סדרי הרשמה
ההרשמה למגמה כוללת שני שלבים :רישום במערכת האוניברסיטאית ורישום בבית
הספר לחינוך.

ברמה אוניברסיטאית:
תלמידים שלמדו בארץ נרשמים במדור לרישום ולקבלת תלמידים של האוניברסיטה העברית
באמצעות הרישום המקוון באתר האוניברסיטה העברית.
בשלב הראשון יש למלא את תעודת הזהות במסך הבא:

לאחר מכן ,יש להמשיך בתהליך הרישום כפי שמפורט באתר .תהליך זה כולל מילוי טופס הרשמה
אינטרנטי ותשלום דמי הרשמה .בסופו יש לקבל אישור על ההרשמה לאוניברסיטה.

ברמת בית הספר לחינוך:
ראשית יש להירשם למערכת באמצעות יצירת חשבון במערכת ההרשמה .לאחר לחיצה על הקישור ,תופנו
לעמוד הבא:

במסך זה ,לחצו על "יצירת חשבון" (מתחת לעיגול ההתחברות) .כעת תועברו לעמוד ההרשמה ,בו
תתבקשו למלא את פרטיכם האישיים .חשוב לציין כי תהליך זה הינו חד פעמי ונדרש לעשותו רק בפעם
הראשונה בו אתם נכנסים למערכת .בפעמים הבאות תוכלו להיכנס למערכת ישירות בעזרת הסיסמא
שלכם.
לאחר יצירת החשבון ,אנא היכנסו למערכת בעזרת לחיצה על "התחברות" .כעת תועברו לעמוד ההזדהות
בו תוכלו למלא את שם המשתמש והסיסמא שלכם .לאחר הזדהותכם ,תועברו לעמוד הבא:

אנא לחצו על העיגול האמצעי "בעלי תעודות ישראליות" .כעת תועברו לעמוד ההרשמה לתואר השני:

במשבצת הכחולה בחרו בבית הספר לחינוך ,ובמשבצת האדומה בחרו בלימודי מוסמך ( 239סמל החוג
של התוכנית לפסיכולוגיה קלינית חינוכית).
לאחר ביצוע ההרשמה ,תופנו לאזור האישי שלכם:

בתפריט המופיע בצד ימין (משבצת כחולה) תוכלו להעלות את הטפסים הנדרשים עבור הרישום למגמה.
לאחר שתלחצו על תפריט "העלאת מסמכים" תועברו לדף בו תוכלו להעלות את כל הטפסי הנדרשים
למעט ההמלצות (הסבר בנוגע להמלצות יופיע בהמשך) .ניתן להעלות את הקבצים ע"י גרירה של הקובץ
למסך מתוך התיקיה או ע"י לחיצה על

 .לאחר העלאת המסמך ,הוא יופיע בעמוד:

על מנת לעדכן את תוכן הקובץ ,עליכם ללחוץ על האייקון של דף ועיפרון מתחת ל"ערוך" .לחיצה זו תוביל
אתכם לחלון הבא ,בו אתם מתבקשים לבחור את סוג הקובץ:

לאחר מכן לחצו על שמור .עליכם לחזור על תהליך זה עבור כל קבצי ההרשמה .להזכירכם ,אלו הם
הקבצים הנדרשים:








גיליון ציונים חתום בחותמת האוניברסיטה/המכללה בה למדת ,הכולל ממוצע לתואר בוגר.
אישור זכאות לתואר בוגר*.
קורות חיים מקצועיים (ראו הנחיות כאן)
הצהרת כוונות (ראו הנחיות כאן)
אישור ציון בחינת מתא"ם.
אישור על פטור קביל מלימודי אנגלית.
תמונת דרכון

מעבר לקבצים אלו תדרשו למלא את טופס ההרשמה (מילוי הטופס דרך התפריט בצד ימין של המסך
"טופס הרשמה") וכן לשתי המלצות:



מכתב המלצה קלינית – חובה (ראו הנחיות כאן)
מכתב המלצה אקדמי – רשות (ראו הנחיות כאן)

את מכתב ההמלצה הממליצים נדרשים לשלוח למייל המיועד לכך .כתובת המייל מופיעה בדף המלצות.
לחצו על "המלצות" בתפריט הימני ותועברו לעמוד הבא:

כתובת המייל מופיעה במשבצת הכחולה.
לסיום ,תוכלו לעקוב אחר מצב הטפסים שלכם בעזרת לחיצה על "סטטוס הגשה" בתפריט הימני .בעמוד
זה תוכלו לראות את הטפסים שהעלתם לאתר וכן אם ההמלצות שלכם התקבלו כבר במערכת.

מועמדים שלמדו את התואר בחו"ל ,צריכים להירשם במדור רישום וקבלת תלמידים מחו"ל ,טל' 02-
http://info.huji.ac.il/en-overseas .5882607
*למועמדים אשר טרם קיבלו אישור זכאות לתואר בוגר ,יש לצרף רק גיליון ציונים רשמי ,מקורי ,חתום,
הכולל ממוצע לתואר
.
לתשומת לבכם לא יטופלו בקשותיהם של מועמדים שלא השלימו את שני הליכי ההרשמה ולא צירפו את
כל המסמכים הנדרשים.

תאריכי הרשמה :
20.2.2019-20.1.2019


גירסה להדפסה

