
הגשת מועמדות ללימודי� לתואר שני

פרטי� אישיי� של המועמד ב. 

תחו� התואר המבוקש א. 

יש למלא את הטופ� בשלמות על שני חלקיו. מילוי חלקי או שגוי עלול לגרו� לעיכוב בהמש� הטיפול.  .1
יש לשל� דמי הגשת מועמדות כמפורט בהנחיות ההרשמה.  .2

יש לצר� לטופ� את המ�מכי� המבוקשי� (כמפורט להל	) ולשלוח למרכז ההישגי� הלימודיי�.  .3
מ�מכי המועמדות יועברו לוועדת הקבלה ללימודי� לתואר שני. תשובה תישלח לאחר קבלת ההחלטה.  .4

הטופ� מיועד לנשי� ולגברי�, א� למע	 הפשטות הוא מנו�ח בלשו	 זכר.  .5

הנחיות להגשת מועמדות

א�מכתא

לשימוש
המשרד

רחוב ומ�פר בית

מ�פר הזהות (9 �פרות).
רק א� אינ� בעל אזרחות ישראלית, רשו� מ�פר דרכו	

הש� הפרטי באותיות לועזיות (רשו� באותיות דפו�)ש� המשפחה באותיות לועזיות (רשו� באותיות דפו�)

הש� הפרטיש� המשפחה

�טודנט הלומד בחו"ל
  כ	

מי	
  זכר    נקבה

אזור חיוג תארי� לידהקידומתמ�פר הטלפו	 מ�פר הטלפו	 ה�לולרי

מדינה מיקוד מיקו� השגרירות הקרובה ביותר למקו� מגורי�עיר

כתובת
e-mail

מיקודש� היישובדואר�נע תא חלוקהדירהכני�המ�' ביתש� רחוב ת"ד

חתימה
אני מאשר שכל הפרטי� המפורטי� בטופ	 זה נכוני�.

יש לבצע הפקדה במזומ	 לאוניבר�יטה הפתוחה, לחשבו	 מ�פר 22569567. אי	 צור� בשובר תשלו� ידני.  א. 
חובה לצר� לטופ� זה עותק מהקבלה על התשלו�. ב. 

מ�' הזהות של בעל
הכרטי� (9 �פרות)

תוק�
הכרטי�

עד
נא למלא בדייקנות!
(1) בכרטי	 אשראי

ש� בעל  
הכרטי�

ד. הצהרת המועמד

ה. מ	מכי� מצורפי�

מ�פר 
כרטי�  
האשראי

ג.  אופ� תשלו� דמי הגשת מועמדות - בחר באחת משתי האפשרויות המוצעות להל	:

לטיפול מרכז ההישגי� הלימודיי�

 תארי�

� ר א ב ד  מ ו ל ה ט  נ ד ו ט 	 י  ד י � ל ע ק  ר א  ל ו מ י  -  � ר א ב ת  ב ו ת כ

(רשו� באותיות דפו�) ל  " ו ח ב ד  מ ו ל ה ט  נ ד ו ט 	 י  ד י � ל ע ק  ר א  ל ו מ - י ל  " ו ח ב ת  ב ו ת כ

צר� צילו� מאושר של תעודות גמר התואר (או אישור זכאות), כולל גליונות ציוני� מאושרי� כחוק, או צילומיה� בצירו� אישור נוטריוני. 
לחלופי	 אפשר לצר� צילומי תעודות שאינ� מאושרי� כחוק, בתנאי שהמקור יוצג ויאושר במרכז ההישגי� הלימודיי� באוניבר�יטה הפתוחה.

באפשרות� לצר� ג� כל מ�מ� שלדעת� יכול להיות  רלוונטי להחלטה על קבלת� ללימודי�.
נית	 לאשר מ�מכי� ג� במרכזי לימוד של האוניבר�יטה הפתוחה ברחבי האר�.

יש לצר� מ�מכי� נו�פי� בהתא� לדרישות כל תכנית.

2. פרטי� ומידע על המועמד — חובה למלא

הש� הפרטיש� המשפחה

(2) בתשלו� בבנק הדואר 

1. פרטי� של המועמד ותשלו� דמי המועמדות - חובה למלא את כל הפרטי� ב	עי� זה.

תחו� התואר המבוקש א. 

פרטי� אישיי� של המועמד ב. 

מגמה מבוקשת ג. 

פירוט הלימודי� האקדמיי� הקודמי� ד. 

חשוב מאוד למלא כתובת e-mail שמשמשת כלי תקשורת חשוב בי	 האוניבר�יטה ל�טודנטי�

מ�פר הזהות (9 �פרות). רק א� אינ� בעל אזרחות 
ישראלית, רשו� מ�פר דרכו	

דר� האוניבר�יטה 1
ת"ד 808, רעננה 4353701
www.openu.ac.il

מינהל שירותי הוראה
מרכז ההישגי� הלימודיי�

מועמד לתואר שני בלימודי דמוקרטיה, לתואר שני בחינו� או לתואר 
שני בהי	טוריה, רשו� מגמה מועדפת. רשו� המגמה המועדפת אינו 

מחייב ומשמש רק לצרכי� פנימיי� של האוניבר�יטה


