
  
  פתח דבר

 

1 
 

  )2017א( זשע"ת סתיוחוברת עדכונים לסמסטר  
  
  

  תוכן העניינים

  2  פתח דבר  

   3  )2017א( תשע"ז סתיותקופות הרשמה ומועדי הרשמה לסמסטר  

  4  )2017א( שכר לימוד ותשלומים אחרים לסמסטר סתיו תשע"ז  

   5  לקורסים לתואר ראשון ולתואר שני שכר לימוד: 1.1טבלה  

   5  לקורסי אנגלית שכר לימוד: 1.2טבלה  

   6  : שכר לימוד לקורסים ספציפיים2טבלה  

   7  : תשלומים אחרים3טבלה  

  9  )2017א( אופן החיוב בכרטיס אשראי בסמסטר סתיו תשע"ז  

   10  ופירוט דמי טיפול ועלויות ,)2017א( "זתשע סתיותקופות זכאות לשינויים בהרשמה לסמסטר  

  12  שינויים בהרשמה לסמינר במתמטיקה ובמדעי המחשב  

  12  שינויים בהרשמה לעבודה מסכמת או לעבודת תזה בתואר שני  

  12  שינויים בהרשמה לעבודה סמינריונית ולסמינר ללא ניקוד במתמטיקה  

   12  בחשבונאות עם חטיבה בכלכלההרשמה לעבודה סמינריונית במסגרת תואר  

   13  של האוניברסיטה הפתוחה הלימודרשימת מרכזי  

  
  

    



  
  פתח דבר

 

2 
 

אשר מתפרסמים גם  ז,תשע"לשנת הלימודים  מקטלוג הקורסים ומהידיעון האקדמי חלק בלתי נפרדהיא חוברת זו 
, ומתעדכנים באתר מעת לעת, (להלן: "חומר המידע http://www.openu.ac.il :באתר האוניברסיטה הפתוחה בכתובת

  וההרשמה").
  

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

  
המידע  בתוספת, ז"בחומר המידע וההרשמה לשנת תשעהמופיע : המידע המלא, המחייב את הסטודנט, הוא זה שימו לב

  (להלן: "החומר המלא"). שבחוברת זו
  

 זתשע"לשנת  המלאבחומר הפרקים מתקנות האוניברסיטה הפתוחה ("תקנות": לרבות תקנון, נוהל וכיו"ב) המופיעים 
מחייבים את הסטודנט ההרשמה, התקנות וסדרי הלימודים בכל קורס באוניברסיטה הפתוחה,  הנחיותובחוברת זו, וכן 

  יש לקרוא אותם בעיון ובתשומת לב. ,. לפיכךבמהלך ההרשמה והלימודים
  

בחוברת העדכונים האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים במידע, בכללים ובתקנות המתפרסמים 
בכל מקרה של סתירה, כולל במידע , מבלי למסור על כך הודעות אישיות. זתשע"לשנת  המלא לאחר הדפסתה ובחומר

שניתן טלפונית, תהיה עדיפות לתקנות כפי שהן מופיעות במסמכים הרשמיים העדכניים של האוניברסיטה, על פני 
דכני יפורסם באתר ז ו/או במידע הניתן טלפונית. מידע ע"הנוסח המופיע בחוברת זו, בחומר המלא לשנת תשע

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

הזמנים ללימודים. החלטה כזאת יכולה להתקבל עקב מיעוט נרשמים ו/או במועדים מסוימים, ו/או לשנות את לוחות 
  ידי הגורמים המוסמכים באוניברסיטה.- סיבה אקדמית ו/או מינהלית ו/או אחרת, ותתקבל ותאושר על

  
  שימו לב: לא יתקבלו הרשמות לאחר תום ההרשמה המאוחרת!

  

  הדברים מכוונים לנשים ולגברים כאחד. הפנייה בחוברת זאת היא בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.
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  )2017(א ע"זסמסטר סתיו תש
  

 מועדים

  

   / מסלול / קורס
 סוג תואר

הגשת 
מועמדות 

ללימודים 
  לתואר שני

הרשמה 
  סדירה

הרשמה 
  מאוחרת

פתיחת 
  סמסטר

סיום 
  סמסטר

  מועדי הרשמה
 בחו"ללסטודנטים הלומדים 

  הרשמה
  סדירה

  הרשמה
  מאוחרת

ותעודת תואר ראשון 
לכל הוראה 

ותואר  3הסטודנטים
שני לסטודנטים 

  4ותיקים בלבד

–  
  

  10.4.2016- מ
  2.8.2016עד 
  )ג (יום

  3.8.2016-מ
 216.9.2016עד 

  10.4.2016-מ 10.2.2017 30.10.2016
  2.8.2016עד 

  )ג(יום 

  3.8.2016-מ
 2.9.2016עד 

 קורסים לתואר שני
ולמתקבלים למועמדים 

  6,5חדשים בלבד

  82.8.2016עד 
  

מקבלת 
התשובה של 

ועדת הקבלה 
  26.8.2016עד 

  27.8.2016- מ
 216.9.2016עד 

מקבלת  10.2.2017 30.10.2016
התשובה של 

 ועדת הקבלה 
  26.8.2016עד 

–  

כשפה  אנגלית קורסי
 7זרה

–  
  

  10.4.2016- מ
  2.8.2016עד 
 )ג(יום

  3.8.2016-מ
 216.9.2016עד 

  10.4.2016-מ 27.1.2017 30.10.2016
 2.8.2016עד 

  )ג(יום 

  3.8.2016-מ
 2.9.2016עד 
  

סדנת רענון 
במתמטיקה לתלמידי 

  )95001(מדעי החברה 

–  
  

  10.4.2016- מ
 16.12.2016עד 

–  8.1.2017  3.3.2017  –  –  

  שימו לב! ההחלטות הסופיות בנוגע לפתיחת קבוצות לימוד מתקבלות על פי נתוני ההרשמה 
  18.8.2016שייקלטו עד 

  
  –הרשמה חלים גם על סטודנטים הלומדים בחו"ל ונקבעים לפי זמן ישראל מועדי ה –

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

_____________________________________________________   
  הרשמה הכוללת את כל הפרטים המאפשרים חיוב כרטיס האשראי.  1
  יירשמו ש (סטודנטים 31.10.2016 עד שיתקבלו חדשים סטודנטים של הרשמות למעט זה, מועד לאחר הרשמות יתקבלו לא  .א  2

  פתוחה עדיין להרשמה שאינה מלאה/חסומה).שיוכלו להתקבל ללימודים רק לקבוצה קיימת  18.8.2016לאחר              
להביא בחשבון שחומר הלימוד שיישלח  כיםצריהחל משבועיים לפני פתיחת הסמסטר, ללימודים  םמינרשש יםסטודנט  .ב

החובה להשלים את החומר, ולא  ים. במקרה כזה מוטלת על הסטודנטהסמסטרלאחר תחילת באיחור ואף בדואר עלול להגיע 
  , או לבקשת הקלות כלשהן. האו"פעילה לטענה כלפי  הםתהיה ל

  .)91465יסודות הערבית הספרותית א (, )91462עברית כשפה שנייה (כולל הקורסים:   3
  .)ם(בכפוף לכך שטרם חלפו שנתיים מאז קבלת לקורסים מובעבר, אך טרם נרש והתקבלמועמדות ו ושהגיש סטודנטיםובכלל זה   4
  כולל מתקבלים חדשים לתואר שני הנרשמים לקורסי השלמה מתואר ראשון.  5
לקורסים. מועדי ההרשמה של סטודנטים אלה הם  ו בעבר, אך טרם נרשמומועמדות והתקבל ושהגיש סטודנטיםלא כולל   6

  המועדים של סטודנטים ותיקים (בכפוף לכך שטרם חלפו שנתיים מאז קבלתם).
  .)91428סדנת גישור ידע באנגלית (כולל   7
  בידיעון  15.4.9 סעיף ראו מפורט למידע ).2017(ב תשע"ז אביב לסמסטר תהיה שני לתואר מועמדות הגשת זה מועד לאחר  א.  8

  האקדמי תשע"ז.             
המידע אינו נוגע לתואר שני בפסיכולוגיה חברתית. פרטים על הגשת מועמדות לתשע"ח יפורסמו באתר האוניברסיטה   ב.

  הפתוחה.
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  )2017א( ע"זתש סתיוות שכר לימוד ותשלומים אחרים לסמסטר אטבל
    

ולפי קצב האינפלציה  2016 בפברואר 15-שהתפרסם ב ינוארפי מדד חודש -שכר הלימוד מחושב, בין השאר, על  .1
המשוער לשנה זו. האוניברסיטה הפתוחה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את שכר הלימוד ותשלומים אחרים, ואף 

  לגבות הפרשים, בהתאם לעליית המדד. 
  מרכיבי התשלום:  .2

רות זאת); (למי שבוחר באפש הנחיה מוגברת בורתוספת ע; שכר לימוד :לכל קורסישלמו בגין הרשמה  כל הנרשמים
  , נרשמים הלומדים בחו"ל ישלמו גם תוספת חו"ל.דמי אבטחה
תשלום עבור ישלמו בעת הרשמתם לקורס הראשון גם:  ,החדשים וסטודנטים ותיקים שלא שילמו בעבר כל הנרשמים

  .תעודת סטודנט
בידיעון האקדמי  15.5.5(ראו הסבר בסעיף  דמי הרשמהישלמו בעת הרשמתם גם:  נרשמים חדשים או מחדשי הרשמה

  תשע"ז).
(ראו הסבר  דמי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרתישלמו בעת הרשמתם גם:  נרשמים לאחר תום ההרשמה הסדירה

  .בידיעון האקדמי תשע"ז) 15.5.5ובסעיף  15.1בסעיף 
  בהמשך. 3-1מרכיבי התשלום הנ"ל והסכומים לתשלום מפורטים בטבלות 

לה גבוהה, סטודנטים אזרחי חו"ל (שאינם מחזיקים באזרחות ישראלית) או סטודנטים פי הנחיות המועצה להשכ-לע  .3
ין עובדים לבין מעבידים או במסגרת אחרת של בישראלים המקבלים מימון מלא או חלקי במסגרת הסכמי שכר 

הלימוד  שכרמ 25%- ב הגבוהר לימוד שכ עבור קורסים אקדמייםישלמו  –מימון מוסדי, ממשלתי, ציבורי או אחר 
המפורט להלן. כלל זה אינו חל על סטודנטים שהם חברי קיבוצים או מושבים שיתופיים, שהקיבוץ או המושב 
משלמים עבורם את שכר הלימוד, על סטודנטים שמקבלים מלגה מ"מינהל הסטודנטים" במשרד לקליטת עלייה וכן 

צעות התחייבות כנ"ל אפשרי רק לסטודנטים תשלום באמ על סטודנטים תלמידי תיכון המקבלים מימון מבית ספרם.
  שהגורם המשלם עבורם הוא גוף שקיים ופועל בישראל.

4.    של  לימוד שכר ,שני תואר מלימודי כחלק לו שאושרו ראשון מתואר קורסים עבור ישלם שני לתואר סטודנט  
    תואר שני.         
  שכר לימוד של  ,ראשון תואר מלימודי כחלק לו שאושרו שני מתואר קורסים עבור ישלם ראשון לתואר סטודנט  

  .תואר ראשון    
   .2009חלו לימודיהם לתואר שני החל מסמסטר אהלסטודנטים ש  –השלמה לשכר לימוד מינימלי לתואר שני   .5

יחידות שכר לימוד.  12שכר לימוד מינימלי של  לפחותקבלת תואר שני מהאוניברסיטה הפתוחה מותנית בתשלום 
לימוד, גם  סטודנט אשר יגיש בקשת זכאות לתואר וטרם שילם את מלוא שכר הלימוד לתואר, יחויב בהשלמת שכר

  אם סיים את לימודיו.
ום נרשם המצהיר שאינו לומד לקראת תואר ראשון, הנרשם לקורס אנגלית מתקדמים א, בסיסי, טרום בסיסי ב, טר  .6

בסיסי א, ישלם שכר לימוד של סטודנט חיצוני, גם אם הוא עומד בקריטריונים של סטודנט של האוניברסיטה 
  בידיעון האקדמי תשע"ז).  15.4.10הפתוחה (ראו הסבר בסעיף 

האוניברסיטה הפתוחה מיישמת את החלטת וינוגרד על הפחתת שכר לימוד לסטודנטים לתואר ראשון, בכפוף   .7
בידיעון האקדמי  15.5.2ן הפחתת שכר לימוד מהמועצה להשכלה גבוהה. למידע מפורט ראו סעיף לקבלת מימו

  תשע"ז.
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  לתשומת לב!
נקודות זכות  18), סטודנטים לתואר ראשון, אשר ביום הרשמתם צברו 2012החל מסמסטר סתיו תשע"ב (א

המקנה נקודות זכות. סטודנטים ומעלה, ישלמו שכר לימוד מופחת בהרשמתם לקורס אקדמי לתואר ראשון 
נקודות זכות, ישלמו שכר לימוד מלא, בהתאם להחלטות ועדת  18לתואר ראשון שביום הרשמתם טרם צברו 

וינוגרד על הפחתת שכר לימוד לסטודנטים לתואר ראשון. הפחתת שכר הלימוד אינה חלה על קורסים 
ורסים אקדמיים לתואר ראשון לבדוק ביום לתעודת הוראה או קורסי השלמה לתואר שני. על הנרשמים לק

הרשמתם כמה נקודות זכות צברו ולשלם את שכר הלימוד בהתאם למפורט בטבלאות שכר לימוד ותשלומים 
  . בידיעון האקדמי תשע"ז) 15.5.2אחרים בהמשך סעיף זה (ראו מידע מפורט בסעיף 

  
      1ד לקורסים לתואר ראשון ולתואר שנישכר לימו: 1.1טבלה 

סוג הקורס
  
  
  

  סוג התשלום

  )בש"ח(תשלום הסכום ל
  7ראשון תוארלורס ק

ורס ק
 לתואר שני

שכר לימוד 
לסטודנט  מלא

  שטרם צבר 
  נ"ז 18

שכר לימוד 
 מופחת

לסטודנט 
 נ"ז 18שצבר 

  2,305  1,535  2,075 נחיה רגילהבהכר לימוד לקורס ש
  –  300  300 2חיה מוגברתהנ עבורוספת ת
  –  1,835  2,375 נחיה מוגברתהב לקורסכר לימוד ש
משרת/מסיים שירות חובה שאינו לוחם לנחיה רגילה בהכר לימוד לקורס ש

 5ולמשרת/מסיים שירות לאומי
1,867  1,381  2,074  

 םלוח ירות חובה שאינוש /מסייםמשרתל נחיה מוגברתהבכר לימוד לקורס ש
 5שירות לאומי /מסייםולמשרת

2,167  1,681  –  

  1,152  767  1,037 5םלוח/מסיים שירות חובה שהואמשרתלנחיה רגילהבהכר לימוד לקורס ש
  –  1,067  1,337 5םלוח/מסיים שירות חובה שהואמשרתל,נחיה מוגברתהבכר לימוד לקורס ש
נחיה הביה יאליו בפעם השנ נרשם הסטודנטש ורס הראשוןהקכר לימוד עבור ש

  6רגילה
1,452  1,074  1,613  

נחיה הביה יבפעם השנשהסטודנט נרשם אליו  ורס הראשוןהקכר לימוד עבור ש
  6מוגברת

1,752  1,374  –  

  1,844  1,228  1,660 6הנחיה רגילהביהיבפעם השנשהסטודנט נרשם אליוקורס נוסף כלכר לימוד עבור ש
נחיה הביה יאליו בפעם השנ נרשם הסטודנטש קורס נוסף כלכר לימוד עבור ש

  6מוגברת
1,960  1,528  –  

  
(הסבר מפורט ראו  3כמפורט בהמשך בטבלה  ותשלומים אחרים דמי אבטחה כל קורסלשכר הלימוד של  ש להוסיףי

  ).בידיעון האקדמי תשע"ז 15.5.5בסעיף 
    

      לימוד לקורסי אנגלית שכר : 1.2טבלה 

סוג הקורס                                       
  

  סוג התשלום

  )לתשלום (בש"חהסכום 

מתקדמים א 
  )B(רמה 

  בסיסי
  )C(רמה 

טרום 
  בסיסי ב

  )D(רמה 

טרום 
  8בסיסי א

  )E(רמה 

  31,530  כר לימוד לקורס ש

)1,989(4  

32,295  
)2,983(4 

32,295  
)2,983(4  

33,059  
)3,977(4  

משרת/מסיים שירות חובה שאינו לוחם לכר לימוד לקורס ש
 5ולמשרת/מסיים שירות לאומי

31,530  
)1,790(4  

32,295  
)2,685(4 

32,295  
)2,685(4  

33,059  
)3,579(4  

  3,059  2,295 2,295  1,530 5משרת/מסיים שירות חובה שהוא לוחםלכר לימוד לקורס ש
  3,059  2,295 2,295  1,530 6הסטודנט נרשם אליו בפעם השנייהשורס הראשוןהקכר לימוד עבור ש
  31,530  6נרשם אליו בפעם השנייהשהסטודנט קורס נוסף כלכר לימוד עבור ש

)1,591(4  

32,295  
)2,386(4 

32,295  
)2,386(4  

33,059  
)3,182(4  

  
(הסבר מפורט ראו  3כמפורט בהמשך בטבלה  ותשלומים אחרים דמי אבטחה כל קורסלשכר הלימוד של  ש להוסיףי

  ).בידיעון האקדמי תשע"ז 15.5.5בסעיף 
  

  ."חש 636לומדים בחו"ל יוסיפו לשכר הלימוד של כל קורס תוספת חו"ל בגובה שסטודנטים 
_____________________________________________________   

  בעמוד הבא. 2למעט שכר לימוד לקורסים ספציפיים המפורטים בטבלה   1
  חלק משכר הלימוד. אינוהתשלום עבור הנחיה מוגברת   2
  .בידיעון האקדמי תשע"ז 15.4.10של האוניברסיטה הפתוחה, כמפורט בסעיף  שכר לימוד לסטודנטים  3
  .יםחיצוני יםשכר לימוד לסטודנט  4
  .בידיעון האקדמי תשע"ז 15.6.5בכפוף להנחיות שבסעיף   5
  .בידיעון האקדמי תשע"ז 15.4.12ראו הסבר בסעיף   6
  .מתקדמים ב :אנגליתכולל הקורס   7
  .טרום בסיסי בהינו קורס מורחב הכולל גם את תכני הקורס  טרום בסיסי אקורס   8
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    1ספציפייםכר לימוד לקורסים ש: 2טבלה 
  הסכום לתשלום (בש"ח)  ורסהקשם 

  1,467  )95001סדנת רענון במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה (

  2,834   )91410מעשית בפסיכולוגיה (בעבודה התנסות 

  21,037   )20293רגילות (השלמה למשוואות דיפרנציאליות 

)767(3  

  1,037  )20492השלמות בחשבון אינטגרלי (

  2,075 4)91415מתמטיקה למוסמך במינהל עסקים (

  1,037  )91416אלגברה לינארית ( –מתמטיקה למוסמך במינהל עסקים 

  2,075  )55165פרקטיקום בהוראת האזרחות (

  2,075  )55473סמינר דידקטי באזרחות (

  2,075  )55468(פרקטיקום בהוראת מדעי המחשב 

  2,075  )55475(סמינר דידקטי בהוראת מדעי המחשב 

  2,075  )55466( פרקטיקום בהוראת מדעי החברה

  2,075  )55472( סמינר דידקטי במדעי החברה

  2,075  )55158בהוראת הפסיכולוגיה (פרקטיקום 

  2,075  )55469( סמינר דידקטי בפסיכולוגיה

  2,075  )55167מתודולוגיה של הוראת ספרות (

  2,075  )55155מתודולוגיה של הוראת תושב"ע ומחשבת ישראל (

  2,075  )55169מתודולוגיה של הוראת ההיסטוריה (

  2,075 4)91428סדנת גישור ידע באנגלית (

  24,150 5)10923פרויקט מסכם בהנדסת תעשייה וניהול (

)3,610(3  

  2,075  )91440( "הנהלת חשבונות וחישובים מסחריים"פטור בקורס הכנה לבחינת 

  1,867 4)91462עברית כשפה שנייה (

  3,125 4)91465יסודות הערבית הספרותית א (
  
(הסבר מפורט ראו  3כמפורט בהמשך בטבלה ותשלומים אחרים דמי אבטחה  כל קורסלשכר הלימוד של  ש להוסיףי

  ).בידיעון האקדמי תשע"ז 15.5.5בסעיף 

  ."חש 636לומדים בחו"ל יוסיפו לשכר הלימוד של כל קורס תוספת חו"ל בגובה שסטודנטים 

  רות:הע
למלגת  םשירות לאומי, זכאי ים, או מסיימימשוחרר יםבשירות לאומי, או חייל יםבשירות חובה או משרת יםיילח  .א

  דמי תשע"ז ובאתר האוניברסיטה., בידיעון האק15.6.5עידוד בכפוף להנחיות בסעיף 
לשלם שכר לימוד מופחת, בכפוף להנחיות בסעיף המפורטים לעיל בפעם השנייה, זכאים לאחד מהקורסים  מיםנרשה  .ב

  , בידיעון האקדמי תשע"ז ובאתר האוניברסיטה.15.4.12

  

  

  

_____________________________________________________   
בטבלה הוא שכר לימוד לקורס במתכונת של הנחיה רגילה. לימוד הקורס בהנחיה מוגברת כרוך בתוספת שכר הלימוד הנקוב   1

  תשלום עבור ההנחיה המוגברת.
  נקודות זכות, בכפוף להחלטות ועדת וינוגרד על הפחתת שכר לימוד. 18 ושטרם צבר יםשכר לימוד לסטודנט  2
  פוף להחלטות ועדת וינוגרד על הפחתת שכר לימוד.נקודות זכות, בכ 18 ושצבר יםשכר לימוד לסטודנט  3
הקורס מוצע במתכונת של הנחיה מוגברת בלבד, לפיכך, יש להוסיף לשכר הלימוד המצוין בטבלה, תוספת עבור ההנחיה   4

  המוגברת.
  .קורס זה מקנה יחידת שכר לימוד אחת במאזן שמ"א. אין אפשרות להירשם לקורס זה ללא תשלום שכר לימוד  5
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   םשלומים אחרית: 3טבלה 
  

 (בש"ח) לתשלום הסכום  ג התשלוםסו
   412  בהרשמה באמצעות טופס/במרכז לימוד/מוסד/מכללה 1י הרשמה לסטודנט חדשדמ

  360 דמי הרשמה לסטודנט חדש בהרשמה מקוונת

   206 1י הרשמה לסטודנט המחדש הרשמהמד

   412  2י הגשת מועמדות לתואר שנימד

  412 ללימודי תעודה/ תעודת הוראה דמי הגשת מועמדות

  300 תוספת עבור הנחיה מוגברת

   330  3לסטודנטים חדשים הרשמה מאוחרת י טיפול ועלויות בגיןמד

   400 3לסטודנטים ותיקיםהרשמה מאוחרת י טיפול ועלויות בגיןמד

  25 4תשלום עבור תעודת סטודנט

  25  תשלום עבור תעודת סטודנט חלופית

  62 5בגין כל קורסי אבטחה מד

  285 6תוספת קיץ בגין כל קורס

  636  תוספת חו"ל בגין כל קורס

  119  7דמי שירותי רווחה

   326 י טיפול ועלויות בסיסיים בגין ביטול הרשמה לקורסמד

   376  תשלום בגין חומר לימוד שלא הוחזר, במקרה של החלפת קורס או ביטול הרשמה

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

   4,610 ודה מסכמת/עבודת תזה/עבודת גמר/פרויקט לתואר שניבתשלום עבור ע

   1,037  תשלום עבור הרשמה לעבודה סמינריונית שלישית או יותר (בתואר ראשון)

   1,152 או יותר (בתואר שני)שלישיתתשלום עבור הרשמה לעבודה סמינריונית

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

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

   32 9לום עבור אישור בעברית או באנגלית על הרשמה ותשלום שכר לימודשת

   32 9לום עבור עותק של קבלה שכבר נשלחה לסטודנטשת

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

  32 10תשלום עבור אישור בעברית או באנגלית על לימודים

  70 10בעברית או באנגלית על לימודיםמיוחדתשלום עבור אישור 

  5  וקבלתו באמצעות דואר אלקטרוניסרוקה תשלום עבור צילום מחברת בחינה 
  
  

   המשך
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
    

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

  .בידיעון האקדמי תשע"ז 15.5.5בסעיף המפורטות בפרק הגשת מועמדות 
  .בידיעון האקדמי תשע"ז 15.5.5. פרטים נוספים בסעיף 15.1הסבר על תקופות הרשמה ראו בסעיף   3
הנרשמים החדשים ועל כל מי שלא שילם תשלום זה בסמסטרים קודמים. יש להוסיף סכום זה לתשלום  כלתשלום זה חל על   4

  .עבור הקורס הראשון אליו נרשמים
  ). זבידיעון האקדמי תשע" 15.5.5(ראו הסבר בסעיף  כל קורסיש להקפיד ולהוסיף סכום זה לתשלום בעבור   5
. אם יחול שינוי תצורף הודעה מתאימה )2017גקיץ תשע"ז (תחילת ההרשמה לסמסטר וייתכן שישתנה בסכום זה אינו סופי   6

  לחומר ההרשמה.
  .זי תשע"בידיעון האקדמ 15.5.5ראו הסבר בסעיף   7
  .לבחינות אלהלבטל הרשמה  אין אפשרות  8
ניתן להפיק ללא תשלום באמצעות מערכת שאילתא אישורי הרשמה וקבלות שנשלחו אל הסטודנט בדואר אלקטרוני במהלך   9

  לימודיו.
  ניתן להפיק אישור מצב לימודים ללא תשלום באמצעות מערכת שאילתא.  10
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   ם (המשך)שלומים אחרית: 3טבלה 
 (בש"ח) לתשלום הסכום  ג התשלוםסו  

      תשלומים עבור בחינות מיוחדות

  218 1בחינה לשיפור ציון לתואר

  300  2מתקדמים א (מוגבל לפעמיים בלבד)-רמות טרום בסיסי א בחינת סוף רמה אנגלית

  101  2מתקדמים ב (מוגבל לפעם אחת בלבד) בחינת סוף רמה אנגלית

  101 2בחינת פטור ביישומי מחשב

  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

  220  למידה  סדנאות בכישורי

  260 סדנה לכתיבת עבודות (כללי)–לקראת עבודה סמינריונית

  220 ממטלה לבחינה –סדנה בכתיבה 

  260  "5"אישי בלמידה  –הדרכה אישית בלמידה 

      תשלומים נוספים

ייעוץ מוקדם של הוועדה להכרה בלימודים קודמים, למי שעדיין אינו סטודנט של האוניברסיטה 
  8הפתוחה

300  

  218 6/ התייצבות לבחינה ללא הרשמה תקפה נוספת לבחינההרשמה 

  9התייצבות 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  

                                                            

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

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

התאריך האחרון להרשמה לבחינה ולביטול הרשמה לבחינה בכל מועד בחינה, מפורטים עם פתיחת ההרשמה לבחינה במערכת   2
תא ומוקד הפניות והמידע. ראו שאילתא ומוקד הפניות והמידע. ביטול הרשמה לבחינה אפשר לבצע באמצעות מערכת שאיל

  : הרשמה לבחינה וביטול הרשמה בידיעון האקדמי תשע"ז.3, סעיף 3הסבר מפורט בנספח 
בחינת הפטור יהיו פטורים מתשלום בגין הרשמה אחת ל, )91440( הנה"חהכנה לבחינת פטור ב קורסנרשמו לש יםסטודנט  3

הרשמה לבחינה בכל מועד בחינה, מתפרסמים עם פתיחת ההרשמה לבחינה . התאריך האחרון להרשמה לבחינה ולביטול )91419(
במערכת שאילתא ומוקד הפניות והמידע. ביטול הרשמה לבחינה ניתן לבצע באמצעות מערכת שאילתא ומוקד הפניות והמידע. 

  .בידיעון האקדמי תשע"ז : הרשמה לבחינה וביטול הרשמה3, סעיף 3ראו הסבר מפורט בנספח 
  גם במקרה של בחינה מיוחדת בחו"ל. ותביטול ההרשמה לבחינה בחו"ל תקפלהרשמה לבחינה והנחיות להנחיות   4
ש"ח. במקרה  75בקיזוז דמי טיפול ועלויות בסך  הםיוחזר ל םלבחינת אמיר"ם, כספ יםמתייצב םשמסיבה כלשהי אינ יםסטודנט  5

  כזה, אין צורך לפנות אל מרכז ההישגים הלימודיים.
  .בידיעון האקדמי תשע"ז : הרשמה לבחינה וביטול הרשמה3, סעיף 3מפורט בנספח ראו הסבר   6
  .בכישורי למידה לסדנאותהרשמה  – 15.4.6, ובסעיף הדרכה בלמידה – 14.3ראו הסבר מפורט בסעיף   7
בקשה לאישור  בקשה להכרה בלימודים קודמים ו/או – 15.4.4הכרה בלימודים קודמים, ובסעיף  – 10ראו הסבר מפורט בפרק   8

  .זבידיעון האקדמי תשע" תכנית לימודים
  מהתשלום. 50%-סטודנטים שיבטלו את הרשמתם עד יום לפני הבחינה יחויבו ב  9
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  אופן חיוב בכרטיס אשראי
  
מועד שבו לבכפוף , לתשלומים ללא ריביתלוקת שכר הלימוד ח – לום בהסדר אשראי של האוניברסיטה הפתוחהשת  .א

  . שלהלןפי הפירוט בטבלה  תיקלט בקשת ההרשמה במחשב האוניברסיטה הפתוחה ועל
     

  :כדלהלן 1,פי המועד שבו נקלטת בקשת ההרשמה אפשר לחלק את שכר הלימוד למספר תשלומים על
  

  2017א

  5  23.6.2016דע הונאשר
  24.6.2016- מ  היינש

  25.7.2016דע
4  

 26.7.2016- מ  תישילש
  24.8.2016 דע

3  
  

  2  25.8.2016-מ תיעיבר
  

  מועד החיוב הראשון הינו בהתאם ליום החיוב המוסכם בין הנרשם לבין חברת האשראי. לתשומת לב:  
  
  לום אחד רגיל.שת  .ב
  .לום בהסדרי קרדיטשת  .ג

 הגבייה תתבצע אם לא יצוין מספר התשלומים, שלומים. ת 18-שלומים ולכל היותר בת 3- אפשר לשלם בלא פחות מ
 –למשלמים בישראקרדיט או באמריקן אקספרס קרדיט  .קרדיטלמים בויזה קרדיט ובדיינרס למש תשלומים 3- ב

 חברת האשראי. ידי- עלמספר התשלומים ייקבע 
 דרי הקרדיט מתקיימים בין מחזיקי כרטיס האשראי לבין חברות האשראי, והאוניברסיטה הפתוחה אינה הס

 אחראית לשינויים העלולים לחול בהסדרים אלה.
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  
  

_____________________________________________________   
  ללת את כל הפרטים המאפשרים חיוב כרטיס האשראי.כורשמה הה  1



  
  שינויים בהרשמה
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  ופירוט דמי טיפול ועלויות 1)2017קופות זכאות לשינויים בהרשמה לסמסטר סתיו תשע"ז (את   15.10.5
    קורסים אקדמיים וקורסי אנגלית כשפה זרה  :4טבלה 

  
 השינוי המבוקש

מועד קבלת הבקשה
 דמי טיפול ועלויות

 ,2קורסים אקדמיים תקופה הערות (בש"ח)
וקורסי אנגלית 

3כשפה זרה

   ללא חיוב כספי 9.8.2016עד 0  ורסקהחלפת 
בקורסים לתואר שני במחשבה הביולוגית ניתן 

  להחליף רק לקורס אחר במסגרת התכנית.
  10.8.2016-מ  1

 9.9.2016עד
9216  

  11.9.2016 -מ  2
 4.11.2016עד

326  

 ללא חיוב כספי 9.8.2016עד 0  קורס דחוי החלפת

  10.8.2016-מ  1
 4.11.2016עד

326  

  ימודיםלדחיית 
  5,4קורסב

   ללא חיוב כספי 9.8.2016עד 0
בקורסים לתואר שני במחשבה הביולוגית ניתן 

  לדחות רק את כל הקורסים יחד.
  10.8.2016-מ  1

 9.9.2016עד
9216  

  11.9.2016-מ  2
 28.10.2016עד

376  

  30.10.2016- מ  3
 25.11.2016עד

468  

  27.11.2016-מ  4
 69.12.2016עד

751  

  ורסקהחלפת 
  7,5דחייתוו

   ללא חיוב כספי 9.8.2016עד 0
בקורסים לתואר שני במחשבה הביולוגית ניתן 

  לדחות רק את כל הקורסים יחד.
  10.8.2016-מ  1

 9.9.2016עד
9216  

  11.9.2016-מ  2
 28.10.2016עד

376  

  30.10.2016-מ  3
 25.11.2016עד

468  

  27.11.2016-מ  4
 69.12.2016עד

751  

יטול הרשמה ב
  8,5לקורס

  

   9326  9.9.2016עד 1
בקורסים לתואר שני במחשבה הביולוגית ניתן 

  לבטל את ההרשמה רק לכל הקורסים יחד.
  11.9.2016-מ  2

 28.10.2016עד
10468  

  30.10.2016-מ  3
 1118.11.2016עד

10653  
  
 ים או למסיימימשוחרר יםבשירות לאומי, או לחייל יםבשירות חובה או למשרת יםמלגת עידוד לחייל  .א    ערות:ה

שירות לאומי, חלה גם על דמי הטיפול והעלויות בגין שינויים בהרשמה, למעט על דמי הטיפול והעלויות 
  הבסיסיים בגין ביטול הרשמה.

ם, לא ייגבו דמי מילוח םשה יםמשוחרר יםאו לחייללוחמים  יםשקיבל מלגת עידוד לחייל יםמסטודנט  ב.    
 הםם והחלפת קורס ודחייתו. במקרה של ביטול ההרשמה, טיפול ועלויות בגין החלפת קורס, דחיית לימודי

  "ח.ש 326בדמי טיפול ועלויות בסך  ויחויב
  

  לא יתקבלו בקשות לשינויים בהרשמה לאחר המועד האחרון המפורט בטבלה.
  
 

 הסמסטריאלית.וההשלמות בחוברת העדכונים  ראותקופות זכאות ופירוט דמי טיפול ועלויות לסמסטר האביב ולסמסטר הקיץ ל  1
  מפורטים  בהרשמה שינויים בגין והעלויות הטיפול דמי )20293( רגילות דיפרנציאליות למשוואות השלמה בקורס  (א)  2

  הזכאות זהות לאלה של כל הקורסים האקדמיים).בעמוד הבא  5בטבלה              
לבחינת פטור בהנהלת חשבונות וחישובים קורס הכנה , )91415מתמטיקה למוסמך במינהל עסקים (כולל הקורסים:   )ב(

קורסים אקדמיים הנלמדים  ,)91465( יסודות הערבית הספרותית א ,)91462( עברית כשפה שנייה ,)91440מסחריים (
  .וקורסים לקבלת רשיון הוראה קבוע מסלול לתעודת הוראהמסגרת הגם ב

  .)91428סדנת גישור ידע באנגלית (כולל   3
  במתכונת שנתית אפשר לדחות לימודים עד סוף השבוע הרביעי של הסמסטר השני.נלמדים שבקורסים   4
  .לא ניתן לבטל הרשמה לקורס דחוי או לקורס שהוחלף ונדחה  5
  .במשך שבועיים נוספים אחרי תאריך זהלהגיש בקשה לדחיית לימודים או להחלפת קורס ודחייתו  ויוכל יםחדש יםסטודנט  6
 ואיןקורס ולדחיית לימודים, על הסטודנטים לוודא שהם ממלאים את כל התנאים לקורס החדש, לפני הגשת הבקשה להחלפת   7

  מגבלה כלשהי שתגרום לקורס החדש להיקלט כהרשמה לא תקינה בסמסטר אליו נדחו הלימודים.
ועלויות בגין הרשמה בביטול הרשמה לקורס, בנוסף לדמי הטיפול והעלויות, לא מוחזרים לסטודנטים דמי הרשמה, דמי טיפול   8

  מאוחרת ודמי תעודת סטודנט (אם התעודה הופקה כבר).
  (בלבד), לא יחויבו בדמי טיפול אלה.  1שמבצעים שינויים בהרשמה בתקופה  יםחדש יםסטודנט  9

  , יחויבו בדמי טיפול ועלויות פעם אחת בלבד.3-ו 2סטודנטים חדשים המבטלים הרשמתם ליותר מקורס אחד בתקופה   10
 .2.12.2016) עד 2017(א ע"זבסמסטר סתיו תש ו לבטל את הרשמתםיוכל, 18מתחת לגיל  יםחדש יםסטודנט  11



  
  שינויים בהרשמה
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סדנת רענון במתמטיקה לתלמידי מדעי קורס הו אלגברה לינארית –נהל עסקים ימתמטיקה למוסמך במהקורס   :5טבלה 
  החברה

  
  

 השינוי המבוקש
 מועד קבלת הבקשה

דמי טיפול ועלויות 
  תקופה (בש"ח)

  מתמטיקה למוסמך 
   –במינהל עסקים 

 1)91416אלגברה לינארית (

סדנת רענון 
במתמטיקה 

לתלמידי מדעי 
  )95001החברה (

  ללא חיוב כספי  9.8.2016עד  9.8.2016עד 0  ורסקהחלפת 

  10.8.2016-מ  1
  9.9.2016עד 

  10.8.2016-מ
  9.9.2016עד 

6130  

  11.9.2016-מ  2
 4.11.2016עד

  11.9.2016-מ
  4.11.2016עד 

196  

  ללא חיוב כספי  9.8.2016עד   9.8.2016עד   0  ורס דחויקהחלפת 

  10.8.2016-מ  1
 4.11.2016עד

  10.8.2016-מ
  4.11.2016עד 

196  

  ללא חיוב כספי  16.12.2016עד   9.8.2016עד   0  2קורסבימודים לדחיית 

  10.8.2016-מ  1
  9.9.2016עד 

  18.12.2016-מ
  23.12.2016עד 

6130  

  11.9.2016-מ  2
  28.10.2016עד 

  25.12.2016-מ
  6.1.2017עד 

226  

  30.10.2016- מ  3
  25.11.2016עד 

  8.1.2017- מ
  20.1.2017עד 

281  

  27.11.2016-מ  4
  39.12.2016עד 

  22.1.2017- מ
  27.1.2017עד 

451  

  ללא חיוב כספי  16.12.2016עד  9.8.2016עד 0  4,2דחייתווורס קהחלפת 

  10.8.2016-מ  1
 9.9.2016עד

  18.12.2016-מ
  23.12.2016עד 

6130  

  11.9.2016-מ  2
 28.10.2016עד

  25.12.2016-מ
  6.1.2017עד 

226  

  30.10.2016-מ  3
 25.11.2016עד

  8.1.2017- מ
  20.1.2017עד 

281  

  27.11.2016-מ  4
  39.12.2016עד 

  22.1.2017 - מ
  27.1.2017עד 

451  

  5,2יטול הרשמה לקורסב

  

  6196  16.12.2016עד  9.9.2016עד 1

  11.9.2016-מ  2
 28.10.2016עד

  18.12.2016-מ
  6.1.2017עד 

7281  

  30.10.2016-מ  3
 818.11.2016עד

  8.1.2017-מ
  913.1.2017עד 

7392  
  

      
  לא יתקבלו בקשות לשינויים בהרשמה לאחר המועד האחרון המפורט בטבלה.

  

  

  

  
        

 
  בעמוד הקודם. 4מפורטים בטבלה  )91415מתמטיקה למוסמך במינהל עסקים (תקופות זכאות ודמי טיפול ועלויות לקורס   1
  לא ניתן לבטל הרשמה לקורס דחוי או לקורס שהוחלף ונדחה.  2
  .תאריך זהבמשך שבועיים נוספים אחרי יוכלו להגיש בקשה לדחיית לימודים או להחלפת קורס ודחייתו  יםחדש יםסטודנט  3
לפני הגשת בקשה להחלפת קורס ולדחיית לימודים על הסטודנטים לוודא שהם ממלאים את כל התנאים לקורס החדש ואין   4

  מגבלה כלשהי שתגרום להרשמה לקורס החדש להיקלט כהרשמה לא תקינה בסמסטר אליו נדחו הלימודים.
זרים לסטודנטים דמי הרשמה, דמי טיפול ועלויות בגין הרשמה בביטול הרשמה לקורס, נוסף על דמי טיפול ועלויות, לא מוח  5

  מאוחרת ודמי תעודת סטודנט (אם התעודה הופקה כבר).
  (בלבד), לא יחויבו בדמי טיפול אלה. 1שמבצעים שינויים בהרשמה בתקופה  יםחדש יםסטודנט  6
  בדמי טיפול ועלויות פעם אחת בלבד., יחויבו 3-ו 2סטודנטים חדשים המבטלים הרשמתם ליותר מקורס אחד בתקופה   7
  .2.12.2016) עד 2017(א תשע"זסתיו בסמסטר  ו לבטל הרשמתםיוכל 18מתחת לגיל  יםחדש יםסטודנט  8
  .27.1.2017) עד 2017יוכלו לבטל הרשמתם בסמסטר סתיו תשע"ז (א 18סטודנטים חדשים מתחת לגיל   9



  
  הרשמה
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  לסמינר במתמטיקה ובמדעי המחשבינויים בהרשמה ש
  במקרה של החלפת סמינר או ביטול הרשמה לסמינר, ייגבו דמי טיפול ועלויות כמפורט להלן:

  דמי טיפול ועלויות   תקופה  מועד קבלת הבקשה

  ללא תשלום 0 תאריך קליטת ההרשמהשבועיים לאחר ד ע

  ש"ח 326 1 משבועיים עד שישה שבועות לאחר תאריך קליטת ההרשמה

  לא ניתן לבצע שינויים בהרשמה  –  מהשבוע השביעי לאחר תאריך קליטת ההרשמה

  ינויים בהרשמה לעבודה מסכמת או לעבודת תזה בתואר שניש
  או בעבודת התזה (להלן: "העבודה") ו/או החלפת המנחההחלפת נושא בפרויקט הסיום, בעבודה המסכמת   .א

  של יועץ ללימודים אקדמיים בתכנית וכרוכה בתשלום דמי טיפול  אישורהחלפת נושא העבודה ו/או המנחה טעונה
 ועלויות כמפורט להלן:

  דמי טיפול ועלויות   תקופה  מועד קבלת הבקשה

לנושא ד ארבעה חודשים לאחר תאריך מתן האישור ע
  העבודה.

  ש"ח 1,055  1

שישי לאחר התחילת החודש החמישי ועד סוף החודש מ
  לנושא העבודה.תאריך מתן האישור 

  ש"ח 2,086  2

לנושא שבעה חודשים לאחר תאריך מתן האישור מ
  העבודה.

  אפשר להחליף נושא או מנחה-אי  –

  
  ביטול הרשמה לעבודה   .ב

  טיפול ועלויות כמפורט להלן:מן המבטלים את ההרשמה לעבודה יקוזזו דמי 

  קיזוז מההחזר הכספי  תקופה מועד קבלת הבקשה

עד ארבעה חודשים לאחר תאריך מתן האישור לנושא 
  העבודה.

  ש"ח 1,481  1

מתחילת החודש  החמישי ועד סוף החודש השישי לאחר 
 תאריך מתן האישור לנושא העבודה.

  "חש 2,527  2

האישור לנושא משבעה חודשים לאחר תאריך מתן 
  העבודה.

  אין החזר  –

  
שירות חובה או שירות לאומי, חלה גם על דמי טיפול ועלויות בגין שינויים  סיימו/ים בשירות חובהמלגת עידוד למשרת  ג.

  בהרשמה לעבודה.
אין אפשרות חידוש ההרשמה לכתיבת העבודה (לאחר ביטולה) טעון אישור של הוועדה המחלקתית לתואר שני.   ד.

  .חודשים מיום ביטול ההרשמה רשם שוב לכתיבת העבודה, במשך שישהלהי

  שינויים בהרשמה לעבודה סמינריונית ולסמינר ללא ניקוד במתמטיקה
להלן תקופות הזכאות ופירוט דמי הטיפול והעלויות להחלפה או ביטול של עבודה סמינריונית וסמינר ללא ניקוד   .1

  במתמטיקה:

  דמי טיפול ועלויות   תקופה  מועד קבלת הבקשה

  ללא תשלום  0 לכתיבת העבודהד שבועיים  לאחר תאריך האישורע

עד שישה שבועות לאחר תאריך האישור לכתיבת שבועיים מ
   העבודה

  ש"ח 326  1

  לא ניתן לבצע שינויים בהרשמה  – מהשבוע השביעי לאחר תאריך האישור לכתיבת העבודה

טופס הבקשה להחלפה או ביטול של עבודה סמינריונית/סמינר ללא ניקוד במתמטיקה אפשר להגיש באמצעות   .2
את הטופס יש לשלוח ישירות למרכז ההרשמה  ."בקשת הרשמה, החלפה או ביטול לעבודה סמינריונית/רפרט"

  .09-7780651הארצי ברעננה, או בפקס: 

  בונאות עם חטיבה בכלכלההרשמה לעבודה סמינריונית במסגרת תואר בחש
ניתן להרשם במערכת השאילתא או באמצעות טופס הרשמה לעבודה סמינריונית החל ממועד פתיחת ההרשמה ועד יום 

  לפני המפגש הראשון. 

ש"ח עד יום פתיחת הסמסטר. לאחר פתיחת הסמסטר, לא ניתן  326ההרשמה לעבודה סמינריונית כרוך בתשלום  ביטול
  לבצע שינויים בהרשמה.

  



  
  רשימת מרכזי הלימוד של האוניברסיטה הפתוחה
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  1של האוניברסיטה הפתוחה הלימודמרכזי 
  

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

  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' 
 יאלרמכ נ"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  אסנת גץ
   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
   בחיפה

ה, ז, אחו15אבא חושי שד' בית בירם, 
  חיפה

  מפגשי מידע למתעניינים: ימי ב', 
  18:00בשעה 

  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 

  אהובה 
  טישלר-כדרא

ה חיברסיטה הפתואונהקמפוס   243
   טבריהב

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

  

13:30-10:00  
18:00-14:00  
13:00-09:00 

  ה-א
  
  ו

04-6568320 
04-6014706 

 04-6013493פקס:           

ה חיברסיטה הפתואונהקמפוס   274  'יוסרא חג'וג
  נצרת ב

בניין מועצת , 6026/19רח' הגליל 
  הפועלים, נצרת

  

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

 04-9946628  ה-א
 04-9946059פקס:           

  המרכז הקהילתי בטמרה  –טמרה   215  מייסרה עואד
  ע"ש 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:

רזיאלה 
  ויינשטיין

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

  

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

  ה-א
  ו

04-6274534 
 04-6274536       פקס:

אגדיר גמיל 
(איינה) אבו 

  זרקא

האוניברסיטה הפתוחה  סופמק  406
  רה בגבעת חביבהע ואדי

 (בית צבי לוריא) ביבהח תעבג

  

  

19:00-15:00 
13:00-09:00 

  

  ב, ד   
א, ג, ה         

04-8591611 
  טלפון בקמפוס 

  ואדי ערה
04-6274534 

04-8591602      פקס:

אגדיר גמיל 
(איינה) אבו 

  זרקא

   –המרכז הקהילתי העירוני   425
  עיריית אום אל פחם

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

  

  

  
_____________________________________________________   

  .במרבית מרכזי הלימוד מתקיימת גם הרשמה  1



  
  רשימת מרכזי הלימוד של האוניברסיטה הפתוחה

 

14 
 

  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:

  מרכז חדרה  407  ריקי ביטון
, 11רח' הרב בין איש חי להרשמה: 

  חדרה
מרכז הלימוד: ביה"ס הבין תחומי 

שכונת , 1למדעים ואמנויות, באר אורה 
  , חדרהגזית

ון
פ
צ

 
 

קבלת  –בשעות אחה"צ 
  קהל בתיאום מראש 

18:30-09:30 
13:30-09:30 
16:00-09:30 

  ה ,ב ,א
  ג
  ד

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
  

09-7782222 
 09-7780651       פקס:   

קמפוס האוניברסיטה הפתוחה   388  
  ברעננה

של  ז ההרשמה הארציכרמ
  האוניברסיטה הפתוחה

  , רעננה1דרך האוניברסיטה 
  מפגשי מידע למתעניינים: ימי ב, 

  18:00בשעה 
  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 
   אביב- ברמת

  אביב-אביב, תל-, רמת16קלאוזנר רח' 
  ימי ו,   למתעניינים:מפגשי מידע 

   10:15בשעה 
  פגישות ייעוץ בתיאום מראש, בטלפון: 

03-7455514 ,3500*  

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 
 03-7707368      פקס:     

  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 
 03-9210725      פקס:     

  

אודליה 
  אייזנברג

   מכללת העיר פתח תקווה  441
  , 50תיכון "אחד העם", זכרון יעקב 

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

  17:30בשעה 

 
 

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

 מכללת ראש העין  457  יונה שרעבי
  , (שכונת נווה אפק) 3נווה אפיקים 

  ראש העין
  מפגשי מידע למתעניינים: ימי ד, 

  18:00בשעה 

 
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:

 3,1ת רמת גןמכלל  685  משה שפירא
  , 87רוטנברג  נחסח' פר ,"םינומרע"
  מת גןר

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

  10:00וימי ו, בשעה 

 
 

  

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

  ה-א
  ד-א
  

03-5080981 
03-5081378 

 03-5082637     פקס:      

   ים בת מכללת 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   1

  הפתוחה.
  ההרשמה למרכזים אלו מתבצעת במוסד/מכללה/מרכז בו מבקשים ללמוד.  

מועדים למעט  12:30-08:30 , בין השעותובימי ו 19:00-08:30 , בין השעותה-פועל בימים אמוקד הפניות והמידע מענה טלפוני ב  2
    .באתר האוניברסיטה לוח הזמניםבפורט , כמבהם אין קבלת קהל

  סטודנטים לתואר שני יכולים להירשם למוסד/מכללה/מרכז זה, ללא תשלום דמי מכללה.  3
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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

 ןוינק לומ( חהלמ, קומה א) 9(בניין 
  )מלחה

ש
רו
י

ם
לי

 
 02-6469881  ה-א 20:00-14:00 

 02-6469884      פקס:     
   המכללה החרדית –לים שירו  145  חני שמעוני

 , מלחה, ירושלים4ן יהגן הטכנולוגי, בני
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:

 האוניברסיטה הפתוחה 843  רון רוזנברגר
  היונצ נסב

  מדעים ל יסשכול פאבניין 
 ציונהנס,1 דלרינשר וסק' אחר

19:00-09:00 
 

  ה-א
  

08-9366003 
 08-9366015     פקס:     

שרון חרל"פ 
  אשכנזי

האוניברסיטה הפתוחה ברחובות 805
, בניין המכללה 2גיבורי ישראל ' חר

  בותוהעירונית רח

 
 

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–מרכז לימוד רמלה  885  אביגיל שכנר
   השפלה
  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  יורם אסרף
, , ליד מקיף א'3מורדי הגטאות רח' 
  דודאש

רו
ד

ם
 

 

13:00-08:30 
19:00-14:30 
12:00-08:30 

  ה-א
  
  ו

08-6277188 
 08-6282961      פקס:     

 

ד"ר דיתה 
  קליינמן

האוניברסיטה הפתוחה  סוקמפ  710
   באר שבע –ציב י יתבב
 שבערא, ב79ת וצמאעה' חר

  :00-09:00  08-6811871  ה-א
 08-6812771     פקס:      

  מרכז קרית גת  895  אסנת זאודי
  , מתנ"ס נביאים, 1מבוא ישעיהו 

  קרית גת

 
 

  בתיאום מראש בלבד

18:00-09:00 
 

 08-9317370  ה-א
 08-9317380     פקס:      

סלימאן 
  אלטלקאת

קמפוס  –מכללת מרכז הנגב   704
  רהט

  , רהט3שכונה 

 
 

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

  ה-א
  ו

08-6652060 
08-6209871 

 08-6652070     פקס:     

סלימאן 
  אלטלקאת

  מכללת מרכז הנגב  791
  , באר שבע141מורדי הגטאות 

 
 

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

  מרכז דימונה  773  מאשה רוזוב
, 5מרכז יעדים, שדרות יגאל אלון 

  דימונה

 

   בתיאום מראש בלבד
 

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

  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

  1הצעירים, שכונת יוני מרכז 
 (בניין מנהל החינוך, קומה ב'), אופקים

 
 

  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

 08-6736769  ה-א 16:00-09:00
08-6596259 

  מרכז מצפה רמון  917  מיטל שקד
, מצפה 2מרכז צעירים, שדרות בן גוריון 

  רמון

 

   בתיאום מראש בלבד
 

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

  ה-א
  ג

08-6315033 
 08-6330427      פקס:     

חה יברסיטה הפתוהאונקמפוס   990  רבקה זלדיס
   אילתב

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

  ההרשמה במשרד
  ון/פקסטלפ

  ההרשמה במשרד
סמל מרכז   ניהול

 הלימוד
    תובתווכ הלימודכז שם מר

 04-8122717  ה-א 15:00-10:00
 04-8121267פקס:   

ד"ר אסעד 
  עראידה

  מג'אר  268
 מג'אר מכללת הר חזון, שכונת ראס אלחביה,

  צפון
  בתיאום מראש בלבד

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

  ה- ב
  ו

077-4481190 
 077-4375447 פקס:

  מכללת אפאק –שפרעם  233  עמאד איוב
 בניין אלוליד ליד לשכת התעסוקה, שפרעם

 

הרישום מתבצע 
בקמפוס האוניברסיטה 

 –הפתוחה בבית בירם 
  חיפה

04-8269222 
 04-8245652   פקס:

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

 

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* 

 04-8728883   פקס:

  1המכללה למינהל חיפה 199  שמרית לרך
  , מפרץ חיפה, חיפה3האשלג 

 

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

  ה- א
  ו

  

04-8889090 
 04-6436254   פקס:

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

 (מול קניון עזריאלי)8רח' החרושת 

 

16:00-08:00 
 

  ו- א
  

  

04-8889090 
 04-6743290  פקס: 

מכללת סחנין לחינוך גופני למדעי 216 רמי בדארנה 
  והבריאותהספורט 

 מרכז הספורט, סחנין

 

15:30-08:30 
 

  ה-א
  

09-7473169 
09-7476346 

 09-7473169  פקס:

ד"ר נורית 
  בוכוויץ 

 מכללת בית ברל  541
  , בית ברל516אזור הדס 

  השרון

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

עו"ד נדאל 
 דעסאן

 המרכז הטכנולוגי בית ברל  597
 ערבי, בית ברל-היהודיהמכון 

 

 09-7793242/5  ה-א 16:00-08:00
 09-7793244  פקס:

סעיד אבו 
  עבוד

–המכללה הערבית הקהילתית  458
  שלוחת בית ברל

  בית ברל

 

 02-6321614  ה-א 16:00-09:00
 02-6321614  פקס: 

מאיר שמעון 
  עשור

מרכז י.נ.ר ללימודי נישואין  595
  ומשפחה שלוחת בני ברק

 , בני ברק14הירש ברוך 

  מרכז

17:00-08:00 
 

 03-6817080  ה-א
 03-5183152  פקס: 

שמעון 
 צמרת

 מכון אבני –אביב -תל 393
 אביב -, תל6אילת 

 

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

 מנשר לאמנות –אביב -תל 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

 אביב-, תל4בן שמן 

 
   

20:00-14:00 
 

  טלפקס:  , גא
03-5605248 

 מכללת בית אקשטיין 620 אפרת ערבה
  , גבעתיים14פטאי 

 

19:00-09:00 
 

 03-7353545  ה-א
 03-6340045  פקס: 

 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 אסיה לינובר
  בית האקדמאי

  , חולון13רמז 

 
    

16:00-09:00 
 

 02-5718002  ו-א
02-5472680/1 

 02-5718003   פקס:

 –המכללה הערבית קהילתית 168  סנא שתת
  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
  בירושלים – והבריאות הספורט

 אחוואן א ספא. שייך גראח, מזרח ירושלים

 
  

 02-6321614  ה-א 16:00-09:00
 02-6321614  פקס: 

מאיר שמעון 
  עשור

מרכז י.נ.ר ללימודי נישואין  133
  ומשפחה

 , מרכז ספיר, ירושלים30בית הדפוס 

 

16:00-09:00 
 

  ה-א
  

08-6232013/14 
 08-6232003  פקס: 

מכללת באר שבע הערבית  938 עדנאן סעיד 
  הקהילתית 

 , בית הלל, באר שבע2, קומה136החלוץ 

  דרום

  
_____________________________________________________   

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

  ההרשמה למרכזים אלו מתבצעת במוסד/מכללה/מרכז בו מבקשים ללמוד.  
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  עבודה (אך ורק לסטודנטים העובדים במקום)מרכזי לימוד במקומות 
ייעוץ ללימודים 

  אקדמיים
קבלת קהל במשרד 

  ההרשמה
  ון/פקסטלפ

  ההרשמה במשרד
סמל   ניהול

מרכז 
 הלימוד

  תובתווכ הלימודכז שם מר

יועצי המחלקה 
לניהול וכלכלה 

  MBAלתואר 

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

  התעשייה האווירית – מהות  193  עזריה מרים
מרכז הדרכה, התעשייה האווירית 

  בע"מ, נתב"ג, לוד

יועצי המחלקה 
לניהול וכלכלה 

  MBAלתואר 

  טלפקס:  ה-א 16:00-08:00
03-7633480 

 

שירי 
  אליקשוילי

  רשות המיסים  488
, קריית הממשלה, 125דרך מנחם בגין 

  אביב-תל
יועצי המחלקה 
לניהול וכלכלה 

  MBAלתואר 

  טלפקס:  ה-א 16:00-08:00
073-7925340 

  

ענת צוקר 
  שלו

  בית ההשקעות פסגות  661
  אביב-, תל14אחד העם 

 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
   תובתווככז הלימודשם מר סמל מרכז לימוד  ייעוץ ללימודים אקדמיים

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

   אליאנס  660
 אביב-, תל26רידינג 

  מרכז
 

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

   תיכון חדש  556
 אביב-, תל81דרך נמיר 

  

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

   הכפר הירוק  494
  רמת השרון

  

הייעוץ מתקיים בקמפוס האוניברסיטה 
, 1הפתוחה ברעננה, דרך האוניברסיטה 

  רעננה.
  

  

  האוניברסיטה הפתוחה,  –רעננה   542
  מכללה עירונית

  להרשמה: קמפוס האוניברסיטה הפתוחה ברעננה, 
   , רעננה1דרך האוניברסיטה 

  , 09-7780651, פקס: 09-7782222טל': 
  15:30-08:30ה, -א

  , רעננה75קרן היסוד מרכז הלימוד: 

  השרון
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