל הרשמתו ,חייב להודיע על כך בכתב למזכירות התכנית ולוודא
שהודעתו התקבלה .הודעה טלפונית לא תיחשב כהודעה רשמית על הפסקת לימודים .לתשומת לבך ,ביטול
הרשמה ו\ או הפסקת לימודים אינה פוטרת מחובת תשלום שכר הלימוד .תלמיד המעוניין בהפסקת לימודים או
בהקפאת לימודים ,חייב להגיש בקשה מנומקת בכתב  30ימים לפני פתיחת הלימודים .בקשה תאושר במקרים
חריגים בלבד ומכון מגיד אינו מתחייב להיענות לבקשה .המועד הקובע לעניין חישוב ההחזרים או החיובים בגין
שכר הלימוד נקבע למועד שבו התקבלה הודעת התלמיד בכתב על ביטול ההרשמה או הפסקת הלימודים ואשר
תישלח בדואר רשום או תימסר במסירה אישית למזכירות.
מי ששילם שכר לימוד שנתי כנדרש והודיע על ביטול הרשמתו עד חודשיים לפני מועד תחילת הלימודים יקבל
החזר של מלוא שכר הלימוד בניכוי דמי הרישום .מי ששילם שכר לימוד שנתי כנדרש והודיע על ביטול הרשמתו
החל מחודשיים לפני תחילת הלימודים ועד לשבועיים לפני תחילתם ,יקבל החזר שכר לימוד בניכוי  20%מגובה
שכר הלימוד ובניכוי דמי הרישום .מי ששילם שכר לימוד שנתי כנדרש והודיע על ביטול הרשמתו במהלך
השבועיים שלפני תחילת הלימודים יקבל החזר שכר לימוד בניכוי  50%משכר הלימוד ובניכוי דמי הרישום .החל
מתחילת הלימודים לא יהיו כל החזרים כספיים.
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 תכנית הלימודים ,מכל סיבה שהיא על-ידי מכון מגיד
ללימודי המשך ,מיסודה של האוניברסיטה העברית בירושלים בע"מ .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 מלוא שכר הלימו ד ודמי הרישום אשר שולמו .מסמך זה מנוסח בלשון זכר אולם
מיועד לנשים וגברים כאחד.

אי ידיעת הכללים הנוגעים לנהלים ולהסדרי שכר הלימוד אינה פוטרת מקיומם
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מכון מגיד שומר לעצמו את הזכות להחליט בלעדית ועל פי שיקול דעתו אם לפתוח ו\או לקיים ו\או להפסיק ו\או
לדחות קורס\סדנה מסוימים ו\ או לשנות את מיקומם ומועדם אף שהוצעו במועדים מסוימים .לנרשמים לא תהא
כל טענה ו\או תביעה בנדון .החלטה כזו יכולה להתקבל עקב מיעוט נרשמים ו\או סיבה אקדמית ו\או מנהלית ו\או
אחרת .הנרשמים יהיו זכאים לעבור לסדנה\קורס אחר הפתוחים להרשמה או לקבל החזר של סכום ההרשמה.
ההנהלה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את לימודיו של כל מי שיימצא בלתי מתאים ללימודים בקורס.
ההחלטה יכולה להיות על בסיס התרשמות מקצועית אקדמית או קלינית  -ו\או על בסיס היבטים מנהלתיים.
קראתי את הידיעון ואני מקבל\ת עלי את נהלי התכנית ,מכון מגיד והאוניברסיטה העברית.

אני מאשר/ת קבלת עדכונים ומידע פרסומי מביה"ס לפסיכותרפיה של ממכון מגיד

תאריך:

שם מלא

חתימה

קמפוס מגיד בנאות אפקה ,רח' קהילת סלוניקי  7תל אביב
טלפונים | 073-2495061 | 03-6996712 :פקסpsychomagid@magid.org.il | 077-4702991 :

