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 2022-2023 גתשפ"שנה"ל נהלי הרשמה ותשלום לקורסי 

 : מועדי הרשמה

  15.08.2022 - 15.07.2022תתקיים בין התאריכים: שנה"ל תשפ"ג,  ההרשמה לקורסי

 דמי הרשמה וטיפול + תשלום יתרת עלות הקורס.  ₪  150התשלום מורכב משני תשלומים: 

דמי ₪  150: עד שבועיים לפני מועד פתיחת הקורס, ניתן לקבל החזר תשלום בקיזוז ביטול הרשמה

  לאחר מועד זה, ביטול הרשמה לקורס יחויב בעלות מלאה של הקורס.הרשמה. 

לא יוחזרו גם אם הלומד יחליט לבטל את השתתפותו במרוצת ₪,  150הרשמה לקורס בגובה  דמי

. אלא במקרה והקורס המבוקש לא ייפתח, או הקורסיםועד לפתיחת וספטמבר,  ים אוגוסטחודש

 במקרה והקבוצה כבר מלאה בעת ביצוע ההרשמה.

 )אנא קראו בעיון(:  נהלי הרשמה ותשלום

במדרשה מחוז צפון וחיפה תתקיים באמצעות טופס רישום מקוון ותשלום  תשפ"גההרשמה לקורסי 

לנושאים רכזת תשלום וברישום, יש לפנות להנוגעת במאובטח של אוניברסיטת חיפה. לכל בעיה 

 .אדמיניסטרטיביים

  :לצורך הרשמה ותשלום באשראי עליכם להיכנס לקישורים הבאים

, נא להירשם קודם ומיד ורסחובה לבצע את שניהם לצורך שמירת מקום בק

מידי לקורס  ללא ביצוע תשלום הרשמהמילוי טופס ה כלומר, לאחר מכן לבצע את התשלום.

 .ולא יישמר מקוםאינו מהווה הרשמה  ,ולהיפך

 

, לאחר מכן ניתן למלא כל סוג להתחבר לחשבון ג'מייל לצורך כניסהיש )להרשמה  .1

 : (מייל

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-

oAWgqjlRL8N6vVpLDGcxYiEYPj5K2fgh0rkWCk0uz6UcNw/viewform 

 ני, ולצרף כקובץ בטופס המקוון.יש להחתים את מנהל השפ"ח על טופס ההרשמה היד

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-oAWgqjlRL8N6vVpLDGcxYiEYPj5K2fgh0rkWCk0uz6UcNw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-oAWgqjlRL8N6vVpLDGcxYiEYPj5K2fgh0rkWCk0uz6UcNw/viewform
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המייל אותה ציינתם לאחר ביצוע ההרשמה, נשלח אוטומטית אישור הרשמה לכתובת 

 .Google Docs ממערכת ישירות

 לתשלום באשראי: .2

https://pay.tranzila.com/haifamadhevr 

קבלה לכתובת המייל אותה ציינתם ישירות ממערכת נשלחת אוטומטית מיד עם ביצוע התשלום, 

)לעיתים מגיע  Receipt of Payment to the University of Haifa עם הכותרת: התשלומים המקוונת

בקשות עבור קבלה יחוייבו בדמי , אנא הקפידו לשמור את הקבלה כאסמכתא לספאם/דואר זבל(.

 הנפקת קבלה חדשה.

 .למעט אמריקן אקספרסשימו לב, ניתן לשלם באמצעות כל חברות האשראי, 

 

ישירות . על הנרשמים לשלם לא יתאפשר תשלום באמצעות השירותים הפסיכולוגיםשימו לב, 

לאוניברסיטת חיפה ולבצע את ההתחשבנות בעצמם מול המועצה / העיריה בה הם באשראי בלבד 

 עובדים. 

 

של המדרשה אחרת לא יקבל מידע חיוני ללימודיו.  ירשם ללוח המודעותלהחובה על כל סטודנט 

 https://tinyurl.com/mvinklerבכתובת:  

 באתר אנו מפרסמים מידע והודעות שונות כגון: פרסום חדרי לימודי, ביטולי שיעורים. 

 על ידי התלמיד ללוח המודעות הינה על אחריותו! אי ביצוע פעולת הרישום

כדאי להקדים ולהירשם, מספר המקומות בכל קורס מוגבל וההרשמה נעשית לפי סדר הרישום 

  והתשלום בבחינת כל הקודם זוכה.

 

 כל עוד הקורסים לא יתמלאו תתאפשר הרשמה נוספת על בסיס מקום פנוי.

יו לוודא, שהקורס/ים אליו/אליהם אתם נרשמים על מנהל השפ"ח שלכם לאשר את הרשמתכם ועל

 מתאים לשלב הוותק וההתמקצעות שלכם. 

 

https://pay.tranzila.com/haifamadhevr
https://tinyurl.com/mvinkler
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לא ניתן להירשם לקורסים "מרוכזים" בהם תאריכי המפגשים חופפים, גם לא  -שימו לב

 בתאריך אחד. אנא בדקו את התאריכים בטרם תרשמו.

 ליצירת קשר ניתן לפנות ל: 

או במייל   04-8240698, בטלפון אדמיניסטרטיבייםלנושאים רכזת רחל קורנבליט,  .1

rkorenbli@univ.haifa.ac.il  

מחוז צפון במייל  – רכזת לנושאים מקצועיים –ד"ר סוהיר בירומי יזבק  .2

suhairmidrasha@gmail.com 

במייל  -חיפה  מחוז - ת לנושאים מקצועייםרכז –מנור -אסנת יפה .3

asnat.yaffemanor@gmail.com 

 

 ,שנת לימודים פורייה ומהנהמאחלות לכולנו 

 ד"ר סוהיר בירומי יזבק         מנור           -אסנת יפה

                

 טל בוקר                                                                  ד"ר דניאלה פלד 

 פסיכולוגית מחוזית               פסיכולוגית  מחוזית                                                                       

 מחוז צפון        מחוז חיפה                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

mailto:rkorenbli@univ.haifa.ac.il
mailto:asnat.yaffemanor@gmail.com
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 סגל  לימודי תעודה ופיתוח מקצועי

 פרופ' יוסי רענן, ראש אקדמי

 משה אבלו, מנהל

 מינהללימור זמיר, ראשת 

 שרון חמישה, מזכירה 

 :לרשות המשתמשים במכללה עומדים השירותים הבאים

המשתלמים רשאים להשתמש בספרייה האקדמית של המכללה. לצורך השאלת ספרים הם יידרשו 

 שקלים, שיוחזר להם עם סיום הלימודים. 200להפקיד בגזברות המכללה פיקדון על סך 

  דוא"ל ו/ או או במיקום הכיתות יישלחו למשתלמים באמצעותהודעות על שינוי במערכת הלימודים 
 מסרונים לטלפון הנייד. 

  במכללה פועלת קפיטריה כשרה, ופועלת חנות לציוד משרדי. לרשות המשתלמים מגרשי חנייה
 לא תשלום

 גהליך הרישום לתשפ"

התשלום  לינק הרישום מטה. הרישום לקורסי המדרשה לפסיכולוגיה חינוכית מתבצע באמצעות

 יתבצע אך ורק באמצעות כרטיסי אשראי. 

המופיע בעמוד הבא של חוברת זו )הטופס מצוי  להרשמה המקוונת יש לצרף את טופס ההרשמה

 גם באתר(, הכולל את חתימת מנהל השפ"ח, כקובץ סרוק מצורף.

  מצ"ב לינק ישיר לרישום:

https://michlol3web.levinsky.ac.il/Portals/ex/registration/madrasa438 

 

https://michlol3web.levinsky.ac.il/Portals/ex/registration/madrasa438
http://www.google.co.il/imgres?imgurl=http://lib.cet.ac.il/storage/Pics/4400_4499/0000004451/semelmedina.jpg&imgrefurl=http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=4451&h=240&w=214&sz=17&tbnid=OH32tZ_aKRd5BM:&tbnh=90&tbnw=80&zoom=1&usg=__wLkP8m3KJjlXImxpLNH1y0s9248=&docid=S16c6_wc6RjDsM&sa=X&ei=YoqkUYjwCuOG4ASutYG4DA&ved=0CDcQ9QEwAg&dur=1125
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 ..ותעובדים .ןשימו לב! בשדה מקום עבודה, יש להזין את עיר השפ"ח בה הנכם

אישור סופי לקבלה לקורס. אישור סופי לקבלה לקורס בבחינת מתן  אינה ההרשמה הראשונה

 סיום תקופת הרישום.מועד פתיחת הקורס או במייל בסמוך ל .יישלח אליכם

: על בסיס מקום פנוי ולפי שיקולי דעת של הפסיכולוג המחוזי גמלאים ומדריכים חיצוניים בשפ"חים

 ורכז השלוחה של המדרשה.

דמי ₪  150פתיחת הקורס, ניתן לקבל החזר תשלום בקיזוז  : עד שבועיים לפני מועדביטול הרשמה

 הרשמה. לאחר מועד זה, ביטול הרשמה לקורס יחויב בעלות מלאה של הקורס. 

: חתימה על הטופס משמעה עמידה של הלומד בדרישות ההרשמה לקורסים ואישור חתימת מנהל

 המנהל ללימודיו.

  ד"ר יעל שפר תמירם או לרכזת המדרשה בשאלות מקצועיות בלבד נא לפנות למנהלי השפ"חי

היחידה ללימודי תעודה ופיתוח מקצועי של מכללת  ולא למזכירות ,כהן טרכטנברוט יאו גב' רות

  .לוינסקי

 לאנשי המזכירות אין ידע או סמכות לקבוע בשאלות מקצועיות, בדרישות מוקדמות לקורסים וכו'. 

  ליצירת קשר:

  yaelscha@gmail.comד"ר יעל שפר תמיר. מייל:  - רכזת המדרשה של מחוז מרכז

 ruthtrakh@gmail.comכהן טרכטנברוט. מייל:  ירות - רכזת המדרשה של מחוז תל אביב

 

 03-6902465טלפון המכללה: 

 

 הרשמה נעימה ולימודים פוריים!

mailto:yaelscha@gmail.com
mailto:yaelscha@gmail.com
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תאריך 

משלוח 

הטופס: 

___________________ 

 

 לכבוד: לימור זמיר / שרון חמישה

 לימודי תעודה ופיתוח מקצועי, מכללת לוינסקי לחינוך

 61481ת"א  15רח' שושנה פרסיץ 

 shefi@levinsky.ac.il   6902465/483-03טלפון:  6902493-03פקס: 

 

 __________________  :ז":__________________ מס' ת.יתשם הפסיכולוג

 כתובת למשלוח דואר: ______________________________________ 

  מחוז:__________ י זה שדרכו ההשתלמות(: _______________ ן.בשניים ציי .תשפ"ח )אם עובד

 ____ טל נייד: ______________ טל. פרטי: _____________________טל. בשפ"ח:_____

 

 _____________________________________________ :דואר אלקטרוני )בכתב ברור(

 __________: ______ מס' רישום בפנקס הפסיכולוגים:___.יתותק בעבודה כפסיכולוג

 _____________________ _______ MA:מוסד לימודי ומגמת לימוד שסיימת תואר 

 _____________:מתאריך תכנית השלמה לפסיכולוגיה חינוכית  כן/לא  .תבוגר

 )נא להקיף בעיגול( .ה/ מדריך .ית/ מתמחה / מומחה .ית: פרקטיקנטמעמד מקצועי

 

 מחיר שמות הקורסים שנבחרו

1.   ₪ 

            ₪ 
2.   ₪ 

3.   ₪ 

 ₪  סה"כ לתשלום  

 

 __________________________________________:.תהערות ובקשות הלומד

 

 :המשך ל"ל ב' לקורסכעת  וממשיכים.ותשלא קיבלו פטור מקורס ל"ל א' נרשמים.ות 

 __________________ בידי אישור סיום כן/לא:הקורס: תאריך סיום 'ת למידה אוקורס לקוי

 _____:__________(א לחתוםנ)שני אבחונים פסיכודידקטיים  ועביצ אישור מנהל.ת השפ"ח על

 

 _____________________ת .מנהלהחתימת  __________ת השפ"ח _________.שם מנהל

 

 מדרשה מחוז מרכז ומחוז תל אביב –טופס הרשמה 

mailto:shefi@levinsky.ac.il
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 ה א ו נ י ב ר ס י ט ה  ה ע ב ר י ת  ב י ר ו ש ל י ם                
ך   ו נ י ח ל ר  פ ס ה ת  י  ע " ש  ש ל מ ה )ס י מ ו ר( פ ו ק סב

י         ע ו צ ק מ ח  ו ת י פ ל ו ת  ו י ו מ ל ת ש ה ל ה  ק ל ח מ  ה
 

 

 תשפ"ג -נהלי הרשמה למדרשה ללימודים מתקדמים בפסיכולוגיה חינוכית

 למנהלים ולפסיכולוגים במחוז ירושלים שלום רב,

 

ותסתיים בתאריך  2022ההרשמה לשנת תשפ"ג תחל באמצע חודש יולי  מועדי הרשמה:

15.8.22 

על בסיס , 1.9.22פסיכולוגים הנקלטים לעבודה בתחנות שפ"ח לאחר מכן יוכלו להירשם עד 

 מקום פנוי.

על בסיס מקום פנוי  1.8.2022: יכולים להירשם אחרי גמלאים ומדריכים חיצוניים בשפ"חים

 ולפי שיקולי דעת של הפסיכולוג המחוזי ורכז השלוחה של המדרשה.

 

דמי הרשמה וטיפול בעת ההרשמה + תשלום ₪  150: מתבצע בשני תשלומיםהתשלום: 

 יתרת עלות הקורס בהמשך על פי ההנחיות, ועד כחודש טרם פתיחת הקורס/ים. 

 

 150: עד שבועיים לפני מועד פתיחת הקורס, ניתן לקבל החזר תשלום בקיזוז ביטול הרשמה

  הקורס. לאחר מועד זה, ביטול הרשמה לקורס יחויב בעלות מלאה שלדמי הרשמה. ₪ 

דמי ההרשמה אינם מוחזרים בכל מקרה, אלא במקרה והקורס המבוקש לא  -לתשומת לבכם

 ייפתח, או במקרה והקבוצה כבר מלאה בעת שנרשמת.
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ההרשמה לקורסי המדרשה  :הרשמה ותשלום ) אנא קראו בעיון( נהלי

לשנת תשפ"ג תתקיים גם השנה, באמצעות טופס רישום שבהמשכו טופס תשלום 

 טיס אשראי, מקוון ומאובטח של האוניברסיטה העברית בירושלים.בכר

לצורך הרשמה עליכם להיכנס לקישור המופיע בעמוד הבא, למלא את כל פרטיכם בעמוד 

הראשון, לבחור בקורס/ קורסים המבוקשים על ידיכם להרשמה ולבצע תשלום מידי בכרטיס 

 מהקורסים המבוקשים.דמי הרשמה וטיפול, לכל אחד ₪,  150אשראי על סך של 

עם ביצוע התשלום, תישלח אליכם ממערכת התשלומים המקוונת קבלה על התשלום 

 לכתובת המייל אותה ציינתם בטופס. אנא הקפידו לשמור את הקבלה כאסמכתא .

בהמשך, לאחר בדיקת מצב ההרשמות ואת קבלתכם לקורס/ים המבוקש/ים ולקראת מועד 

 ר לביצוע התשלום על ההפרשים. פתיחת הקורס/ים, נשלח לכם קישו

מילוי טופס הרשמה ותשלום דמי רישום וטיפול שבקישור והתשלום המידי  -לתשומת לבכם

כמו כן, מילוי לאחריו, מהווים את ההרשמה לשנת תשפ"ג, ולא יהיה טופס הרשמה נוסף. 

טופס הפרטים ללא ביצוע תשלום בכרטיס אשראי של דמי ההרשמה והטיפול לאחריו, 

ו מהווה הרשמה ולא יישמר מקום בקבוצה ללא מילוי הטופס וביצוע תשלום מידי של אינ

דמי ההרשמה בהמשכו. בנוסף, עליכם לצרף את טופס אישור מנהל השפ"ח, כפי 

 שיפורט בהמשך.

מטעמים טכניים ופורמט ה"קבלות" האוניברסיטאיות, יש להירשם ולשלם לכל  -שימו לב

 קורס בנפרד , בזה אחר זה.

 גיש, שמספר הלומדים בקבוצות השונות מוגבל.נד

לאחר סיום תקופת ההרשמה והתשלום הראשוני, נודיע לנרשמים על קבלתם או אי קבלתם 

לקורסים המבוקשים. כל עוד הקורסים לא יתמלאו תתאפשר הרשמה נוספת על בסיס מקום 

 פנוי.

ישירות לשלם לא יתאפשר  תשלום באמצעות השירותים הפסיכולוגים.  על הנרשמים 

לאוניברסיטה העברית ולבצע את ההתחשבנות בעצמם מול השפ"ח בו הנם עובדים, במידה 

 ומתאפשרת עבורם השתתפות בתשלום.
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על מנהל השפ"ח שלכם לאשר את הרשמתכם, ועליו לוודא שהקורס/ים אליו/ 

במסגרת טופס אליהם אתם נרשמים מתאים לשלב הוותק וההתמקצעות שלכם. 

 יהיה עליכם לאשר כי מנהל השפ"ח אכן אישר את הקורסים אותם בחרתם.ההרשמה, 

 הרשמה לקורס ליקויי למידה ב' מותנית בסיום כל החובות לקורס ליקויי למידה א'.

לא ניתן להירשם לקורסים בימים מרוכזים בהם תאריכי המפגשים חופפים,  -שימו לב

 מו.גם לא בתאריך אחד. אנא בדקו את התאריכים בטרם תרש

 

רוב הקורסים השנה מוצעים במתכונת היברידית, בה חלק מהמפגשים הם פרונטליים 

על פי אילוצי הקורונה, ייתכנו שינויים בימי המפגשים הפרונטליים, ובמקרה  וחלק בזום.

 הנרשמים לקורס. כזה נעדכן את כל

 

ת על מנת להימנע מתקלות בשלבי ההרשמה והתשלום, יש לבצע א –* לתשומת לבכם 

הרישום והתשלום המקוון באמצעות מחשב ולא באמצעות טלפון נייד ונציין שוב, כל 

 קורס ברישום נפרד.

 

 להלן, הקישורים למסמכים הנדרשים: 

  

 מדרשה תשפ"ג -וטיפול טופס הרשמה ותשלום דמי רישום  (1

 טופס ריק לאישור מנהל/ת השפ"ח על הקורסים הנבחרים (2

 

 :שכר הלימוד לשנת תשפ"ג, לפי החלטת הועד המנהל של המדרשה, הוא

 ₪. 865הינו  -ש"א( 56הקורסים לטרום מתמחים ) -בקורסי הפרקטיקום המורחבשכר לימוד 

 ₪ 615 –ש"א(  44שכר הלימוד לקורסי לקויי למידה ב' )

 ₪  765 – ש"א( 40שכר לימוד לקורס פסיכולוגיה דחופה ) 

 ₪ 765 – ש"א( 40שכר לימוד לקורסי הבחירה )

https://education.huji.ac.il/formhishpsychologyeducation2019#tranzilla35
https://education.huji.ac.il/sites/default/files/education/files/shapach_manager_confirmation_1.pdf
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לסר, במזכירות המחלקה להשתלמויות -ת לחנה בכורניתן לפנו בנושא מנהלילכל בירור או שאלה 

, 02-5882036ולפיתוח מקצועי של בית הספר לחינוך, באוניברסיטה העברית בירושלים, בטל' 

 janettebl@savion.huji.ac.ilאו במייל 

 amalia775@gmail.comפנו לעמליה בראון רכזת המדרשה במייל  לשאלות מקצועיות

 :לתשומת לבכם

ג תותאם לאילוצי מגפת הקורונה, בשינויים אפשריים ". פעילות המדרשה בשנת תשפ1

כן, יתכנו מעברי כיתות במהלך ימי .בדרכי ההוראה וכן בשינוי תאריכים על פי הצורך

 הלימודים, על פי הצורך.

דרשה ממומנת הן מתשלומי הלומדים והן מתקציבים ממשרד החינוך ומותנית פעילות המ . 2 

 .בקבלתם

 

 . 25/10/22שנת הלימודים תחל ביום ג', 

 תאריכי הקורסים השנתיים של המדרשה לשנת תשפ"ג הנם:

25/10/22 ,15/11/22 ,29/11/22 ,13/12/22 ,27/12/22 ,10/1/23 ,24/1/23 ,7/2/23 ,21/2/23 ,

28/2/23 ,21/3/23 ,18/4/23 ,2/5/23 ,16/5/23 ,30/5/23 ,13/6/23 ,27/6/23. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:janettebl@savion.huji.ac.il
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 מחוז דרום -המדרשה לפסיכולוגיה חינוכית

 2022/2023תשפ"ג  רישום לשנת הלימודים

  :הרישום לקורסים של מחוז דרום הינו דרך הלינק לאתר של מכללת ספיר 

 https://www.sapir.ac.il/node/1497 

  לבירור או שאלה בנושא מנהלי, ניתן לפנות

 בשאלות בנושאים אדמיניסטרטיביים

 רכזת קורסים וסטודנטים, המכללה האקדמית ספיר - לנה בר 

elenab@sapir.ac.il 

 המרכז ללימודי חוץ, המכללה האקדמית ספיר - מרכז מידע 

  | Infost@sapir.ac.il 3 שלוחה  9802802-077 

 בשאלות מקצועיות

 ופיתוח מקצועי של מחוז דרום  רכז המדרשה, ארז בלנאו 

ebalanow@gmail.com 

 

https://www.sapir.ac.il/node/1497
mailto:elenab@sapir.ac.il
mailto:Infost@sapir.ac.il
mailto:ebalanow@gmail.com

