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אשר מתפרסמים גם באתר  ,הע"תשלשנת הלימודים  מקטלוג הקורסים ומהידיעון האקדמי חלק בלתי נפרדהיא חוברת זו  
  , ומתעדכנים באתר מעת לעת, (להלן: "חומר המידע וההרשמה").http://www.openu.ac.ilהאוניברסיטה הפתוחה בכתובת 

  
  וכן שינויים ועדכונים בנושאים שונים. , שכר לימוד ותשלומים אחריםרשימת קורסים חדשיםהחוברת כוללת לוח זמנים, 

  
 המידע שבחוברת זו בתוספת, התשע"מה לשנת בחומר המידע וההרשהמופיע : המידע המלא, המחייב את הסטודנט, הוא זה שימו לב

  (להלן: "החומר המלא").
  

ובחוברת זו, וכן  ה"תשעלשנת  המלאבחומר הפרקים מתקנות האוניברסיטה הפתוחה ("תקנות": לרבות תקנון, נוהל וכיו"ב) המופיעים 
. הסטודנט במהלך ההרשמה והלימודיםמחייבים את ההרשמה, התקנות וסדרי הלימודים בכל קורס באוניברסיטה הפתוחה,  הנחיות
  יש לקרוא אותם בעיון ובתשומת לב. ,לפיכך

  
, מבלי התשע"לשנת  המלאבחומר האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים במידע, בכללים ובתקנות המתפרסמים 

עדיפות לתקנות כפי שהן מופיעות במסמכים  בכל מקרה של סתירה, כולל במידע שניתן טלפונית, תהיהלמסור על כך הודעות אישיות. 
מידע ו/או במידע הניתן טלפונית.  התשע"בחומר המלא לשנת  בחוברת זו, הרשמיים העדכניים של האוניברסיטה, על פני הנוסח המופיע

דעתה, אם  האוניברסיטה הפתוחה שומרת לעצמה את הזכות להחליט באופן בלעדי, לפי שיקול. עדכני יפורסם באתר האוניברסיטה
אף שקורס/קבוצה אלה הוצעו ללימודים במועדים  לפתוח ו/או לקיים ו/או להפסיק ו/או לדחות קורס/קבוצת לימוד מסוימת, על

מסוימים, ו/או לשנות את לוחות הזמנים ללימודים. החלטה כזאת יכולה להתקבל עקב מיעוט נרשמים ו/או סיבה אקדמית ו/או 
הנרשמים יהיו זכאים לעבור לקורס אחר או קבוצה ( הגורמים המוסמכים באוניברסיטה, ל ידיתאושר עמינהלית ו/או אחרת, ותתקבל ו

  . )אחרת הפתוחים להרשמה
  

  הרשמות לאחר תום ההרשמה המאוחרת שימו לב: לא יתקבלו

  

  הדברים מכוונים לנשים ולגברים כאחד. הפנייה בחוברת זאת היא בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.
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   )התשע" האקדמיבידיעון  15.1(סעיף  )2015ג( הע"מה ומועדי הרשמה לסמסטר קיץ תשתקופות הרש 
  

             

  )2015(ג הקיץ תשע" סמסטר
  

מועדים  
  
  
  

 סוג תואר/מסלול/קורס

  הרשמה
  סדירה

 הרשמה
  מאוחרת

  פתיחת
  סמסטר

  סיום
  סמסטר

  מועדי הרשמה
  בחו"ללסטודנטים הלומדים 

  הרשמה
  סדירה

  הרשמה
  מאוחרת

22.3.2015-מ  שניתואר ו 2תואר ראשון
 19.5.2015עד 

 (יום ג)

  20.5.2015-מ
  33.7.2015עד 

12.7.2015  
  

  22.3.2015-מ  11.9.2015
  19.5.2015עד 
 )ג(יום

  20.5.2015-מ
 12.6.2015עד 

   כשפה זרה אנגליתקורסי 
 A-E1רמות 

  22.3.2015-מ
   19.5.2015עד 

 (יום ג)

  20.5.2015-מ
 319.6.2015עד 

  22.3.2015-מ  7.9.2015  28.6.2015
 19.5.2015עד 

 

  20.5.2015-מ
 5.6.2015עד 

 
 אינטנסיביים באנגליתלימודים 
 A-Eרמות  4כשפה זרה

  22.3.2015-מ
  19.5.2015עד 

  (יום ג)

  20.5.2015-מ
 319.6.2015עד 
  

28.6.2015  
 )2015ג2(סמסטר

29.7.2015  
 )2015ג2(סמסטר

–  –  

9.8.2015  
 )2015ג3(סמסטר

7.9.2015   
 )2015ג3(סמסטר

–  –  

סדנת רענון במתמטיקה
  )95001לתלמידי מדעי החברה (

  22.3.2015-מ
  4.9.2015  12.7.2015  –  19.6.2015עד 

–  –  

  22.3.2015-מ  )91463(הכנה בפיסיקהסדנת
 19.6.2015עד

–  12.7.2015  11.9.2015  –  –  

      
  –הרשמה נקבעים לפי זמן ישראל מועדי ה –

      
  )התשע" בידיעון האקדמי 15.4.11(סעיף  הנחיות נוספות לנרשמים לסמסטר קיץ

  
   תשעה שבועות.שאורך  קיץ הוא סמסטר אינטנסיביהסמסטר  

  סטודנטים חדשים המעוניינים להירשם לשני קורסים . לקורס אחד בלבדלהירשם  םקיץ רשאיהבסמסטר  חדשים יםסטודנט
 לשני קורסיםרשאים להירשם בסמסטר הקיץ  ותיקיםסטודנטים אקדמיים. מיועץ ללימודים בסמסטר קיץ צריכים לקבל אישור 

   .בתנאי שסיימו בהצלחה שני קורסים בסמסטר לפחות פעם אחת
  9בעמוד  3מפורט בטבלה  ובה תוספת קיץג( קיץ נדרש הסטודנט לשלם "תוספת קיץ" עבור כל קורסבסמסטר ה(.  
   המפגשים סמסטר הקיץ מתקיים במקביל למועדי הבחינות של סמסטר האביב. לפיכך, ייתכן מאוד שתהיה חפיפה בין מועדי

  ומועדי הבחינות. חפיפה כזאת לא תהווה עילה לטענות, לתביעות או להקלות כלשהן.
   על סטודנט הנרשם בסמסטר קיץ ליותר מקורס אחד, לוודא טרם ההרשמה שאין חפיפה במועדי הבחינות בקורסים. אם קיימת

  מועדי הבחינות בקורסים מפורסמים באתר האוניברסיטה. .חפיפה יש לבחור בקורס אחר או לגשת לבחינה במועד ב'
   למעט במקרים הבאים, לא יתקבלו הרשמות "על תנאי"בסמסטר הקיץ :  

מד באוניברסיטה הפתוחה בסמסטר האביב שלפניו את הקורס , תתקבל ממי שלאנגלית כשפה זרהב לקורסהרשמה "על תנאי"   .1
   או שזכאי עדיין להיבחן בקורס ברמה הנמוכה יותר. ,ברמה הנמוכה יותרבאנגלית 

תתקבל ממי שלומד באוניברסיטה הפתוחה בסמסטר האביב שלפניו בסמסטר קיץ,  לקורס ברמה מתקדמתהרשמה "על תנאי"   . 2
אנגלית: רמה בחן בקורס ישעליו להשלים לקורס המתקדם, או ממי שזכאי עדיין לה התנאי היחיד, וזהו Aאנגלית: רמה קורס 

A .שלמד בסמסטר קודם  

  עוקב, יוכל להירשם סטודנט הלומד בסמסטר האביב קורס המהווה תנאי קבלה לקורס שהוא מעוניין ללמוד בסמסטר הקיץ ה
   ).הבידיעון האקדמי תשע" 15.4.5בסעיף  10סעיף -(ראו תת ללימודים ברצף,

    
  
  

  

_____________________________________________________   
  .)91428סדנת גישור ידע באנגלית (כולל   1
  .)91466( יסודות הערבית הספרותית ב, )91465( יסודות הערבית הספרותית א, )91462עברית כשפה שנייה ( כולל הקורסים:  2
  , או הרשמות לקורסי אנגלית כשפה זרה10.7.2015לא יתקבלו הרשמות לאחר מועד זה, למעט הרשמות של סטודנטים חדשים שיתקבלו עד   (א)  3

  .26.6.2015שיתקבלו עד     
עלול  סטודנטים הנרשמים ללימודים החל משבועיים לפני פתיחת הסמסטר, צריכים להביא בחשבון שחומר הלימוד שיישלח באמצעות הדואר  (ב) 

להגיע באיחור ואף לאחר תחילת הסמסטר. במקרה כזה מוטלת על הסטודנטים החובה להשלים את החומר, ולא תהיה להם עילה לטענה 
  כלפי האוניברסיטה הפתוחה, או לבקשת הקלות כלשהן.

  בידיעון האקדמי תשע"ה. 6פרטים נוספים בפרק   4

 תקופות הרשמה ומועדי הרשמה
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  )2015ג( הע"תש קיץות שכר לימוד ותשלומים אחרים לסמסטר אטבל 
  )התשע" ידיעון האקדמיב 15.5.6(סעיף 

    
ולפי קצב האינפלציה המשוער לשנה זו.  2015 בינואר 15- שהתפרסם ב דצמברפי מדד חודש  שכר הלימוד מחושב, בין השאר, על  .1

  כר הלימוד ותשלומים אחרים, ואף לגבות הפרשים, בהתאם לעליית המדד. האוניברסיטה הפתוחה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את ש
  מרכיבי התשלום:  .2

דמי (למי שבוחר באפשרות זאת);  הנחיה מוגברת עבורתוספת ; תוספת קיץ ;שכר לימוד :לכל קורסישלמו בגין הרשמה  כל הנרשמים
  , נרשמים הלומדים בחו"ל ישלמו גם תוספת חו"ל.אבטחה

תשלום עבור תעודת , ישלמו בעת הרשמתם לקורס הראשון גם: חדשים וסטודנטים ותיקים שלא שילמו בעברכל הנרשמים ה
  .סטודנט

  ).הבידיעון האקדמי תשע" 15.5.5, (ראו הסבר בסעיף דמי הרשמהישלמו בעת הרשמתם גם:  נרשמים חדשים או מחדשי הרשמה
 15.1(ראו הסבר בסעיף  מי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרתדישלמו בעת הרשמתם גם:  נרשמים לאחר תום ההרשמה הסדירה

  ).הבידיעון האקדמי תשע" 15.5.5.2יף ובסע
  בהמשך. 3-1מרכיבי התשלום הנ"ל והסכומים לתשלום מפורטים בטבלות 

ישראלים  פי הנחיות המועצה להשכלה גבוהה, סטודנטים אזרחי חו"ל (שאינם מחזיקים באזרחות ישראלית) או סטודנטים לע  .3
ין עובדים לבין מעבידים או במסגרת אחרת של מימון מוסדי, ממשלתי, בהמקבלים מימון מלא או חלקי במסגרת הסכמי שכר 

שכר הלימוד המפורט להלן. כלל זה אינו חל על מ 25%-ר לימוד הגבוה בשכ עבור קורסים אקדמייםישלמו  –ציבורי או אחר 
ם שיתופיים, שהקיבוץ או המושב משלמים עבורם את שכר הלימוד, על סטודנטים סטודנטים שהם חברי קיבוצים או מושבי

שמקבלים מלגה מ"מינהל הסטודנטים" במשרד לקליטת עלייה וכן על סטודנטים תלמידי תיכון המקבלים מימון מבית ספרם. 
  ועל בישראל.תשלום באמצעות התחייבות כנ"ל אפשרי רק לסטודנטים שהגורם המשלם עבורם הוא גוף שקיים ופ

4.    שכר לימוד של תואר שני ,שנישאושרו לו כחלק מלימודי תואר  ראשוןישלם עבור קורסים מתואר  סטודנט לתואר שני.    
  שכר לימוד של תואר ראשון, ראשוןשאושרו לו כחלק מלימודי תואר  שניישלם עבור קורסים מתואר  סטודנט לתואר ראשון.  

  . 2009לסטודנטים שהחלו לימודיהם לתואר שני החל מסמסטר א  –י לתואר שני השלמה לשכר לימוד מינימל  .5
יחידות שכר לימוד. סטודנט אשר יגיש  12שכר לימוד מינימלי של  לפחותקבלת תואר שני מהאוניברסיטה הפתוחה מותנית בתשלום 

  , גם אם סיים את לימודיו.לימוד בקשת זכאות לתואר וטרם שילם את מלוא שכר הלימוד לתואר, יחויב בהשלמת שכר
ישלם שכר לימוד של סטודנט חיצוני, גם אם , B-Eנרשם המצהיר שאינו לומד לקראת תואר ראשון, הנרשם לקורס אנגלית ברמות   .6

   ).הבידיעון האקדמי תשע" 15.4.10הוא עומד בקריטריונים של סטודנט של האוניברסיטה הפתוחה (ראו הסבר בסעיף 
תוחה מיישמת את החלטת וינוגרד על הפחתת שכר לימוד לסטודנטים לתואר ראשון, בכפוף לקבלת מימון הפחתת האוניברסיטה הפ  .7

    .הבידיעון האקדמי תשע" 15.5.2שכר לימוד מהמועצה להשכלה גבוהה. למידע מפורט ראו סעיף 
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  לתשומת לב! 
נקודות זכות ומעלה, ישלם שכר לימוד  18ר ביום הרשמתו צבר ), סטודנט לתואר ראשון, אש2012החל מסמסטר סתיו תשע"ב (א

נקודות  18מופחת בהרשמתו לקורס אקדמי לתואר ראשון המקנה נקודות זכות. סטודנט לתואר ראשון שביום הרשמתו טרם צבר 
הפחתת שכר הלימוד  זכות, ישלם שכר לימוד מלא, בהתאם להחלטות ועדת וינוגרד על הפחתת שכר לימוד לסטודנטים לתואר ראשון.

אינה חלה על קורסים לתעודת הוראה או קורסי השלמה לתואר שני. על הנרשמים לקורסים אקדמיים לתואר ראשון לבדוק ביום 
הרשמתם כמה נקודות זכות צברו ולשלם את שכר הלימוד בהתאם למפורט בטבלות שכר לימוד ותשלומים אחרים בהמשך סעיף זה 

  . )הבידיעון האקדמי תשע" 15.5.2(ראו מידע מפורט בסעיף 
  

  1שכר לימוד: 1טבלה 
    

סוג הקורס
  
  

  סוג התשלום

 )בש"ח(תשלוםהסכום ל
אנגלית ורס ק ראשוןתוארלורסק

  C ,Bמות רב
אנגלית ורס ק
 E , Dמות רב

לתואר ורס ק
שכר לימוד   שני

לסטודנט  מלא
  שטרם צבר 

 נ"ז18

שכר לימוד 
 מופחת

לסטודנט 
 נ"ז18שצבר

  31,230  1,554  2,100  נחיה רגילהבהכר לימוד לקורס ש

)2,724(4 

31,627  

)3,040(4 
2,334  

  –  269  269  269  269  2חיה מוגברתהנ עבורוספת ת

  31,499  1,823  2,369  נחיה מוגברתה ותוספת עבור כר לימוד לקורסש

)2,993(4 

31,896  
)3,309(4 

–  

ירות חובה ש משרת/מסייםלנחיה רגילה בהכר לימוד לקורס ש

  5שירות לאומי /מסייםולמשרת םלוח שאינו

1,890  1,399  31,230  

)2,452(4  

31,627  

)2,736(4  
2,101  

 /מסייםמשרתל נחיה מוגברתה ותוספת עבורכר לימוד לקורס ש

  5שירות לאומי /מסייםולמשרת םלוח ירות חובה שאינוש

2,159  1,668  31,499  

)2,721(4  

31,896  
)3,005(4  

–  

/מסיים שירות חובה משרתל נחיה רגילהבהלקורס כר לימוד ש

  5םלוח שהוא

1,050  777  31,230  
)1,362(4  

1,520  1,167  

/מסיים משרתל ,נחיה מוגברתה ותוספת עבורכר לימוד לקורס ש

  5םלוח שירות חובה שהוא

1,319  1,046  31,499  
)1,631(4  

1,789  –  

 אליו בפעם נרשם הסטודנטש ורס הראשוןהקכר לימוד עבור ש

  6נחיה רגילההביה יהשנ

1,050  777  31,230  
)1,362(4  

1,520  1,167  

אליו בפעם  נרשם הסטודנטש ורס הראשוןהקכר לימוד עבור ש

  6נחיה מוגברתה ותוספת עבוריה יהשנ

1,319  1,046  31,499  
)1,631(4  

1,789  –  

יה יאליו בפעם השנ נרשם הסטודנטש קורס נוסף כלכר לימוד עבור ש

  6הנחיה רגילהב

1,680  1,243  31,230  

)2,179(4  

31,627  

)2,432(4  
1,867  

יה יאליו בפעם השנ נרשם הסטודנטש קורס נוסף כלכר לימוד עבור ש

  6נחיה מוגברתה ותוספת עבור

1,949  1,512  31,499  

)2,448(4  

31,896  

)2,701(4  
–  

  
בידיעון  15.5.5ורט ראו בסעיף (הסבר מפ 3כמפורט בהמשך בטבלה  דמי אבטחהותוספת קיץ  כל קורסלשכר הלימוד של  ש להוסיףי

  ).האקדמי תשע"ה
  

  ."חש 636סטודנטים הלומדים בחו"ל יוסיפו לשכר הלימוד של כל קורס תוספת חו"ל בגובה 
  
  
  
  
  
  

  
_____________________________________________________   

  בעמוד הבא. 2למעט שכר לימוד לקורסים ספציפיים המפורטים בטבלה   1
  חלק משכר הלימוד. אינועבור הנחיה מוגברת  התשלום  2
  .הבידיעון האקדמי תשע" 15.4.10שכר לימוד לסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה, כמפורט בסעיף   3
  שכר לימוד לסטודנט חיצוני.  4
  .הבידיעון האקדמי תשע" 15.6.5בכפוף להנחיות שבסעיף   5
  .הקדמי תשע"בידיעון הא 15.4.12ראו הסבר בסעיף   6
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  1ספציפייםכר לימוד לקורסים ש: 2טבלה  
  

  ורסהקשם   הסכום לתשלום (בש"ח)

  )95001סדנת רענון במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה (  1,485
41,050  

)777(5  

  )20293השלמה למשוואות דיפרנציאליות רגילות (

    2)91463סדנת הכנה בפיסיקה (  1,260
    2)91440( "ת וחישובים מסחרייםהנהלת חשבונו"פטור בקורס הכנה לבחינת   3,150

44,200  

)3,654(5  

    3)10923פרויקט מסכם בהנדסת תעשייה וניהול (

  2)91415מתמטיקה למוסמך במינהל עסקים (  2,100
  )91416אלגברה לינארית ( –מתמטיקה למוסמך במינהל עסקים   1,050
    2)91428סדנת גישור ידע באנגלית (  2,100
    2)91462ה (שפה שנייכעברית   1,890
    2)91465יסודות הערבית הספרותית א (  3,163
    2)91466יסודות הערבית הספרותית ב (  3,163

  
בידיעון  15.5.5.4בסעיף  הסבר מפורט( 3כמפורט בהמשך בטבלה  תוספת קיץ ודמי אבטחה, כל קורסלשכר הלימוד של  ש להוסיףי

  ).התשע"האקדמי 

  ."חש 636כר הלימוד של כל קורס תוספת חו"ל בגובה סטודנטים הלומדים בחו"ל יוסיפו לש

  רות:הע
ייל בשירות חובה או משרת בשירות לאומי, או חייל משוחרר, או מסיים שירות לאומי, זכאי למלגת עידוד בכפוף להנחיות בסעיף ח  .א

  .הבידיעון האקדמי תשע" 15.6.5
בידיעון  15.4.12בפעם השנייה, זכאי לשלם שכר לימוד מופחת, בכפוף להנחיות בסעיף  רשם לאחד מהקורסים המפורטים לעילנה  .ב

  .ההאקדמי תשע"

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

_____________________________________________________  
ה מוגברת כרוך בתוספת תשלום שכר הלימוד הנקוב בטבלה הוא שכר לימוד לקורס המתקיים במתכונת של הנחיה רגילה. לימוד הקורס בהנחי  1

  ההנחיה המוגברת. עבור
  .לשכר הלימוד המצויין בטבלה, תוספת עבור ההנחיה המוגברתלפיכך, יש להוסיף  צע במתכונת של הנחיה מוגברת בלבד.הקורס מו  2
  .קורס זה מקנה יחידת שכר לימוד אחת במאזן שמ"א. לא ניתן להירשם לקורס זה ללא תשלום שכר לימוד  3
  נקודות זכות, בכפוף להחלטת וינוגרד על הפחתת שכר הלימוד. 18שכר לימוד לסטודנט שטרם צבר   4
  נקודות זכות, בכפוף להחלטת וינוגרד על הפחתת שכר הלימוד. 18שכר לימוד לסטודנט שצבר   5
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   םשלומים אחרית: 3טבלה  
  

  (בש"ח)לתשלוםהסכום ג התשלוםסו
   390  באמצעות טופס/במרכז לימוד/מוסד/מכללהבהרשמה  1י הרשמה לסטודנט חדשדמ

  330  דמי הרשמה לסטודנט חדש בהרשמה מקוונת

   195  1י הרשמה לסטודנט המחדש הרשמהמד

   390  2י הגשת מועמדות לתואר שנימד

  269  תוספת עבור הנחיה מוגברת

   362  3הרשמה מאוחרת י טיפול ועלויות בגיןמד

  21  4תשלום עבור תעודת סטודנט

  21  שלום עבור תעודת סטודנט חלופיתת

  62  5בגין כל קורסי אבטחה מד

  356  6דמי אבטחה שנתיים

  255  תוספת קיץ בגין כל קורס

  636  תוספת חו"ל בגין כל קורס

  112  7דמי שירותי רווחה

   326  י טיפול ועלויות בסיסיים בגין ביטול הרשמה לקורסמד

   376  קרה של החלפת קורס או ביטול הרשמהתשלום בגין חומר לימוד שלא הוחזר, במ

  218  8)14195, 14298, 12997, 14197, 14196תשלום עבור בחינת גמר בתואר שני (

   4,668  ודה מסכמת/עבודת תזה/עבודת גמר/פרויקט לתואר שניבתשלום עבור ע

   1,050  תשלום עבור הרשמה לעבודה סמינריונית שלישית או יותר (בתואר ראשון)

   1,167  או יותר (בתואר שני) שלישיתם עבור הרשמה לעבודה סמינריונית תשלו

   525  תשלום מיוחד עבור הרשמה/כתיבה/הגשה של עבודה סמינריונית באיחור

  326  לום עבור סדנה לכתיבת עבודה סמינריונית (נלמדת במסגרת קורס אקדמי)שת

   21  9כר לימודלום עבור אישור בעברית או באנגלית על הרשמה ותשלום ששת

   21  9לום עבור עותק של קבלה שכבר נשלחה לסטודנטשת

  70  9הרשמה ותשלום שכר לימוד לבעברית או באנגלית ע מיוחדלום עבור אישור שת

  21  10תשלום עבור אישור בעברית או באנגלית על לימודים

  70  10בעברית או באנגלית על לימודים מיוחדתשלום עבור אישור 

  26  פול מיוחדת בגין החזר כספי בהמחאהעמלת טי

  21   תשלום עבור צילום מחברת בחינה וקבלתו באמצעות דואר ישראל

  5  וקבלתו באמצעות דואר אלקטרוניסרוקה תשלום עבור צילום מחברת בחינה 
  
  

   המשך
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

_____________________________________________________   
 .בידיעון האקדמי תשע"ה 15.5.5סעיף ראו הסבר ב  1
מהסכום המצוין, בכפוף למגבלות המפורטות בפרק  50%. סטודנטים ותיקים באוניברסיטה הפתוחה, ובוגריה, ישלמו 15.5.5ראו הסבר בסעיף   2

  .בידיעון האקדמי תשע"ה 15.5.5הגשת מועמדות בסעיף 
  .בידיעון האקדמי תשע"ה 15.5.5בסעיף  . פרטים נוספים15.1הסבר על תקופות הרשמה ראו בסעיף   3
הנרשמים החדשים ועל כל מי שלא שילם תשלום זה בסמסטרים קודמים. יש להוסיף סכום זה לתשלום עבור הקורס הראשון  כלתשלום זה חל על   4

  אליו נרשמים.
  ). מי תשע"הבידיעון האקד 15.5.5(ראו הסבר בסעיף  כל קורסיש להקפיד ולהוסיף סכום זה לתשלום בעבור   5
  תשלום זה חל על הנרשמים לתכנית לימודים מובנית לתואר ראשון ותואר שני בפסיכולוגיה חברתית.  6
  .שע"הבידיעון האקדמי ת 15.5.5ראו הסבר בסעיף   7
  .לבחינות אלהלא ניתן לבטל הרשמה   8
  ניתן להפיק ללא תשלום באמצעות מערכת שאילתא אישורי הרשמה וקבלות שנשלחו אל הסטודנט בדואר אלקטרוני במהלך לימודיו.  9

  ניתן להפיק אישור מצב לימודים ללא תשלום באמצעות מערכת שאילתא.  10
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  ם (המשך)שלומים אחרית: 3טבלה  
 

  (בש"ח)לתשלוםהסכום ג התשלוםסו  
   תשלומים עבור בחינות מיוחדות

  174  1בחינה לשיפור ציון לתואר

 101 2בחינת סוף רמה אנגלית

 101 2נת פטור ביישומי מחשבבחי

  101  3בחינת פטור בהנהלת חשבונות

 101 2בחינת בקיאות על דפי גמרא

 101 2)91420בחינת מיון בערבית (

  490  4בחינה מיוחדת לסטודנט חו"ל

 260 5בחינת אמיר"ם

 319 6התייצבות לבחינה מיוחדת ללא הרשמה תקפה

    7ות במיומנויות למידהאתשלומים עבור סדנ

 169 למידהסדנאות בכישורי

 195 סדנה לכתיבת עבודות (כללי)–לקראת עבודה סמינריונית

  169  ממטלה לבחינה –סדנה בכתיבה 

 169 "5"אישי בלמידה–הדרכה אישית בלמידה

   תשלומים נוספים

  218  8טה הפתוחהייעוץ מוקדם של הוועדה להכרה בלימודים קודמים, למי שעדיין אינו סטודנט של האוניברסי

 218  9/ התייצבות לבחינה ללא הרשמה תקפההרשמה נוספת לבחינה

  10התייצבות לבחינה (ללא הודעה מראש) של זכאים לתנאים המיוחדים הבאים:-אי

  , בחינה על מחשב, שאלון מוקלטבחינה בחדר נפרד
  חו"לב יםבחינה לסטודנט

 בחינה מיוחדת לסטודנטים בחו"ל

  
163  
218  
490 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

_____________________________________________________   
את החזר סטודנט שנרשם לבחינה והודיע בכתב על ביטול הרשמתו לאחר השיבוץ לבחינה, ועד שני ימי עבודה לפני הבחינה (לא כולל יום הבחינה), יקבל   1

סטודנט שלא התייצב לבחינה או שלא הודיע בכתב על ביטול הרשמתו כמצוין לעיל, לא יהיה זכאי להחזר כספי ש"ח.  65התשלום בקיזוז דמי טיפול בסך 
  כלשהו.

התאריך האחרון להרשמה לבחינה ולביטול הרשמה לבחינה בכל מועד בחינה, מפורטים עם פתיחת ההרשמה לבחינה במערכת שאילתא ומוקד   2
: הרשמה 3, סעיף 3יתן לבצע באמצעות מערכת שאילתא ומוקד הפניות והמידע. ראו הסבר מפורט בנספח הפניות והמידע. ביטול הרשמה לבחינה נ

  .בידיעון האקדמי תשע"הלבחינה וביטול הרשמה 
התאריך  .)91419בחינת הפטור (למתשלום בגין הרשמה אחת  יםפטור יהיו ,)91440( הנה"חהכנה לבחינת פטור ב קורסל נרשמוש יםסטודנט  3

ן להרשמה לבחינה ולביטול הרשמה לבחינה בכל מועד בחינה, מפורטים עם פתיחת ההרשמה לבחינה במערכת שאילתא ומוקד הפניות האחרו
: הרשמה 3, סעיף 3והמידע. ביטול הרשמה לבחינה ניתן לבצע באמצעות מערכת שאילתא ומוקד הפניות והמידע. ראו הסבר מפורט בנספח 

  .האקדמי תשע"הבידיעון לבחינה וביטול הרשמה 
  הנחיות ההרשמה לבחינה והנחיות ביטול ההרשמה לבחינה בחו"ל תקפים גם במקרה של בחינה מיוחדת בחו"ל.  4
ש"ח. במקרה כזה, אין צורך  73בקיזוז דמי טיפול ועלויות בסך  הםיוחזר ל םלבחינת אמיר"ם, כספ יםמתייצב םשמסיבה כלשהי אינ יםסטודנט  5

  הלימודיים.לפנות אל מרכז ההישגים 
  .בידיעון האקדמי תשע"ה : הרשמה לבחינה וביטול הרשמה3, סעיף 3ראו הסבר מפורט בנספח   6
  .בידיעון האקדמי תשע"ה למידהבכישורי  לסדנאותהרשמה  – 15.4.6, ובסעיף הדרכה בלמידה – 14.3ראו הסבר מפורט בסעיף   7
  בקשה להכרה בלימודים קודמים ו/או בקשה לאישור תכנית לימודים. – 15.4.4יף הכרה בלימודים קודמים, ובסע – 10ראו הסבר מפורט בפרק   8
  .בידיעון האקדמי תשע"ה : הרשמה לבחינה וביטול הרשמה3, סעיף 3ראו הסבר מפורט בנספח   9

  מהתשלום. 50%-סטודנטים שיבטלו את הרשמתם עד יום לפני הבחינה יחויבו ב  10



  

  

  

 )2015(ג הוב בכרטיס אשראי בסמסטר קיץ תשע"אופן החי
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  )2015(ג הוב בכרטיס אשראי בסמסטר קיץ תשע"חיהאופן  
מועד שבו תיקלט בקשת לבכפוף , לתשלומים ללא ריביתלוקת שכר הלימוד ח – לום בהסדר אשראי של האוניברסיטה הפתוחהשת  .א

  . פי הפירוט בטבלה שלהלן ההרשמה במחשב האוניברסיטה הפתוחה ועל
     

  :כדלהלן 1,פי המועד שבו נקלטת בקשת ההרשמה ים עלאפשר לחלק את שכר הלימוד למספר תשלומ
  

 מספר התשלומים האו"פשבמחב1ליטת ההרשמהק עדמו פהותק סמסטר

  2015ג

 5 20.4.2015דע הונאשר
  21.4.2015-מ  היינש

 21.5.2015דע
4  

  22.5.2015-מ  תישילש
  22.6.2015 דע

3 
 

  23.6.2015-מ  תיעיבר
  12.7.2015 דע

2 
 

  
  מועד החיוב הראשון הינו בהתאם ליום החיוב המוסכם בין הנרשם לבין חברת האשראי. שומת לב:לת  

  
  לום אחד רגיל.שת  .ב
  .לום בהסדרי קרדיטשת  .ג

 תשלומים 3- הגבייה תתבצע באם לא יצוין מספר התשלומים, שלומים. ת 18-שלומים ולכל היותר בת 3-אפשר לשלם בלא פחות מ 
  מספר התשלומים ייקבע  –למשלמים בישראקרדיט או באמריקן אקספרס קרדיט  .למים בויזה קרדיט ובדיינרס קרדיטלמש
 חברת האשראי. ידי על

 דרי הקרדיט מתקיימים בין מחזיקי כרטיס האשראי לבין חברות האשראי, והאוניברסיטה הפתוחה אינה אחראית לשינויים הס
 העלולים לחול בהסדרים אלה.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
_____________________________________________________   

  ללת את כל הפרטים המאפשרים חיוב כרטיס האשראי.כורשמה הה  1
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   ופירוט דמי טיפול ועלויות )2015ג( הקיץ תשע"לשינויים בהרשמה לסמסטר קופות זכאות ת 
  )הע"בידיעון האקדמי תש 15.10.5(סעיף 
  קורסים אקדמיים וקורסי אנגלית כשפה זרה  :1טבלה 

  

דמי טיפול 
 ועלויות (בש"ח)

 מועד קבלת הבקשה

 השינוי המבוקש

  קורסים אינטנסיביים 
  קרא"הבנת הנ ב"אנגלית

קורסים באנגלית 
  כשפה זרה

  A-E2רמות 
 (לא אינטנסיבי)

  1אקדמיים קורסים
 

 תקופה
 A ,B ,C ,Dרמות 

  2015ג3סמסטר 
 (מחזור אוגוסט)

 B ,C ,D ,Eרמות 
  2015ג2סמסטר 

 (מחזור יולי)

  3ורסקהחלפת  0 26.5.2015עד 26.5.2015עד  26.5.2015עד 26.5.2015עד  ללא חיוב כספי

326  
  27.5.2015-מ

  26.6.2015עד 
  27.5.2015-מ

  26.6.2015עד 
  27.5.2015-מ

  26.6.2015עד 
  27.5.2015-מ

  10.7.2015עד 
1  

  3החלפת קורס דחוי  0  26.5.2015עד   26.5.2015עד   26.5.2015עד   26.5.2015עד   ללא חיוב כספי

326  
  27.5.2015-מ
 26.6.2015עד

  27.5.2015-מ
 26.6.2015עד

  27.5.2015-מ
 26.6.2015עד 

  27.5.2015-מ
 10.7.2015עד

1  

  ימודיםלדחיית  0 12.6.2015עד 29.5.2015עד  29.5.2015עד 10.7.2015עד  ללא חיוב כספי
  4,3קורסב

376  
   12.7.2015-מ
 7.8.2015עד

  31.5.2015-מ
 26.6.2015עד

   31.5.2015-מ
 26.6.2015עד 

  14.6.2015-מ
 10.7.2015עד

1  

468  
   9.8.2015-מ
 14.8.2015עד

  28.6.2015- מ
 3.7.2015 עד

  28.6.2015- מ
  10.7.2015 עד

  12.7.2015- מ
  24.7.2015 עד

2  

751  
   16.8.2015-מ
 21.8.2015עד

  5.7.2015- מ
 10.7.2015 עד

  12.7.2015-מ
 17.7.2015 עד

  26.7.2015-מ
 31.7.2015 עד

3  

  ורסקהחלפת   0  26.5.2015ד ע  26.5.2015עד   26.5.2015עד   26.5.2015עד   ללא חיוב כספי
  4,3דחייתוו

376  
  27.5.2015-מ

  7.8.2015עד 
  27.5.2015-מ

  26.6.2015עד 
  27.5.2015-מ

  26.6.2015עד 
  27.5.2015-מ

  10.7.2015עד 
1  

560  
  9.8.2015-מ

  14.8.2015עד 
  28.6.2015-מ
  3.7.2015 עד

  28.6.2015-מ
  10.7.2015 עד

  12.7.2015-מ
  24.7.2015 עד

2  

936  
  16.8.2015-מ

  21.8.2015עד 
  5.7.2015-מ
  10.7.2015 עד

  12.7.2015-מ
  17.7.2015 עד

  26.7.2015-מ
  31.7.2015 עד

3  

יטול הרשמה ב 1 12.6.2015עד 29.5.2015עד  29.5.2015עד 29.5.2015עד  6326  
  5,4לקורס

  
468  

  31.5.2015-מ
 7.8.2015עד

  31.5.2015-מ
 26.6.2015עד

  31.5.2015-מ
 26.6.2015עד 

  14.6.2015-מ
 10.7.2015עד

2  

653  
  9.8.2015-מ
 14.8.2015עד

  28.6.2015-מ
 3.7.2015 עד

  28.6.2015-מ
  817.7.2015 עד

  12.7.2015-מ
  731.7.2015 עד

3  

  
ל דמי מלגת עידוד לחייל בשירות חובה או למשרת בשירות לאומי, או לחייל משוחרר או למסיים שירות לאומי, חלה גם ע  .א    ערות:ה

  הטיפול והעלויות בגין שינויים בהרשמה, למעט על דמי הטיפול והעלויות הבסיסיים בגין ביטול הרשמה.
מסטודנט שקיבל מלגת עידוד לחייל לוחם או לחייל משוחרר שהוא לוחם, לא ייגבו דמי טיפול ועלויות בגין החלפת קורס,   ב.    

 326יטול ההרשמה, הוא יחויב בדמי טיפול ועלויות בסיסיים בסך דחיית לימודים והחלפת קורס ודחייתו. במקרה של ב
  ש"ח.

  לא יתקבלו בקשות לשינויים בהרשמה לאחר המועד האחרון המפורט בטבלה.
  

 
 

  .B-E, תקופות הזכאות לשינויים בהרשמה הן כמו בקורסי אנגלית רמות Aמה אנגלית רבקורס האקדמי, (א)     1
בעמוד הבא 2דמי הטיפול והעלויות בגין שינויים בהרשמה מפורטים בטבלה , )20293השלמה למשוואות דיפרנציאליות רגילות (בקורס   (ב)

  (תקופות הזכאות זהות לאלה של כל הקורסים האקדמיים).
,)91440קורס הכנה לבחינת פטור בהנהלת חשבונות וחישובים מסחריים ( ,)91415תמטיקה למוסמך במינהל עסקים (מכולל הקורסים:   )ג(

ורסים אקדמיים הנלמדיםוק )91466יסודות הערבית הספרותית ב ( ,)91465יסודות הערבית הספרותית א ( ,)91462( עברית כשפה שנייה
  .בלת רשיון הוראה קבועוקורסים לק מסלול לתעודת הוראהמסגרת הגם ב

  .)91428סדנת גישור ידע באנגלית (כולל   2
לקורס החדש, וכי לא קיימת מגבלה לפני הגשת הבקשה להחלפת קורס ולדחיית לימודים, על הסטודנטים לוודא שהם ממלאים את כל התנאים  3

  ו נדחו הלימודים.אלי הלימוד או בסמסטר כלשהי שתגרום לקורס החדש להיקלט כהרשמה לא תקינה בסמסטר
  .לא ניתן לבטל הרשמה לקורס דחוי או לקורס שהוחלף ונדחה  4
בביטול הרשמה לקורס, בנוסף לדמי הטיפול והעלויות, לא מוחזרים לסטודנט דמי הרשמה, דמי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרת ודמי  5

  תעודת סטודנט (אם התעודה הופקה כבר).
  (בלבד), לא יחויב בדמי טיפול אלה, יקוזזו מההחזר רק דמי הרשמה לסטודנט חדש.  1תקופה שיבטל הרשמתו ב סטודנט חדש  6
 .7.8.2015), עד 2015(ג הרשמתו בסמסטר קיץ תשע"היוכל לבטל את , 18סטודנט חדש מתחת לגיל   7
 .24.7.2015ד ), ע2015(ג ו לקורסי אנגלית בסמסטר קיץ תשע"היוכל לבטל את הרשמת, 18סטודנט חדש מתחת לגיל   8
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  ) וסדנת רענון 91463(הקורס סדנת הכנה בפיסיקה  ),91416אלגברה לינארית ( – מתמטיקה למוסמך במינהל עסקיםהקורסים : 5טבלה  
  )95001מדעי החברה ( למידילתבמתמטיקה 

    

 דמי טיפול ועלויות (בש"ח)

 מועד קבלת הבקשה

 השינוי המבוקש

  –מתמטיקה למוסמך במינהל עסקים 
  , 1)91416אלגברה לינארית (

  ) 91463סדנת הכנה בפיסיקה (
  וסדנת רענון במתמטיקה לתלמידי 

 )95001(מדעי החברה

 תקופה

  3ורסקפת החל 0 26.5.2015עד  ללא חיוב כספי

196  
  27.5.2015-מ
 10.7.2015עד

1  

  3החלפת קורס דחוי  0  26.5.2015עד   ללא חיוב כספי

196  
  27.5.2015-מ

 10.7.2015עד 
1  

  3,2קורסב ימודיםלדחיית  0 12.6.2015עד  ללא חיוב כספי

226  
  14.6.2015-מ
 10.7.2015עד

1  

281  
  12.7.2015- מ
 24.7.2015עד

2  

451  
  26.7.2015-מ
 31.7.2015עד

3  

  3,2דחייתוו ורסקהחלפת  0 26.5.2015עד  ללא חיוב כספי

226  
  27.5.2015-מ
 10.7.2015עד

1  

  
336 

  12.7.2015- מ
 24.7.2015עד

2  

562  
  26.7.2015-מ
 31.7.2015עד

3  

 4,2יטול הרשמה לקורסב 1 12.6.2015עד  5196

  
281  

  14.6.2015-מ
 10.7.2015עד 

2  

392  
  12.7.2015-מ

 631.7.2015עד 
3  

  
  

  לא יתקבלו בקשות לשינויים בהרשמה לאחר המועד האחרון המפורט בטבלה.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
        
 

  בעמוד הקודם. 1מפורטים בטבלה  )91415(עסקים מתמטיקה למוסמך במינהל תקופות זכאות ודמי טיפול ועלויות לקורס   1
  הוחלף ונדחה.לא ניתן לבטל הרשמה לקורס דחוי או לקורס ש  2
לפני הגשת בקשה להחלפת קורס ולדחיית לימודים על הסטודנטים לוודא שהם ממלאים את כל התנאים לקורס החדש וכי לא קיימת מגבלה   3

  אליו נדחו הלימודים.הלימוד או בסמסטר כלשהי שתגרום להרשמה לקורס החדש להיקלט כהרשמה לא תקינה בסמסטר 
לדמי טיפול ועלויות, לא מוחזרים לסטודנט דמי הרשמה, דמי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרת ודמי תעודת  בביטול הרשמה לקורס, בנוסף  4

  סטודנט (אם התעודה הופקה כבר).
  ., יקוזזו מההחזר רק דמי הרשמה לסטודנט חדשיב בדמי טיפול אלה(בלבד), לא יחו 1בתקופה  שיבטל הרשמתו סטודנט חדש  5
  .7.8.2015עד  ,)2015ג( התשע"קיץ יוכל לבטל הרשמתו בסמסטר  18יל סטודנט חדש מתחת לג  6
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  1של האוניברסיטה הפתוחה הלימודמרכזי  
  

בכל המרכזים מתקיים ייעוץ ללימודים אקדמיים והדרכה בלמידה. פנייה ליועצים ללימודים אקדמיים נעשית בתיאום מוקדם. 
  התיאום ייעשה טלפונית עם מרכז ההרשמה במרכז הלימוד בהתאם למספרי הטלפון המפורטים להלן.

  
  קבלת קהל

  במשרד ההרשמה
  /פקסוןטלפ

 במשרד ההרשמה
סמל מרכז   ניהול

 הלימוד
    תובתווכ כז הלימודשם מר

19:00-15:00 
19:00-16:00 
16:00-10:00 
12:00-08:30 

  א
  ב, ד, ה

  ג
  ו

04-9081148 
 04-9081129פקס:           

 טה הפתוחהיאוניברסהקמפוס   278  סמדר כוכבי
   יאלמרכב

   71ה הפסגרח' 
 יאלרמכנ"ס מגדים)(מת

ון
פ
צ

 
 

19:00-09:00 
15:00-09:00 

  ה-א
  ו

04-6744416 
054-4682548 

 04-6741989פקס:           

ז האוניברסיטה הפתוחה מרכ  204  'מחמוד חג'וג
  בסחנין

 ליד קניון סחנין (כניסה מזרחית)
20:00-15:00 
15:00-09:00 
20:00-15:00 
14:00-09:00 

  ב
  ג
  ה
 ו

050-7264784 
04-9833004 

 04-9833004           פקס:

  להשכלה אקדמיתמרכז הגולן   211  חוסיין סלמאן
  מול תחנת הדלק, מג'דל שמס

 04-8721968  ה-א 20:00-16:00
 04-8494697פקס:           

   קמפוס האוניברסיטה הפתוחה  380  רחל עופר
   יםיח יתיקרב

   תיכון קריית חיים במתחם
 , קריית חיים48הגדוד העברי

14:00-08:00 
19:30-14:30 
13:00-08:00 

  ה-א
  
  ו

04-8269222 
 04-8245652פקס:           

 

האוניברסיטה הפתוחה  פוסמק  355  אסנת גץ
   חיפה –בבית בירם 

  ה, חיפהז, אחו15אבא חושי שד' 
  18:00מפגשי מידע למתעניינים: ימי ב' 

  פגישת ייעוץ בתיאום מראש בטלפון
04-8269222  

19:00-14:00 
19:00-14:00 
12:30-08:30 

  א, ב, ד, ה
  ג
  ו

  טלפקס:
04-6720571 

ה חיברסיטה הפתואונהקמפוס   243  טישלר-אהובה כדרא
   טבריהב

  מרחצאות הרך ד ,22אליעזר קפלן 
 (מתחם רימונים מינרל), טבריה

  

18:00-10:00 
13:00-09:00 

  ה-א
  ו

04-6568320 
04-6014706 

 04-6013493פקס:           

ה חיברסיטה הפתוונאהקמפוס   274  'יוסרא חג'וג
  נצרת ב

בניין מועצת הפועלים,  6026/19רח' הגליל 
 נצרת

  

12:00-08:00 
19:00-15:00 

 04-9946628  ה-א
 04-9946059פקס:           

המרכז הקהילתי בטמרה ע"ש  –טמרה   215  מייסרה עואד
  שיך זכי דיאב

  כניסה ראשית לטמרה

  
  

  בתיאום מראש בלבד  

19:00-16:00 
13:00-08:00 

  , ב, ד, הא
  ג

04-9893986 
 04-9893110       פקס:

 –רשת המרכזים הקהילתיים   329  רזיאלה ויינשטיין
  יקנעם
 יקנעם,, ליד מרכז ביג45אלונים

  

19:00-10:00 
12:00-08:00 

  ה-א
 ו

04-6274534 
04-6309264 

 04-6274536     פקס:

אגדיר גמיל (איינה) אבו 
  זרקא

ברסיטה הפתוחה האוני סופמק  406
  רה בגבעת חביבהע ואדי

 (בית צבי לוריא)ביבהחתעבג

  

  

 19:00-15:00  א, ג, ה  
 13:00-09:00  ב, ד

04-8591611 
  טלפון בקמפוס 

  ואדי ערה
04-6274534 

04-8591602   פקס:

אגדיר גמיל (איינה) אבו 
  זרקא

   –המרכז הקהילתי העירוני   425
  עיריית אום אל פחם

  ' אלעג'מי, שכונת אלגז אלאת, רח
  אום אל פחם

  

  

  

  

  

_____________________________________________________   
  .במרבית מרכזי הלימוד מתקיימת גם הרשמה  1
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  קבלת קהל 
  במשרד ההרשמה

  /פקסוןטלפ
 במשרד ההרשמה

סמל מרכז   ניהול
 הלימוד

   תובתווכ כז הלימודשם מר

12:00-09:00 
18:00-16:00 

  ה-א
 א, ג

04-6341812 
04-6330825 

 )121(שלוחה 
 04-6247156       פקס:

  2,1מתנ"ס גבעת אולגה –חדרה   407  ריקי ביטון
  להרשמה: מתנ"ס אולגה, 

  , גבעת אולגה, חדרה11רח' הרב בין איש חי 
מרכז הלימוד: ביה"ס הבין תחומי למדעים 

 , חדרהשכונת גזית,1ואמנויות, באר אורה

ון
פ
צ

 
 

קבלת  –ת אחה"צ בשעו
  קהל בתיאום מראש 

18:30-09:30 
15:00-09:30 

ה ד, ,ב א,
  ג

09-8854001 
09-8859125 

 09-8658497    פקס:

  נתניהז מרכ  433  יולנד דהן
  , אזור התעשייה פולג, 2רח' המחקר 

רו דרום נתניה (מכללת הרמלין)
ש
ה

ן
  15:30-08:30 

 
  ה-א
  

309-7782222 
  09-7780651   פקס:      

קמפוס האוניברסיטה הפתוחה   388  
  ברעננה

של האוניברסיטה  ז ההרשמה הארציכרמ
  הפתוחה

  , רעננה1דרך האוניברסיטה 
  18:00מפגשי מידע למתעניינים: ימי ב, 

  פגישות ייעוץ בתיאום מראש, בטלפון: 
09-7781205 

13:00-10:00 
19:00-13:45 
12:30-08:30 

  ה-א
  
 ו

03-7455501 
  03-7455599        פקס:   

 

  דינה ברכה
  

630  
  

קמפוס האוניברסיטה הפתוחה 
   ברמת אביב

  , רמת אביב, תל אביב.16קלאוזנר רח' 
   10:15ימי ו,   למתעניינים:מפגשי מידע 

  פגישות ייעוץ בתיאום מראש, בטלפון: 
03-7455514 ,09-7781205  

מ
כז
ר

  

במזכירות: קבלת קהל 
 :בימים

19:00-09:00 
12:30-08:00 

  ה-א
 ו

16:00-08:00 
 

  ה-א
 

03-7707300/3 
 03-7707368פקס:          

  בני ברק –מעלו"ת   664  חוה ברטלר
 , בני ברק31הירדן

 
 

13:00-09:00 
19:30-16:00 
12:30-09:00 

  ה-א
  
  ו

03-9271684 
  03-9210725פקס:           

  

   מכללת העיר פתח תקווה  441  אודליה אייזנברג
  , 50יכון "אחד העם", זכרון יעקב ת

  .שכונת אם המושבות, פתח תקווה
 17:30ימי ב,מפגשי מידע למתעניינים:

 
 

 03-9013393 ה-א 16:00-08:00
 03-5345214           :פקס

 מכללת ראש העין  457  יונה שרעבי
  , (שכונת נווה אפק) ראש העין3נווה אפיקים 

 18:00י ד,יממפגשי מידע למתעניינים:

 

קבלת  –בשעות אחה"צ 
   קהל בתאום מראש

 

 03-6021553טלפקס:        ה-א 15:00-08:00
054-7925942 

 מרכז קידום אקדמי, כפר קאסם  384  עדנאן קאדר
   תיכון חדש, כפר קאסם

 
19:30-08:00 
13:30-08:00 

   ה-א
 ו

03-6710011/22 
 03-6710055           פקס:

 4,1ת  רמת גןלמכל  685  משה שפירא
  מת גןר, 87רוטנברג  נחסח' פר ,"םינומרע"

  מפגשי מידע למתעניינים:
  17:00ימים א, ד  שעה 

 10:00וימי ו שעה

 
 

  

13:00-08:00 
19:00-17:00 

  ה-א
  ד-א
 

03-5080981 
03-5081378 

 03-5082637פקס:          

   יםבתמכללת 800  עופרה שמיח
   ים ף, בתיוס רמת, 7רהב רח' 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

_____________________________________________________   
  מוסד/מכללה/מרכז זה גובה תשלומים נוספים (דמי מכללה) מעבר לשכר הלימוד והתשלומים הנלווים שגובה האוניברסיטה הפתוחה.  1

  ההרשמה למרכזים אלו מתבצעת במוסד/מכללה/מרכז בו מבקשים ללמוד.  
  .שאילתאותיקים יכולים להירשם למוסד/מכללה/מרכז זה, הגובה דמי מכללה, גם באמצעות מערכת סטודנטים   2
מועדים בהם אין קבלת למעט  12:30-08:30 , בין השעותובימי ו 19:00-08:30 , בין השעותה-פועל בימים אמוקד הפניות והמידע מענה טלפוני ב  3

    .מי תשע"הבידיעון האקד 6 בעמוד לוח הזמניםבפורט , כמקהל
  סטודנטים לתואר שני יכולים להירשם למוסד/מכללה/מרכז זה, ללא תשלום דמי מכללה.  4
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   להק תלבק 
  במשרד ההרשמה

  /פקסןופלט
 במשרד ההרשמה

סמל מרכז   ניהול
  הלימוד

   ותבוכתו כז הלימודמר םש

14:00-09:00 
20:00-14:30 
12:30-09:00 

  ה-א
  
 ו

02-6789163 
02-6480608 

 02-6788981    פקס:     

 ס האוניברסיטה הפתוחהקמפו  166 יעל ארן
  ירושלים  –טכנולוגי גן הב

ש )מלחהןוינקלומ(חהלמ, קומה א)9(בניין
רו
י

ם
לי

 
 

 02-6469881  ה-א 20:00-14:00
 02-6469884פקס:           

   המכללה החרדית–ליםשירו  145  חני שמעוני
 שלים, מלחה, ירו4הגן הטכנולוגי, בנין

19:00-08:00 
12:00-08:00 

 

  ה-א
  ו
 

03-9414645 
03-9414605 

 03-9416170    פקס:    

  מכללת ראשון לציון  856 ארז מדמוני
  , נווה ים, ראשון לציון2אבני החושן 

פל
ש
ה

ה
 

 13:30-10:30 
19:30-17:30 

 08-9402711  ה- א
1-700-70-40-42 

 153-8-9402711  פקס:

  היונצנסהאוניברסיטה הפתוחה ב  843  רון רוזנברגר
  מדעים ל יסשכול פאבניין 

 ציונהנס,1דלרינשרוסק' אחר
19:00-09:00 

 
  ה-א
  

08-9366003 
 08-9366015    פקס:       

  האוניברסיטה הפתוחה ברחובות  805 שרון חרל"פ אשכנזי
, בניין המכללה העירונית 2גיבורי ישראל ' חר
 בותורח

 
 

15:00-09:00 
19:00-09:00 

  א, ד, ה
  ב, ג

1-800-200-667 
08-9212224 
08-9154484 

 08-9154485     פקס:   

   קמפוס השפלה–מרכז לימוד רמלה  885  אביגיל שכנר
   רמלה, 4רח' הזית 

 

19:00-08:00 
16:00-08:00 

  ד-א
  ה

08-9719238 
  08-6226757      פקס:    

  תחומי מודיעין-המרכז הרב  471  שושי גור
  , מודיעין49עמק דותן 

 
 

19:30-09:00 
12:00-09:00 

  ה-א
  ו

08-8563537/8 
  08-8534595       :ספקלט

  אשדודת מכלל  892  
רו  דוד, אש, ליד מקיף א'3מורדי הגטאות רח' 

ד
ם

 
 13:00-08:30 

19:00-14:30 
12:00-08:30 

  ה-א
  
  ו

08-6277188 
  08-6282961פקס:           

 

 יתבבהאוניברסיטה הפתוחה  סוקמפ  710  ד"ר דיתה קליינמן
   באר שבע –ציב י
 שבערא, ב79תוצמאעה'חר

15:30-09:00 
 

 08-9918999  ה-א
074-7023838 

 153-747-023838פקס:   

  מכללת רהט  722  תייסיר אזברגה
  , רהט18מרכז השלום המסחרי, שכונה 

 
 

19:00-08:00 
14:00-08:00 

  ה-א
  ו

08-6652060 
08-6209871 

 08-6652070       פקס:

  מכללת מרכז הנגב  791  סלימאן אלטלקאת
  , באר שבע141מורדי הגטאות 

 
 

 073-2137736  ה-א 16:00-09:00
 08-6571217פקס:           

  מרכז דימונה  773  מאשה רוזוב
  , דימונה5מרכז יעדים, שדרות יגאל אלון 

 

   בתיאום מראש בלבד

 08-6585529  ה-א 16:00-08:00
 08-6583047פקס:           

  מרכז ירוחם  783  זהבה אוזן
  , ירוחם9מתנ"ס ירוחם, צבי ברונשטיין 

 
 

  בתיאום מראש בלבד

 076-5454460/1  ה-א 12:00-09:00
 08-9925557       פקס:    

  מרכז אופקים  859  לאה קבסה
  1מרכז הצעירים, שכונת יוני 

 קים(בניין מנהל החינוך, קומה ב'), אופ

 
 

  בתיאום מראש בלבד

 08-9956066 ד-א 14:00-09:00
 08-9950801      פקס:    

  מרכז ערד  728  שירן גלוסטון
  , מרכז צעירים, ערד25יאשיהו 

 
 

  בתיאום מראש בלבד

13:00-11:00 
19:00-17:00 

  א, ג, ה
  א, ב, ד

08-6315033 
 08-6330427      פקס:     

חה יברסיטה הפתוהאונוס קמפ  990  רבקה זלדיס
   אילתב

  רח' חטיבת הנגב, תיכון גולדווטר, אילת
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  מרכזי לימוד במוסדות מלמדים (אך ורק לסטודנטים הלומדים במכללה) 
  קבלת קהל

  ההרשמהבמשרד
  ון/פקסטלפ

 ההרשמהבמשרד
סמל מרכז   ניהול

 הלימוד
    תובתווכ הלימודכז שם מר

הרישום מתבצע בקמפוס 
אוניברסיטה הפתוחה ה

  חיפה–בבית בירם

04-8269222 
 04-8245652פקס:   

   מעלות תרשיחא  252  אסנת גץ
  , מעלות תרשיחא9מתנ"ס סביונים, ספיר 

  צפון

הרישום מתבצע בקמפוס 
האוניברסיטה הפתוחה 

  חיפה–בבית בירם

04-8269222 
 04-8245652פקס:   

     נהריה  301  אסנת גץ
  פינת התבור, נהריה מידעטק, רח' העצמאות

  

 04-8395412  ה- א 17:00-09:00
 04-8396383פקס:  

  מכללת הכרמל  303  רוני חסון
 כביש ראשי, דאלית אל כרמל

  

12:30-08:00 
19:00-15:00 
12:30-08:00 
18:00-15:00 
12:30-08:00 
16:00-15:00 

  א, ג, ד
  
  ב
  
  ה

073-2481335 
5030* 

 04-8728883פקס:   

  1מכללה למינהל חיפהה  199  שמרית לרך
  , מפרץ חיפה, חיפה3האשלג 

  

16:00-08:30 
13:30-08:30 

  ה- א
  ו
 

04-8889090 
 04-6436254פקס:   

מכללת סחנין לחינוך גופני למדעי   717  רמי בדארנה 
  עכוב –הספורט והבריאות 

 (מול קניון עזריאלי)8רח' החרושת

  

16:00-08:00 
 

  ו- א
  
 

04-8889090 
 04-6743290פקס:   

מכללת סחנין לחינוך גופני למדעי   216  רמי בדארנה 
  הספורט והבריאות
 מרכז הספורט, סחנין

  

12:30-09:30 
13:30-12:30 

  א,ב,ד,ה
  ג
 

09-8303504 
 09-8303507פקס:   

ביה"ס  –המכללה הטכנולוגית רופין   426  תמי צוקרמן 
  להנדסאים

 מכללת רופין, עמק חפר

  השרון

15:30-08:30 
11:00-08:00 

  ה-א
  ו

09-7473169 
09-7476346 

 09-7476354פקס:

  מכללת בית ברל  541  ד"ר אורי ארבל גנץ 
  , בית ברל516אזור הדס 

  

 09-7431213  ה-א 17:30-09:00
 09-7431944פקס:

  המרכז הטכנולוגי בית ברל  597  עו"ד נדאל דעסאן
 ערבי, בית ברל-המכון היהודי

  

 09-7737811  ה-א 16:00-08:00
  09-7737015  פקס:

 –המכללה הערבית הקהילתית   458  סעיד אבו עבוד
  שלוחת בית ברל

 בית ברל

  

17:00-08:00 
 

 03-6817080  ה-א
 03-5183152פקס:  

 מכון אבני–אביבתל 393  שמעון צמרת
 אביב , תל6אילת

 מרכז

 03-6887090  ה-א 18:30-09:00
 03-5373643  פקס:

 מנשר לאמנות–אביבתל 883  עודד ידעיה
 אביב , תל18דוד חכמי

 

 03-6961011  ה-א 18:30-09:30
  03-6966640   פקס:

 

גבוה ליצירהבית ספר–Muzik 936  רונן חרותי
  והפקת מוזיקה

 , תל אביב4בן שמן

 
   

 03-9400333  ה-א 14:00-10:00
073-2300945 

 03-6392099  פקס:

 נויות המופעהאקדמיה לאמ  698  טלי יצחקי
  , תל אביב70אחד עם 

 

16:30-10:00 
 

 03-6368440  ה-א
 03-6392099פקס:  

 קמרה אובסקורה 456  דורית ליאור
  , תל אביב5ריב"ל

 

17:00-08:00 
 

 1-700-700-892  ה-א
  פקס:   

15336137896 

 מכללת ביטוי 941  ד"ר בלה נוביצקי
    , מתחם הבורסה, רמת גן7בצלאל 

 

19:00-09:00 
 

 03-7353545  ה-א
 03-6340045פקס:  

 מכללת אור יהודה 525  גלית ששון
  , אור יהודה87אליהו סעדון

 

 03-5085000  א, ג, ה 12:30-08:30
 03-6510250   פקס:

 –קרן ידע לאקדמאים 826  ציון בנימיני
  בית האקדמאי

  , חולון13רמז

 
    

 073-2481504  ה-א 17:00-09:00
073-2481502/1498 

 0שלוחה 
 073-2481499פקס:

 ראשון לציון–המכללה למינהל  963  ולרי גרינברג
  , קניון ערי החוף, ראשון לציון19סחרוב 

 
  בתיאום מראש בלבד 

  
_____________________________________________________   

  הלימוד והתשלומים הנלווים שגובה האוניברסיטה הפתוחה.מוסד/מכללה/מרכז זה גובה תשלומים נוספים (דמי מכללה) מעבר לשכר   1
  ההרשמה למרכזים אלו מתבצעת במוסד/מכללה/מרכז בו מבקשים ללמוד.  
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  קבלת קהל

  ההרשמהבמשרד
  ון/פקסטלפ

 ההרשמהבמשרד
סמל מרכז   ניהול

  הלימוד
    תובתווכ הלימודכז שם מר

16:00-09:00 
 

 02-5718002  ו-א
 02-5718003   פקס:

   –המכללה הערבית קהילתית   168  תתסנא ש
  בית חנינא שלוחת

בית חנינא החדשה, מתחם קניון בלאדי, 
 ירושלים

 ירושלים

18:00-08:00 
 

 02-5816816  ה-א
  

מכללת סחנין לחינוך גופני למדעי   102  רמי בדראנה
  ירושליםב – והבריאות הספורט

 אחוואן א ספא. שייך גראח, מזרח ירושלים

  
  

 02-6321612/20  ה-א 15:00-09:00
 02-6321621פקס:  

 מרכז י.נ.ר ללימודי נישואין ומשפחה  133  מאיר שמעון עשור
 , מרכז ספיר, ירושלים30בית הדפוס

  

16:00-09:00 
 

  ה-א
 

08-6232013/14 
 08-6232003פקס:  

מכללת באר שבע הערבית הקהילתית   938  עדנאן סעיד 
 , בית הלל, באר שבע2, קומה136החלוץ

  דרום

  
  

  מרכזי לימוד במקומות עבודה (אך ורק לסטודנטים העובדים במקום)
ייעוץ ללימודים 

  אקדמיים
קבלת קהל במשרד 

  ההרשמה
  ון/פקסטלפ

  ההרשמה במשרד
סמל   ניהול

מרכז 
 הלימוד

  תובתווכ הלימודכז שם מר

יועצי המחלקה 
לניהול וכלכלה 

  M.B.Aלתואר

 03-9358222  ה-א 13:00-11:30
 03-9358990 פקס:    

  התעשייה האווירית –מהות   193  עזריה מרים
  מרכז הדרכה, התעשייה האווירית בע"מ, נתב"ג, לוד

יועצי המחלקה 
לניהול וכלכלה 

  M.B.Aלתואר 

 08-8572292  ה-א 13:15-11:30
 08-8572533     פקס:

  תעשייה אווירית –אלת"א   928  יעל איבגי
  , אשדוד100שד' הנשיא 

יועצי המחלקה 
לניהול וכלכלה 

  M.B.Aלתואר

  טלפקס:  ה-א 08:00-16:00
03-7633480 

 

שירי 
  אליקשוילי

  רשות המיסים  488
  , קריית הממשלה, תל אביב125דרך מנחם בגין 

 074-7184005  ה-א 16:00-08:00  
 074-7184060פקס:  

  ריצ'יפ ווריפיקשן  590  יצחק צורן
 , בני ברק111כהנמן

 052-9989980  ה-א 16:00-09:00  
 052-9989906  פקס:

  סלקום  459  ניב טייבר
 , נתניה10הגביש

 09-9725280  ה-א 16:00-09:00  
 09-9725049    פקס:

  סופר פארם  462  אורלי רונן
 , הרצליה16שנקר

  

  מרכזי לימוד בהם לא מתקיימת הרשמה
סמל מרכז   ייעוץ ללימודים אקדמיים

  לימוד
    תובתווכ כז הלימודשם מר

, . לתיאום פגישהאביב מתקיים בקמפוס רמתהייעוץ 
  .09-7781205 טל'

   אליאנס  660
  אביב , תל 26רידינג 

  מרכז
 

, אביב. לתיאום פגישה הייעוץ מתקיים בקמפוס רמת
  .09-7781205 טל'

   תיכון חדש  556
  אביב, תל 81דרך נמיר 

  

 אביב. לתיאום פגישה הייעוץ מתקיים בקמפוס רמת
  .09-7781205 טל'

   הכפר הירוק  494
  רמת השרון

  

הייעוץ מתקיים בקמפוס האוניברסיטה הפתוחה 
  , רעננה.1ברעננה, דרך האוניברסיטה 

  
  

  ווסט-מרכז לימוד מטרו  542
  להרשמה: קמפוס האוניברסיטה הפתוחה ברעננה, 

   , רעננה1דרך האוניברסיטה 
  , 09-7780651, פקס: 09-7782222טל': 

  15:30-08:30 ה-א
 , רעננה2הפלמ"חמרכז הלימוד:

  השרון
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  הקורסים באנגלית כשפה זרה יוצעו בסמסטר הקיץ במתכונות הבאות:
  

 הקורס               
  

 מתכונת הנחיה

  
  Aרמה 

  
  B-ו Cרמות 

  
  Dרמה 

  
 Eרמה 

סדנת גישור ידע 
  באנגלית

  מפגשים  13  מוגברתהנחיה 
שבועות רק  8במהלך 
מדעים ב בקורס
31001 

  מפגשים  13
  שבועות 8במהלך 

  מפגשים  21
  שבועות 8במהלך 

  מפגשים  21
  שבועות 8במהלך 

מפגשים במהלך  15
  שבועות 8

(ראו  אינטנסיביתהנחיה 
  פרטים בעמוד הבא)

  מפגשים בשבוע 3
רק  שבועות 5במהלך 

, 31015בקורסים 
31011 

  מפגשים בשבוע 3
  שבועות 5במהלך 

  מפגשים בשבוע 5
  שבועות 5במהלך 

מפגשים בשבוע  5
  שבועות 5במהלך 

–  

  – – אין מפגשים אין מפגשים – ונתמקוהנחיה
 8מפגשים במהלך  7  בכיתה וירטואליתהנחיה 

בקורסים  שבועות
31010 ,31001 ,
31022 

  מפגשים  13
  שבועות 8במהלך 

  מפגשים  21
  שבועות 8במהלך 

מפגשים במהלך  21
  שבועות 8

מפגשים במהלך  15
  שבועות 8

  מפגשים  13
  שבועות 8במהלך 
, 31011 יםבקורס
31022 

 8מפגשים במהלך  7  הנחיה רגילה
 שבועות

–  –  –  –  

  
  .B-Eברמות  רגילההנחיה  שימו לב: בסמסטר הקיץ לא מוצעת

  .בכיתה וירטואליתובהנחיה  מוגברת, ) יילמד בהנחיה רגילה31001מדעים ( Aקורס אנגלית 
  .ואינטנסיבית יילמד רק בהנחיה רגילה) 31015(מדעי החברה  Aקורס אנגלית 

  .בכיתה וירטואליתובהנחיה  אינטנסיבית ) יילמד רק בהנחיה רגילה,31011מדעי החברה ( Aורס אנגלית ק
  .בכיתה וירטואליתיילמד רק בהנחיה רגילה ובהנחיה ) 31010(מדעי הרוח  Aאנגלית  קורס

  
  לכיתה וירטואליתאו  מקוונתהרשמה לקבוצה 

כל הקורסים . 808יש להירשם למספר הקורס הרגיל ולציין מרכז לימוד  וונתמקבמתכונת  גםמוצעים  B-Dהקורסים לאנגלית ברמות 
יש להירשם למספר הקורס הרגיל  לקבוצות אלה). 31015למדעי החברה ( Aבאנגלית מוצעים גם בהנחיה וירטואלית, פרט לקורס רמה 

  .789ולציין מרכז לימוד 
  

 Eמכינה לקורס  –סדנת גישור ידע באנגלית 
. הסדנה )91428( סדנת גישור ידע באנגלית, מציעה האוניברסיטה הפתוחה Eתם הנוכחית באנגלית נמוכה מרמה לסטודנטים שרמ

סיווג פי -ניתן להתקבל לסדנה עלמפגשים.  15וכוללת  בכיתה וירטואליתובהנחיה במתכונת פרונטלית בשתי מתכונות: מתקיימת 
  .09-7781143 נוספים ניתן לפנות ליחידה לאנגלית, בטלפון: סמך מבחן של היחידה לאנגלית. לפרטים מתאים לקורס על

  

  בחינות גמר

  בחינות הגמר של הקורסים בהנחיה רגילה, מוגברת ווירטואלית יתקיימו במועדים הבאים:
  8.9.15מועד א: 
  12.10.15מועד ב: 

  

  קורסים במתכונת אינטנסיבית
  א. כללי

  .גם במתכונת אינטנסיבית E-Aרמות: באנגלית ) את הקורסים 2015ג( התשע" האוניברסיטה הפתוחה מקיימת בסמסטר הקיץ
את משך לימודי האנגלית במסגרת לימודי  באופן משמעותיהקורסים במתכונת האינטנסיבית מיועדים לסטודנטים המעוניינים לקצר 

 ם (שנת לימודים מלאה).שבועות, במקום במשך שני סמסטרי 10-8התואר הראשון, וללמוד ברצף שני קורסים באנגלית במשך 
בקורסים האינטנסיביים יש רק מועד אחד למבחן הביניים ומועד אחד למבחן הגמר מפאת לוח הזמנים הצפוף. על מנת להשיג סטטוס 

  .המעבר לקורס ההמשך מותנה בהצלחה בקורס הראשון הצלחה בקורס, על הסטודנטים להיבחן במועדים הללו ולקבל ציון עובר.
יתקיימו בקבוצות לימוד ברחבי הארץ (מותנה במספר הנרשמים) במתכונת של שלושה עד חמישה  1סים האינטנסיבייםהלימודים בקור

  .1)20:00-17:00או בשעות הערב ( 1)12:00-09:00ימים בשבוע, שלוש שעות בכל יום, בשעות הבוקר (
  זמנם ללימודים. הקורסים האינטנסיביים מיועדים אך ורק לסטודנטים היכולים לייחד את מרבית 

  לסטודנטים עובדים מומלץ לשקול את מידת יכולתם להשקיע את המאמץ הנדרש ללימוד קורס אינטנסיבי בקיץ.
  
  

_____________________________________________________    
 .21ית ראו בטבלה שבסעיף ג בעמוד מועדי הנחיה במתכונת האינטנסיב   1
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  ב. הקורסים המוצעים 
    
 מידע לציון בטופס ההרשמה  1תקופת הלימודים  משך הלימודים  רסיםקוה

  מספר קבוצה סמל סמסטר מספר הקורס
  )E )61136מה ר

+ 
  קב' בוקר 90  2015ג2  61136 29.7.2015-28.6.2015  שבועות 5

  קב' ערב95
   )D )61135רמה 

 )שני קורסים ברצף(
  ' בוקרקב 90  2015ג3  61135  7.9.2015-9.8.2015  שבועות 5

  קב' ערב95
  ) D )61135מה ר
+ 

 קב' בוקר 90  2015ג2  61135 29.7.2015-28.6.2015  שבועות 5
  קב' ערב95

  )C )61134רמה 
 )שני קורסים ברצף(

 קב' בוקר 90  2015ג3  61134  7.9.2015-9.8.2015  שבועות 5
  קב' ערב95

  ) C )61134רמה 
+ 

 קב' בוקר 90  2015ג2  61134 29.7.2015-28.6.2015  שבועות 5
  קב' ערב95

   )B )61133רמה 
 )שני קורסים ברצף(

 קב' בוקר 90  2015ג3  61133  7.9.2015-9.8.2015  שבועות 5
  קב' ערב95

   )B )61133רמה 
+ 

 קב' בוקר 90  2015ג2  61133 29.7.2015-28.6.2015  שבועות 5
  קב' ערב95

  )A )31011 ,31015רמה 
 )שני קורסים ברצף(

  31011  7.9.2015-9.8.2015  שבועות 5
31015 

 קב' בוקר 90  2015ג3
  קב' ערב95

 קב' בוקר 90  2015ג2  61136 29.7.2015-28.6.2015  שבועות E )61136 (  5מה ר
  קב' ערב95

 קב' בוקר 90  2015ג2  61135 29.7.2015-28.6.2015  שבועות D )61135 (  5מה ר
  קב' ערב95

 קב' בוקר 90  2015ג3  61135  7.9.2015-9.8.2015  שבועות 5
  קב' ערב95

 קב' בוקר 90  2015ג2  61134 29.7.2015-28.6.2015  שבועות C )61134 (  5מה ר
  קב' ערב95

 קב' בוקר 90  2015ג3  61134  7.9.2015-9.8.2015  שבועות 5
  קב' ערב95

 קב' בוקר 90  2015ג2  61133 29.7.2015-28.6.2015  שבועות B )61133(  5מה ר
  קב' ערב95

 קב' בוקר 90  2015ג3  61133  7.9.2015-9.8.2015  שבועות 5
  קב' ערב95

  31011  7.9.2015-9.8.2015  שבועות A  )31011 ,31015(  5רמה 
31015 

 קב' בוקר 90  2015ג3
  קב' ערב95

  
  הערות:

  ייחודיות למילוי טופס ההרשמה המופיעות בסעיף ד בעמוד הבאבעת ההרשמה יש לפעול בהתאם להנחיות ה.  
  לשני קורסים ברצף או לקורס אחד בלבדפשר להירשם א.  
  המשך הלימודים לקורס השני מותנה בהצלחה בקורס הראשון. –לשני קורסים ברצף  לנרשמים  
   מי שעדיין לא סווגו לרמת מיון באנגלית, חייבים להקדים ולגשת לבחינת המיון הקרובה באנגלית, לפני שיירשמו לקורס. פרטים על

  . 09-7782222 :הבחינות אפשר לקבל במוקד הפניות והמידע בטלפון מועדי
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

_____________________________________________________    
  .5ראו לוח זמנים בעמוד    1
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  1בתל אביב בלבד –ג. מועדי המפגשים של הקורסים האינטנסיביים באנגלית 
  

 מועדי המפגשים הקורס
  ה-ימים א  )E )61136רמה 

 )D )61135רמה  20:00-17:00, קבוצות ערב: 12:00-09:00קבוצות בוקר: 
  ימים א, ג, ה )C )61134רמה 

  20:00-17:00, קבוצות ערב: 12:00-09:00קבוצות בוקר: 

 12:00-09:00, יום שישי 20:00-17:00ימים ב, ד, ו 
 )B )61133רמה 
  Aרמה 

  
  ד. הרשמה

ובחוברת זו למעט  התשע"האקדמי בידיעון ל ותשלום שכר הלימוד הם בהתאם להנחיות והתקנות המפורטות הרשמה לקורסים הנ"ה
  המפורט להלן:

  המפורטים בטבלה שבסעיף ב לעיל, ובהתאם להנחיות שלהלן: בהתאם לסמליםבטופס ההרשמה יש לציין את סמל הסמסטר,   .1
   במשבצת הריקה שבכותרת. בסעיף דסמסטר יש לרשום את סמל ה סטודנט ותיקבטופס ההרשמה של ,  
   בצד שמאל של השורה המיועדת לרישום סמסטר י בסעיףיש לרשום את סמל הסמסטר  סטודנט חדשבטופס ההרשמה של ,

  ההרשמה.
  יש לציין בטופס ההרשמה ליד שמו של הקורס: "מתכונת אינטנסיבית".  .2
, במקום המיועד לכך בטופס ההרשמה (או להקיש בקול סעיף ב בעמוד קודםסמל קבוצת הלימוד בהתאם למפורט ביש לציין את   .3

   האו"פ).
  

  ה. בחינות גמר
  בחינות הגמר של הקורסים האינטנסיביים באנגלית יתקיימו כמפורט להלן:

  

  מועד ב  מועד א  סמל סמסטר

  12.10.15  30.7.15  2015ג2

  12.10.15  8.9.15  2015ג3

  
, 2015ג3צף ולא עבר בהצלחה את מבחן הגמר של מועד א' לא יוכל ללמוד את הקורס הבא בסמסטר שנרשם לשני קורסים בר סטודנט

  וייאלץ לדחות את לימודיו לסמסטר סתיו.

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
_____________________________________________________  

  
מכללות מרכזי הלימוד, המוסדות והמידע על  .www.openu.ac.ilסיטה הפתוחה מידע מלא על המפגשים במרכזי הלימוד נמצא באתר האוניבר   1

   ).בחוברת זו 18-15ובעמודים  ההאקדמי תשע" בידיעון 15.11(ראו סעיף  ברחבי הארץ, שבהם מוצעים קורסים אלה, ניתן לקבל במקומות אלה
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  אביב- לימודי בוקר בקמפוס רמת 
אביב עם מערכת שעות שבה ניתן ללמוד רצף של קורסים באותו היום, -האוניברסיטה הפתוחה מציעה לימודי בוקר בקמפוס רמת

  ואפשרות ללימודים אינטנסיביים עד כדי סיום הלימודים לתואר ראשון תוך שלוש עד ארבע שנים.

  עוניין בתואר אקדמי או למי שחפץ להכתיב לעצמו קצב לימודים אישי.לימודי הבוקר מתאימים גם למי שאינו מ

  .15:00-ל 8:00ה בין -מערכת השעות היא מערכת שבועית. הלימודים מתקיימים בימים א

  www.openu.ac.ilהקורסים הנלמדים במסגרת לימודי הבוקר מופיעים באתר האוניברסיטה הפתוחה באינטרנט 

  פי דרישה. ר עלפתיחת קורסים נוספים תתאפש

  
  )95001סדנת רענון במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה (

חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול  םקורסיההדרוש ללימוד  ,להקנות או לרענן ידע מתמטי ברמה תיכוניתמטרת הסדנה:   א. 
  מבוא בכלכלה., קורסי המבוא בסטטיסטיקה וקורסי ה)20406חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א ( ,)10142(

יחידות לימוד לבגרות), וכן סטודנטים  3בהיקף מצומצם (היא של בגרות מתמטיקה ב שרמת ידיעותיהםסטודנטים  קהל היעד:  ב.
  היו נמוכים.במתמטיקה יחידות לימוד), אך לא עסקו בה זמן רב, או שהישגיהם  5או  4שלמדו מתמטיקה בהיקף מורחב (

. היא תימשך שמונה שבועות, ותתקיים בכל מרכז לימוד שמספר הנרשמים בו פרונטליתל הוראה הסדנה מבוססת ע מבנה הסדנה:  ג.
המנחים. עלידי יבדקו ישעות. החומר הנלמד יתורגל בעבודות בית, ש 4בן אחד שאורכו  תקיים מפגשייצדיק את פתיחתה. בכל שבוע 

ה מקנה נקודות זכות אקדמיות או כל זכות אחרת. סדנת לא תהיה בחינת גמר בתום הסדנה. ההשתתפות בסדנה אינה חובה, ואינ
  הרענון אינה נכללת במסגרת שכר לימוד מצטבר ואחיד (שמ"א).

ובהתאם למידע שבחוברת  בידיעון האקדמיההרשמה ותשלום שכר הלימוד מתבצעים בהתאם להנחיות המפורטות בפרק הרשמה   ד.
  .בחוברת זו 5זו. מועדי ההרשמה מפורטים בעמוד 

  .בחוברת זו 13י טיפול ועלויות מופיע בעמוד לוח זמנים לשינויים בהרשמה ופירוט דמ  
  , בשעות הבוקר.09-7781420שאלות נוספות אפשר להפנות אל מר חזי נוימן, טל'   ה.

  

  )91463סדנת הכנה בפיסיקה (
), יסודות 20113( א יסודות הפיסיקהם להקנות או לרענן ידע בפיסיקה ברמה תיכונית, שיסייע ללימוד הקורסי מטרת הסדנה:  א.

 .)20125) ויסודות הפיסיקה (20123( הפיסיקה לביולוגים א
  הסדנה מיועדת לסטודנטים שלא למדו כלל פיסיקה, או שרמת ידיעותיהם בפיסיקה היא של בגרות בהיקף מצומצם  קהל היעד:  ב.

  ה זמן רב.יחידות לימוד), אך לא עסקו ב 5( מורחביחידות לימוד לבגרות), וכן לסטודנטים שלמדו פיסיקה בהיקף  3(
שעות כל אחד. החומר הנלמד מתורגל בעבודות  4מפגשים בני  9הסדנה מבוססת על הוראה פרונטלית, והיא כוללת  הסדנה: מבנה  ג.

  כות אקדמיות.ידי המנחים. אין בחינת גמר בתום הסדנה. ההשתתפות בסדנה אינה חובה ואינה מקנה נקודות ז-בית שנבדקות על
ההרשמה ותשלום שכר הלימוד מתבצעים בהתאם להנחיות המפורטות בפרק הרשמה בידיעון האקדמי ובהתאם למידע בחוברת זו.   ד.

     13בחוברת זו. לוח זמנים לשינויים בהרשמה ופירוט דמי טיפול ועלויות מופיע בעמוד  5מועדי ההרשמה מפורטים בעמוד 
  בחוברת זו.
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