
האם ברצונך להיות חבר/ה באגודת הסטודנטים (החברות בלבד אינה כרוכה בתשלום)     כן  1     לא  1 

הנחיות חשובות למילוי הטופס

מספר אסמכתא

מספר הזהות (9 ספרות). רק אם אינך בעל אזרחות ישראלית, 
עליך למלא מספר דרכון

שם פרטישם משפחה

קידומתמספר טלפון ניידמספר טלפון בשעות הערבמספר טלפון בשעות היום אזור חיוג אזור חיוג

מספר שנות
לימוד (כולל
בי"ס יסודי)

3
תעודת בגרות 

סמל תעודה
(רשום לפי

הגבוהה ביותר)

שנת לימוד
סדירה

אחרונה

4

1

סמל
העיסוק

א. פרטי הנרשם

1
1

זכר
נקבה

1
2

שנת עלייה תאריך לידהמין
סמל ארץ
לידת אב

סמל ארץ
לידת אם

סמל 
שפת אם

1 1 סמל ארץ 
לידה

2

כתובת E-MAIL (רשום באותיות דפוס) חשוב ביותר! (ראה הסבר על משלוח הודעות ב E-MAIL ב"ידיעון")

אישור צבאי לא תקין
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מספר אסמכתא קודמתאכסניהתקופה

אני מצהיר שכל הפרטים המפורטים בטופס זה נכונים.  ..1
יש),  (אם  נוספות  הרשמה  ובהנחיות  ב"ידיעון"  היטב  עיינתי  מצהיר כי  אני   ..2

שמהווים חלק מתנאי הרשמתי ולימודיי, כפי שיהיו תקפים מעת לעת.
אני מצהיר כי קראתי את הנחיות ההרשמה וביטולה והם מקובלים עליי.  ..3

ותקנותיה,  הנחיותיה  הפתוחה  האוניברסיטה  נוהלי  את  לקיים  אני מתחייב  �..4
לרבות אלה שייקבעו במשך זמן לימודיי, גם אם יהיו בהם שינויים מעת לעת.

אם נרשמתי או אירשם כסטודנט מטעם ו/או במימון גורם כמו: קבוצה  �.5
מאורגנת, מכללה, מקום עבודה או כל מוסד אחר שיש לו עניין בלימודיי, אני 

נותן בזה את הסכמתי למסור לגורם זה כל מידע לגבי הרשמתי ולימודיי 
באוניברסיטה הפתוחה.

שכר לימוד ותשלומים אחרים  .6
אני מתחייב לשלם לאוניברסיטה הפתוחה, במועד שבו אתבקש לעשות כן, את     א. 
שכר הלימוד ותשלומים אחרים, לרבות סכומים שלא שולמו על-ידי גורם אחר 
שהתחייב לשלמם, על פי הסכום שיהיה נכון בתאריך שבו אשלם בפועל את 
התשלום. ידוע לי, כי אי עמידה בתשלומי שכר הלימוד או בכל תשלום אחר 
לאוניברסיטה, מצידי ו/או בעבורי, וכן אי החזרת ציוד או עזרי לימוד שקיבלתי 
תעודות  או  שירותים  קבלת  ממני  למנוע  עשוי  בהשאלה,  מהאוניברסיטה 
מטעמה. כמו כן, האוניברסיטה הפתוחה זכאית לזקוף כל תשלום שלי לחוב או 

לחיוב שלי שטרם שולם, ולקזז יתרות זכות שלי, לפי שיקול דעתה.
או  זה  בסמסטר  אשראי  בכרטיס  אחרים  ותשלומים  לימוד  שכר  אשלם  אם    ב.  
במועד מאוחר יותר, אני מתחייב להודיע לאוניברסיטה הפתוחה על כל שינוי 
במספרו של כרטיס האשראי או על ביטולו. אם אשתמש בכרטיס אשראי שאינו 
שהסכום  לי  ידוע  הכרטיס.  מבעל  אישור  קבלת  לאחר  רק  זאת  אעשה  שלי, 
תקנות  פי  על  המתאים  הסכום  הוא  האשראי,  כרטיס  באמצעות  שייגבה 

האוניברסיטה.
אני מסכים בזאת, כי אם לא אמלא את פרטי חשבוני בבנק לצורך החזר כספי     ג. 

(כאמור בסעיף ה), תהיה האוניברסיטה הפתוחה זכאית לנכות מכל סכום שיגיע    
לי את ההוצאות והעלויות להכנת תשלום בהמחאה מיוחדת, וזאת לאחר פנייה    

שלי בכתב לאוניברסיטה הפתוחה, ובכפיפות לאמור בעניין זה ב"ידיעון".  
ידוע לי כי קבלת תואר בוגר ו/או כל אישור או תעודה אחרים שהאוניברסיטה   �.7
מעניקה אינם משחררים אותי מאחריות לתשלום כל חוב שהיה קיים בעת מתן    
התואר ו/או האישור ו/או התעודה, שלא שולם למעשה לאוניברסיטה הפתוחה.    
כמו כן, אני יודע ומסכים שהאוניברסיטה זכאית לקזז מכל תשלום עתידי שלי    

חוב לאוניברסיטה, שלא שולם למעשה לאוניברסיטה, גם לאחר התיישנות    
התובענה.  

במידע  שימוש  לעשות  הפתוחה  לאוניברסיטה  בזאת  ומאשר  מסכים  אני  �..8
אודותיי, המצוי או יהיה מצוי במאגרי המידע באוניברסיטה, במסגרת פעילותה 
ו/או בקשר ללימודים ולמחקר, לרבות ענייני מינהל, כספים, מלגות ו/או לצורך 

פעילות סטודנטיאלית באוניברסיטה.
אני מסכים ומאשר בזאת לאוניברסיטה הפתוחה לקבל מידע לימודי אודותיי,  �..9
המצוי במאגרי משרד החינוך ו/או המרכז הארצי לבחינות ולהערכה, לצרכי 

מחקר סטטיסטי בלבד.
התעודות  אמיתות  את  לבדוק  הפתוחה  לאוניברסיטה  ומאשר  מסכים  אני   .10

והמסמכים שהגשתי לאוניברסיטה.
אני מאשר, מסכים ומצהיר שלא אשתמש במספרי הטלפון ו/או בכתובות דואר   .11
אלקטרוני ו/או בכל כתובת אחרת, שיימסרו לי על�ידי האוניברסיטה הפתוחה, 

אלא אך ורק לצורכי הלימודים בה.
אני מתחייב בזה כי לכשאקבל ציוד או עזרי לימוד בהשאלה:  .12

אקבלם כשואל על�פי חוק השכירות וההשאלה. א. 
האמור בטופס ההשאלה על�כך שאני מחויב בחתימה כנגד קבלת ציוד   ב. 

או עזרי לימוד מחייב אותי גם אם לא אחתום על הטופס.  
שתכנית  לי  ידוע  הוראה,  לעובדי  המיועד  לקורס  אירשם  או  נרשמתי  אם   .13
לימודים לעובדי הוראה להרחבת ו/או לקבלת רשיון הוראה מתאים, מותנית 
בדרישות סף שנקבעו, לרבות "כתב היתר" מתאים. כל עוד לא מילאתי אחר 
דרישות הסף הנ"ל, אני מצטרף ללימודים להרחבת הידע ולא אוכל לבקש ו/או 

לקבל כל רישיון ממשרד החינוך.
אחריות הצדדים (האוניברסיטה הפתוחה ו/או הסטודנט) וחליפיהם בקשר   .14
להסכם ללימודים בקורס כלשהו, נספחיו ותנאיו, לרבות פרסומים ומיצגים 
וכן כתוצאה ובשל הפרת הסכם, פיצויים ו/או נזקים ו/או מכל סיבה שהיא, 

תהיה מוגבלת בסכום התביעה עד לגובה שכר הלימוד נשוא התובענה.
�הגבלת האחריות והחבות הנ"ל תחול על כל תביעה, למעט תביעת נזיקין לנזקי  �

גוף שנגרמו לסטודנט.
�בשום מקרה של תביעה בגין הפרת ההסכם, אף אחד מן הצדדים  �

ו/או  עקיף  ו/או  תוצאתי  נזק  בכל  יישא  לא  הסטודנט)  או  (האוניברסיטה 
מיוחד, לרבות אבדן עסקה כלשהי, אבדן ההשתתפות ו/או גמול ו/או זמן ו/או 

אבדן רווחים או בכל נזק בסכום שעולה על הסכום האמור לעיל. 

שם פרטי באותיות לועזיות (רשום באותיות דפוס)שם משפחה באותיות לועזיות (רשום באותיות דפוס)

לפני מילוי הטופס יש לקרוא בעיון ובתשומת לב רבה את כל הנחיות ההרשמה הכלולות בחומר ההרשמה.   .1
יש למלא את הטופס בשלמות על–פי ההנחיות. מילוי חלקי או שגוי יגרום לעיכוב הטיפול בקליטת ההרשמה.  .2

במקומות אחדים בטופס זה, יש לרשום סמלים מתוך טבלות הסמלים המופיעות ב"ידיעון" בפרק 16 "טבלות עזר למילוי טופסי הרשמה".     .3
בכל משבצת שבה מתבקש סמל, רשומה הפניה לטבלה המתאימה (דוגמה: = טבלה מספר 2). �

סטודנטים הנרשמים בקמפוסים/מכללות/מוסדות/מרכזי לימוד לא צריכים למלא את חלקים י-יא.   .4
הטופס מיועד לנשים ולגברים, אך למען הפשטות הוא מנוסח בלשון זכר.   .5

אילוץ

חתימת רכז ההרשמהזיהוי מיוחד שם רכז ההרשמה
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שם רחוב                                                     מס' בית    כניסה       דירה      דואר�נע                               ת"ד                תא חלוקה                              

שם פרטישם משפחה

אני מצהיר בזאת שכל הפרטים דלעיל נכונים ו/או שהעברתי עדכון לאוניברסיטה הפתוחה 
כנדרש לעיל. 

כמו כן אני מצהיר בזאת כי התמונה המצורפת הינה תמונתי ושידוע לי שהתעודה היא 
לשימושי הפרטי בלבד ואסור לי להעבירה לאחר.

ידוע לי שהפרה של האמור לעיל מהווה עבירת משמעת על פי תקנון המשמעת לסטודנטים 
באוניברסיטה הפתוחה.

נא להדביק כאן תמונת 
דרכון תקנית, עדכנית 
וברורה (ללא סיכות), 

ולהקפיד לציין
על גב התמונה שם פרטי,
שם משפחה ומספר זהות.

אין לכסות את קווי 
המסגרת.

תאריך

חתימת
הסטודנט

סטודנט הלומד בחו"ל
כן1

מדינה (ימולא רק ע"י סטודנט הלומד בחו"ל)מיקודשם היישוב/עיר

פרטי הנרשם 

לשימוש המשרד
1 ספח תקין

1 ספח ללא חתימה
ספח ללא תמונה  1

תמונה לא תקינה  1
�

מספר הזהות (9 ספרות)
חובה למלא את כל 

הפרטים הנדרשים, 
להדביק תמונה בהתאם 

להנחיות ולחתום על 
ההצהרה

דרך האוניברסיטה 1
ת"ד 808, רעננה 4353701
www.openu.ac.ilבקשת הרשמה לסטודנט חדש

מספר סידורי

טו. הצהרה כללית

יג. פרטים נוספים בהרשמת סטודנט הלומד בחו"ל

.1  אם אתה בעל מוגבלות פיזית כלשהי המשפיעה על יכולת הנגישות שלך למרכזי הלימוד ולמרכזי הבחינה, סמן   .1
.1  אם אתה בעל לקות ראיה (המוכרת כנכות), סמן   .2

.1  אם אתה בעל לקות שמיעה (המוכרת כנכות), סמן   .3
.1  אם אתה מעונין לקבל מידע אודות היחידה לסטודנטים עם לקויות למידה סמן   .4

סוג המספר שצויין
1
1

מספר הזהות
מספר דרכון

חתימהתאריך

חתימתי כאן מהווה אישור והסכמה להצהרה זו (ידוע לי כי בלי החתימה - אי אפשר יהיה להמשיך את הטיפול בהרשמתי).


ולחתום למלא  ד  להקפי חובה 

4. אישור יועץ ללימודים אקדמיים (לפי המפורט במידעון לתלמידי תיכון) אני מאשר לסטודנט 

3. הצהרה (ימולא ע"י הסטודנט)
אני מצהיר כי ידוע לי שכל עוד אני קטין/ה, האוניברסיטה הפתוחה תאפשר לאפוטרופוסים שלי (הורי או נציגי החוקיים) לקבל מידע הקשור ללימודי,    

לרבות הקוד האישי ללימודים באוניברסיטה הפתוחה.  
______________  חתימת הסטודנט           תאריך ________________ 

יב. פרטים נוספים בהרשמת סטודנט שהוא תלמיד תיכון ו/או מתחת לגיל 18
ביום פתיחת הסמסטר אני 

אהיה תלמיד בכיתה
. ___________ 

1. ימולא על�ידי הסטודנט

שם הקורסמספר הקורס

אני מצהיר בזה כי אני מסכים ללימודי בני/בתי באוניברסיטה הפתוחה, ואני מתחייב לשאת בהוצאות הכרוכות בכך. א. 
אני מצהיר בזה כי קראתי את הנחיות ההרשמה וביטולה והם מקובלים עלי. ב. 

אני מצהיר בזה כי בני/בתי ואני קראנו את המידעון לתלמידי תיכון ולקחנו לתשומת לבנו את האמור בו. ג. 
אני מצהיר בזה כי קראתי את ההצהרה הכללית (סעיף טו) ואני מסכים לאמור בה. ד. 

2. הצהרה (ימולא על�ידי ההורה)

חתימת
היועץ

שם 
היועץ

תאריך

 חתימת ההורהשם ההורהתאריך

פרטים אלה ימולאו על�ידי כל הסטודנטים השייכים לקטיגוריה זו

יד. פרטים לגבי ליקויים ומגבלות

לא חובה למלא

מומלץ מאד לקבל ייעוץ ללימודים אקדמיים לפני ההרשמה, לבחירה מתאימה של קורסים, תכנית לימודים ותואר.
מערך ייעוץ והדרכה ללימודים אקדמיים יזמן אותך לפגישת ייעוץ במהלך הסמסטר.

1  קיבלתי ייעוץ לפני ההרשמה סמן  במקום המתאים:  אני מעוניין לקבל ייעוץ  1  כן   1  לא      
לידיעתך: ההרשמה בטופס זה מחייבת גם אם לא קיבלת ייעוץ עד כה.

פרטים
של

איש
קשר

בארץ

שם איש הקשר

מספר טלפון בשעות הערבמספר טלפון בשעות היום אז' חיוגאז' חיוג

רשום את מקום נציגות ישראל (שגרירות,
קונסוליה) הקרוב ביותר למקום מגוריך,
שבו אתה מבקש להיבחן בבחינת הגמר.

קידומתמספר טלפון נייד

סטודנט הלומד בחו"ל רשאי לציין פרטים 
של איש קשר בארץ, בכפוף להנחיות 

המפורטות ב"ידיעון".
שם רחוב/מס' בית/כניסה/דירה/דואר�נע/ת"ד/תא חלוקה                      

 שם היישוב              מיקוד

אז' חיוגמספר פקס

לא1כן

ב. ייעוץ

ג. בקשה לקבלת תעודת סטודנט

לא חובה למלא



ז. מטרת הלימוד
סמן ב– את מטרת הלימוד שלך (באפשרותך לשנות את בחירתך בכל מועד הרשמה)

1  1  תואר אקדמי באוניברסיטה הפתוחה  2  1 אפיק מעבר לאוניברסיטה אחרת  3 1 בי"ס לטכנולוגיה — טכנאי/הנדסאי

4  1  הכשרה מקצועית/השתלמות/שנת שבתון  5 1 השכלה כללית  6 1 חוג לאחר תואר  7 1 אחרת/לא החלטתי

ו. דמי שירותי רווחה
במסגרת התשלומים לאוניברסיטה ייגבה תשלום נוסף עבור שרותי רווחה (פרטים ב"ידיעון" ובאתר האו"פ). אי תשלום זה ימנע ממך הטבות הניתנות 

1–על�ידי האוניברסיטה ואגודת הסטודנטים. אם אין ברצונך לשלם תשלום זה נא סמן ב

-  סמל הסמסטר מופיע בהנחיות ההרשמה לצד שם הסמסטר.  1
-  יש למלא פרטים אלו רק אם רצונך להירשם בפועל לקורס נוסף. הפרטים אינם מיועדים לרישום קורס חלופי.  2

-  יש למלא "סימול מיוחד" רק אם ניתנה הנחיה מפורשת למלא שדה זה.  3
-  ההשתתפות בקבוצת לימוד במתכונת של הנחיה מוגברת מותנית בתשלום תוספת עבור הנחיה מוגברת.   4

�תשלום התוספת עבור ההנחיה המוגברת אינו חלק משכר הלימוד. �

י. פרטי הקורסים המבוקשים להרשמה בסמסטר

מספר הקורס

שם הקורס

1 סמסטר סתיו (א) - סמל1 _________  1 סמסטר אביב (ב) - סמל1 _________  1 סמסטר קיץ (ג) - סמל1 _________ פתיחת הלימודים:

הקורס הראשון הקורס השני2פרטים

הנחיה רגילה עם    1 2
מפגשים פנים אל פנים  

הנחיה רגילה    1 3
באמצעות טכנולוגיות  

מתכונת הנחיה
(אפשר לבחור רק במתכונת הנחיה 

שהקורס מוצע בה בסמסטר 
הלימודים, כמפורט ב“ידיעון“ 

ובאתר האו"פ באינטרנט).

סימול מיוחד3סימול מיוחד3

מספר שיבוץ למפגשי הנחיה
קבוצת 
הלימוד

סמל
מרכז

הלימוד
סמל6

מרכז
הלימוד

מספר 6
קבוצת 
הלימוד

פרטים אלה ימולאו רק על�ידי סטודנטים הנרשמים ישירות לאוניברסיטה הפתוחה

ח. מסלול לימודים

סמל מסלול הלימודים (היעזר בטבלה מספר 5 בפרק 16 ב"ידיעון")

אנא רשום את סמל מסלול הלימודים שבחרת.
יש להיעזר בטבלות עזר למילוי טופס ההרשמה אשר בפרק 16 ב"ידיעון".

רישום סמל המסלול בטופס זה הוא לצורכי מידע של האוניברסיטה ואי–אפשר להסתמך עליו בכל עניין או טענה כל שהם. 
באפשרותך לשנות את בחירתך בכל מועד הרשמה. בחירתך כאן אינה מחייבת אותך או את האוניברסיטה ואינה מחליפה 

את הצורך בהגשת תכנית לימודים לבדיקת הוועדה לאישור תכניות לימודים. לא קיימת זיקה כלשהי בין הרשום כאן לבין 
שכר הלימוד הנדרש.

5


שם בעל  
הכרטיס

תוקף 
הכרטיס עד   

אני נותן בזאת הרשאה לאוניברסיטה הפתוחה לחייב את כרטיס האשראי שפרטיו להלן, בגין שכר לימוד ותשלומים אחרים בקשר ללימודיי בקורסים של האוניברסיטה 
הפתוחה ובגין תשלומים אחרים על�פי נוהלי האוניברסיטה הפתוחה הנחיותיה ודרישותיה. ידוע לי שאחויב באמצעות כרטיס זה בגין כל שכר לימוד או חלק ממנו, או 

בגין תשלומים אחרים על�פי נהלי האוניברסיטה והנחיותיה, אלא אם כן מסרתי פרטי כרטיס אשראי אחר או אמצעי תשלום אחר. 
אם כרטיס האשראי אינו שלי, אני מצהיר בזה שקיבלתי את אישורו של בעל הכרטיס להשתמש בו.

אני מתחייב להודיע לאוניברסיטה הפתוחה באמצעות קול האו"פ (ראה הסבר בהנחיות ההרשמה) על ביטול כרטיס האשראי, על שינוי מספרו, או על גמר התוקף שלו.
להלן פרטי כרטיס האשראי:

ד. הרשאה קבועה לחיוב באמצעות כרטיס אשראי

חתימהתאריך

חלק זה מיועד רק למשלמים באמצעות כרטיס אשראי

מספר הזהות של בעל
הכרטיס (9 ספרות)

מספר 
כרטיס  
האשראי

מספר
החשבון

כתובת
הסניף

מספר
הסניף

שם
הבנק

ה. פרטי חשבון בנק לצורך החזרים כספיים          

 

תעודת סטודנט:
תעודת הסטודנט משמשת את הסטודנטים לצורך הזדהות כסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה 

והסטודנטים יידרשו להציגה בכל המגעים עם האוניברסיטה. לפיכך, חובה להקפיד ולמלא את הספח 
שמעבר לדף ולצרף תמונה כמבוקש.

 

תשלום אחד  1  .1
תשלומים בהסדר קרדיט, רשום מספר תשלומים מבוקש  1  .2

הסדר אשראי של האוניברסיטה הפתוחה -  1 .3
(ראה פרטים בטבלה של "חלוקת תשלומי שכר הלימוד על�פי  הסדר אשראי של האוניברסיטה הפתוחה"   � �

ב"ידיעון", בפרק "הרשמה" בסעיף "הנחיות לתשלום באמצעות כרטיס אשראי"). � �
�

4. תשלום באמצעות קרן הפיקדון לחיילים משוחררים

3. תשלום בבנק הדואר בלבד או בקופת האוניברסיטה הפתוחה (למדא)

קרא את ההנחיות המתאימות ב"ידיעון", בפרק "הרשמה", בסעיף "הנחיות לתשלום".  א. 
חובה לצרף לטופס זה את אישור התשלום חתום על ידי הבנק ולשלוח בהקדם האפשרי לאוניברסיטה. אין לשלם בפועל בבנק   ב. 

או בקופת האוניברסיטה הפתוחה. �

אנו מתחייבים לשלם לאוניברסיטה הפתוחה את שכר הלימוד ותשלומים אחרים בהתאם להנחיות ההרשמה וביטולה, בעבור הקורסים
שהסטודנט שלהלן רשם בטופס זה:

מספר הזהות שם הסטודנט       

תאריך

כתובת 
מלאה

מספר 
טלפון

שם מקום העבודה 
או הגורם המשלם 

חתימה  
וחותמת

תפקיד 
החותם

שם  
החותם

1. אופן חיוב בכרטיס אשראי

2. התחייבות של מקום עבודה או גורם משלם אחר (בישראל בלבד)

:( סמן) אבקש לחייב את כרטיס האשראי שאת פרטיו רשמתי בהרשאה הקבועה שבסעיף ד, באופן החיוב המפורט להלן

חשב וסכם את הסכומים לתשלום בכל קורס וכן בכל הקורסים יחד, לפי פירוט מרכיבי התשלום המפורטים ב"ידיעון" (כגון: א. 
שכר לימוד לקורס בהנחיה רגילה, תוספת עבור הנחייה מוגברת, תוספת קיץ, דמי הרשמה לסטודנט חדש, דמי טיפול ועלויות בגין    � 

הרשמה מאוחרת, תשלום בעבור תעודת סטודנט ודמי אבטחה). �
שלם את הסכום הכולל בקופת האוניברסיטה הפתוחה או באחד מסניפי בנק הדואר (בלבד), לחשבון מספר 4-17898-6. ב. 

ג.�חובה לצרף לטופס זה העתק של הקבלה על התשלום.

אם לא יירשם מספר התשלומים  
למשלמים בויזה קרדיט ובדיינרס קרדיט - הגבייה תתבצע ב-3 תשלומים.

למשלמים בישראקרדיט ובאמריקן אקספרס קרדיט -
מספר התשלומים ייקבע על-ידי חברת האשראי בהתאם למקובל.

חובה למלא את כל הפרטים בסעיף זה. מילוי חלקי או שגוי יגרום לעיכוב הטיפול בקליטת ההרשמה.
ימולא על�ידי מקום העבודה או הגורם המשלם בלבד, אין צורך לצרף מכתב התחייבות:

מס' ח"פ/ע"מ 

ימולא רק על�ידי סטודנט הנרשם ישירות לאוניברסיטה (לא במרכז הרשמה מקומי של 
האוניברסיטה הפתוחה או באמצעות מוסד או מכללה)

יא. פרטי התשלום עבור הקורסים הרשומים בטופס 

המשך מעבר לדף

ט. פרטים נוספים
אם ברצונך שכתובת הדואר האלקטרוני (E-MAIL) שמסרת תפורסם 

ברשימת הסטודנטים של הקורס המופיעה במערכת שאילתא ובאתר 
1  הקורס, יש לסמן

אם ברצונך שמספרי הטלפון וישוב מגורים שמסרת יפורסמו ברשימת 
הסטודנטים של הקורס המופיעה במערכת שאילתא ובאתר הקורס 

1  יש לסמן

4 1  הנחיה מוגברת עם  
מפגשים פנים אל פנים  

5 1  הנחיה מוגברת   
באמצעות טכנולוגיות  

מוגברת4רגילה
הנחיה רגילה עם    1 2

מפגשים פנים אל פנים  
הנחיה רגילה    1 3

באמצעות טכנולוגיות  

4 1  הנחיה מוגברת עם  
מפגשים פנים אל פנים  

5 1  הנחיה מוגברת   
באמצעות טכנולוגיות  

מוגברת4רגילה

ללא מפגשי הנחיה   1 1
עם מפגשי הנחיה (סמן  במקום המתאים)

ללא מפגשי הנחיה   1 1
עם מפגשי הנחיה (סמן  במקום המתאים)



ז. מטרת הלימוד
סמן ב– את מטרת הלימוד שלך (באפשרותך לשנות את בחירתך בכל מועד הרשמה)

1  1  תואר אקדמי באוניברסיטה הפתוחה  2  1 אפיק מעבר לאוניברסיטה אחרת  3 1 בי"ס לטכנולוגיה — טכנאי/הנדסאי

4  1  הכשרה מקצועית/השתלמות/שנת שבתון  5 1 השכלה כללית  6 1 חוג לאחר תואר  7 1 אחרת/לא החלטתי

ו. דמי שירותי רווחה
במסגרת התשלומים לאוניברסיטה ייגבה תשלום נוסף עבור שרותי רווחה (פרטים ב"ידיעון" ובאתר האו"פ). אי תשלום זה ימנע ממך הטבות הניתנות 

1–על�ידי האוניברסיטה ואגודת הסטודנטים. אם אין ברצונך לשלם תשלום זה נא סמן ב

-  סמל הסמסטר מופיע בהנחיות ההרשמה לצד שם הסמסטר.  1
-  יש למלא פרטים אלו רק אם רצונך להירשם בפועל לקורס נוסף. הפרטים אינם מיועדים לרישום קורס חלופי.  2

-  יש למלא "סימול מיוחד" רק אם ניתנה הנחיה מפורשת למלא שדה זה.  3
-  ההשתתפות בקבוצת לימוד במתכונת של הנחיה מוגברת מותנית בתשלום תוספת עבור הנחיה מוגברת.   4

�תשלום התוספת עבור ההנחיה המוגברת אינו חלק משכר הלימוד. �

י. פרטי הקורסים המבוקשים להרשמה בסמסטר

מספר הקורס

שם הקורס

1 סמסטר סתיו (א) - סמל1 _________  1 סמסטר אביב (ב) - סמל1 _________  1 סמסטר קיץ (ג) - סמל1 _________ פתיחת הלימודים:

הקורס הראשון הקורס השני2פרטים

הנחיה רגילה עם    1 2
מפגשים פנים אל פנים  

הנחיה רגילה    1 3
באמצעות טכנולוגיות  

מתכונת הנחיה
(אפשר לבחור רק במתכונת הנחיה 

שהקורס מוצע בה בסמסטר 
הלימודים, כמפורט ב“ידיעון“ 

ובאתר האו"פ באינטרנט).

סימול מיוחד3סימול מיוחד3

מספר שיבוץ למפגשי הנחיה
קבוצת 
הלימוד

סמל
מרכז

הלימוד
סמל6

מרכז
הלימוד

מספר 6
קבוצת 
הלימוד

פרטים אלה ימולאו רק על�ידי סטודנטים הנרשמים ישירות לאוניברסיטה הפתוחה

ח. מסלול לימודים

סמל מסלול הלימודים (היעזר בטבלה מספר 5 בפרק 16 ב"ידיעון")

אנא רשום את סמל מסלול הלימודים שבחרת.
יש להיעזר בטבלות עזר למילוי טופס ההרשמה אשר בפרק 16 ב"ידיעון".

רישום סמל המסלול בטופס זה הוא לצורכי מידע של האוניברסיטה ואי–אפשר להסתמך עליו בכל עניין או טענה כל שהם. 
באפשרותך לשנות את בחירתך בכל מועד הרשמה. בחירתך כאן אינה מחייבת אותך או את האוניברסיטה ואינה מחליפה 

את הצורך בהגשת תכנית לימודים לבדיקת הוועדה לאישור תכניות לימודים. לא קיימת זיקה כלשהי בין הרשום כאן לבין 
שכר הלימוד הנדרש.
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שם בעל  
הכרטיס

תוקף 
הכרטיס עד   

אני נותן בזאת הרשאה לאוניברסיטה הפתוחה לחייב את כרטיס האשראי שפרטיו להלן, בגין שכר לימוד ותשלומים אחרים בקשר ללימודיי בקורסים של האוניברסיטה 
הפתוחה ובגין תשלומים אחרים על�פי נוהלי האוניברסיטה הפתוחה הנחיותיה ודרישותיה. ידוע לי שאחויב באמצעות כרטיס זה בגין כל שכר לימוד או חלק ממנו, או 

בגין תשלומים אחרים על�פי נהלי האוניברסיטה והנחיותיה, אלא אם כן מסרתי פרטי כרטיס אשראי אחר או אמצעי תשלום אחר. 
אם כרטיס האשראי אינו שלי, אני מצהיר בזה שקיבלתי את אישורו של בעל הכרטיס להשתמש בו.

אני מתחייב להודיע לאוניברסיטה הפתוחה באמצעות קול האו"פ (ראה הסבר בהנחיות ההרשמה) על ביטול כרטיס האשראי, על שינוי מספרו, או על גמר התוקף שלו.
להלן פרטי כרטיס האשראי:

ד. הרשאה קבועה לחיוב באמצעות כרטיס אשראי

חתימהתאריך

חלק זה מיועד רק למשלמים באמצעות כרטיס אשראי

מספר הזהות של בעל
הכרטיס (9 ספרות)

מספר 
כרטיס  
האשראי

מספר
החשבון

כתובת
הסניף

מספר
הסניף

שם
הבנק

ה. פרטי חשבון בנק לצורך החזרים כספיים          

 

תעודת סטודנט:
תעודת הסטודנט משמשת את הסטודנטים לצורך הזדהות כסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה 

והסטודנטים יידרשו להציגה בכל המגעים עם האוניברסיטה. לפיכך, חובה להקפיד ולמלא את הספח 
שמעבר לדף ולצרף תמונה כמבוקש.

 

תשלום אחד  1  .1
תשלומים בהסדר קרדיט, רשום מספר תשלומים מבוקש  1  .2

הסדר אשראי של האוניברסיטה הפתוחה -  1 .3
(ראה פרטים בטבלה של "חלוקת תשלומי שכר הלימוד על�פי  הסדר אשראי של האוניברסיטה הפתוחה"   � �

ב"ידיעון", בפרק "הרשמה" בסעיף "הנחיות לתשלום באמצעות כרטיס אשראי"). � �
�

4. תשלום באמצעות קרן הפיקדון לחיילים משוחררים

3. תשלום בבנק הדואר בלבד או בקופת האוניברסיטה הפתוחה (למדא)

קרא את ההנחיות המתאימות ב"ידיעון", בפרק "הרשמה", בסעיף "הנחיות לתשלום".  א. 
חובה לצרף לטופס זה את אישור התשלום חתום על ידי הבנק ולשלוח בהקדם האפשרי לאוניברסיטה. אין לשלם בפועל בבנק   ב. 

או בקופת האוניברסיטה הפתוחה. �

אנו מתחייבים לשלם לאוניברסיטה הפתוחה את שכר הלימוד ותשלומים אחרים בהתאם להנחיות ההרשמה וביטולה, בעבור הקורסים
שהסטודנט שלהלן רשם בטופס זה:

מספר הזהות שם הסטודנט       

תאריך

כתובת 
מלאה

מספר 
טלפון

שם מקום העבודה 
או הגורם המשלם 

חתימה  
וחותמת

תפקיד 
החותם

שם  
החותם

1. אופן חיוב בכרטיס אשראי

2. התחייבות של מקום עבודה או גורם משלם אחר (בישראל בלבד)

:( סמן) אבקש לחייב את כרטיס האשראי שאת פרטיו רשמתי בהרשאה הקבועה שבסעיף ד, באופן החיוב המפורט להלן

חשב וסכם את הסכומים לתשלום בכל קורס וכן בכל הקורסים יחד, לפי פירוט מרכיבי התשלום המפורטים ב"ידיעון" (כגון: א. 
שכר לימוד לקורס בהנחיה רגילה, תוספת עבור הנחייה מוגברת, תוספת קיץ, דמי הרשמה לסטודנט חדש, דמי טיפול ועלויות בגין    � 

הרשמה מאוחרת, תשלום בעבור תעודת סטודנט ודמי אבטחה). �
שלם את הסכום הכולל בקופת האוניברסיטה הפתוחה או באחד מסניפי בנק הדואר (בלבד), לחשבון מספר 4-17898-6. ב. 

ג.�חובה לצרף לטופס זה העתק של הקבלה על התשלום.

אם לא יירשם מספר התשלומים  
למשלמים בויזה קרדיט ובדיינרס קרדיט - הגבייה תתבצע ב-3 תשלומים.

למשלמים בישראקרדיט ובאמריקן אקספרס קרדיט -
מספר התשלומים ייקבע על-ידי חברת האשראי בהתאם למקובל.

חובה למלא את כל הפרטים בסעיף זה. מילוי חלקי או שגוי יגרום לעיכוב הטיפול בקליטת ההרשמה.
ימולא על�ידי מקום העבודה או הגורם המשלם בלבד, אין צורך לצרף מכתב התחייבות:

מס' ח"פ/ע"מ 

ימולא רק על�ידי סטודנט הנרשם ישירות לאוניברסיטה (לא במרכז הרשמה מקומי של 
האוניברסיטה הפתוחה או באמצעות מוסד או מכללה)

יא. פרטי התשלום עבור הקורסים הרשומים בטופס 

המשך מעבר לדף

ט. פרטים נוספים
אם ברצונך שכתובת הדואר האלקטרוני (E-MAIL) שמסרת תפורסם 

ברשימת הסטודנטים של הקורס המופיעה במערכת שאילתא ובאתר 
1  הקורס, יש לסמן

אם ברצונך שמספרי הטלפון וישוב מגורים שמסרת יפורסמו ברשימת 
הסטודנטים של הקורס המופיעה במערכת שאילתא ובאתר הקורס 

1  יש לסמן

4 1  הנחיה מוגברת עם  
מפגשים פנים אל פנים  

5 1  הנחיה מוגברת   
באמצעות טכנולוגיות  

מוגברת4רגילה
הנחיה רגילה עם    1 2

מפגשים פנים אל פנים  
הנחיה רגילה    1 3

באמצעות טכנולוגיות  

4 1  הנחיה מוגברת עם  
מפגשים פנים אל פנים  

5 1  הנחיה מוגברת   
באמצעות טכנולוגיות  

מוגברת4רגילה

ללא מפגשי הנחיה   1 1
עם מפגשי הנחיה (סמן  במקום המתאים)

ללא מפגשי הנחיה   1 1
עם מפגשי הנחיה (סמן  במקום המתאים)



האם ברצונך להיות חבר/ה באגודת הסטודנטים (החברות בלבד אינה כרוכה בתשלום)     כן  1     לא  1 

הנחיות חשובות למילוי הטופס

מספר אסמכתא

מספר הזהות (9 ספרות). רק אם אינך בעל אזרחות ישראלית, 
עליך למלא מספר דרכון

שם פרטישם משפחה

קידומתמספר טלפון ניידמספר טלפון בשעות הערבמספר טלפון בשעות היום אזור חיוג אזור חיוג

מספר שנות
לימוד (כולל
בי"ס יסודי)

3
תעודת בגרות 

סמל תעודה
(רשום לפי

הגבוהה ביותר)

שנת לימוד
סדירה

אחרונה

4

1

סמל
העיסוק

א. פרטי הנרשם

1
1

זכר
נקבה

1
2

שנת עלייה תאריך לידהמין
סמל ארץ
לידת אב

סמל ארץ
לידת אם

סמל 
שפת אם

1 1 סמל ארץ 
לידה

2

כתובת E-MAIL (רשום באותיות דפוס) חשוב ביותר! (ראה הסבר על משלוח הודעות ב E-MAIL ב"ידיעון")

אישור צבאי לא תקין

1

רד
מש

 ה
וש

ימ
לש

יוםחודששנה

מספר אסמכתא קודמתאכסניהתקופה

אני מצהיר שכל הפרטים המפורטים בטופס זה נכונים.  ..1
יש),  (אם  נוספות  הרשמה  ובהנחיות  ב"ידיעון"  היטב  עיינתי  מצהיר כי  אני   ..2

שמהווים חלק מתנאי הרשמתי ולימודיי, כפי שיהיו תקפים מעת לעת.
אני מצהיר כי קראתי את הנחיות ההרשמה וביטולה והם מקובלים עליי.  ..3

ותקנותיה,  הנחיותיה  הפתוחה  האוניברסיטה  נוהלי  את  לקיים  אני מתחייב  �..4
לרבות אלה שייקבעו במשך זמן לימודיי, גם אם יהיו בהם שינויים מעת לעת.

אם נרשמתי או אירשם כסטודנט מטעם ו/או במימון גורם כמו: קבוצה  �.5
מאורגנת, מכללה, מקום עבודה או כל מוסד אחר שיש לו עניין בלימודיי, אני 

נותן בזה את הסכמתי למסור לגורם זה כל מידע לגבי הרשמתי ולימודיי 
באוניברסיטה הפתוחה.

שכר לימוד ותשלומים אחרים  .6
אני מתחייב לשלם לאוניברסיטה הפתוחה, במועד שבו אתבקש לעשות כן, את     א. 
שכר הלימוד ותשלומים אחרים, לרבות סכומים שלא שולמו על-ידי גורם אחר 
שהתחייב לשלמם, על פי הסכום שיהיה נכון בתאריך שבו אשלם בפועל את 
התשלום. ידוע לי, כי אי עמידה בתשלומי שכר הלימוד או בכל תשלום אחר 
לאוניברסיטה, מצידי ו/או בעבורי, וכן אי החזרת ציוד או עזרי לימוד שקיבלתי 
תעודות  או  שירותים  קבלת  ממני  למנוע  עשוי  בהשאלה,  מהאוניברסיטה 
מטעמה. כמו כן, האוניברסיטה הפתוחה זכאית לזקוף כל תשלום שלי לחוב או 

לחיוב שלי שטרם שולם, ולקזז יתרות זכות שלי, לפי שיקול דעתה.
או  זה  בסמסטר  אשראי  בכרטיס  אחרים  ותשלומים  לימוד  שכר  אשלם  אם    ב.  
במועד מאוחר יותר, אני מתחייב להודיע לאוניברסיטה הפתוחה על כל שינוי 
במספרו של כרטיס האשראי או על ביטולו. אם אשתמש בכרטיס אשראי שאינו 
שהסכום  לי  ידוע  הכרטיס.  מבעל  אישור  קבלת  לאחר  רק  זאת  אעשה  שלי, 
תקנות  פי  על  המתאים  הסכום  הוא  האשראי,  כרטיס  באמצעות  שייגבה 

האוניברסיטה.
אני מסכים בזאת, כי אם לא אמלא את פרטי חשבוני בבנק לצורך החזר כספי     ג. 

(כאמור בסעיף ה), תהיה האוניברסיטה הפתוחה זכאית לנכות מכל סכום שיגיע    
לי את ההוצאות והעלויות להכנת תשלום בהמחאה מיוחדת, וזאת לאחר פנייה    

שלי בכתב לאוניברסיטה הפתוחה, ובכפיפות לאמור בעניין זה ב"ידיעון".  
ידוע לי כי קבלת תואר בוגר ו/או כל אישור או תעודה אחרים שהאוניברסיטה   �.7
מעניקה אינם משחררים אותי מאחריות לתשלום כל חוב שהיה קיים בעת מתן    
התואר ו/או האישור ו/או התעודה, שלא שולם למעשה לאוניברסיטה הפתוחה.    
כמו כן, אני יודע ומסכים שהאוניברסיטה זכאית לקזז מכל תשלום עתידי שלי    

חוב לאוניברסיטה, שלא שולם למעשה לאוניברסיטה, גם לאחר התיישנות    
התובענה.  

במידע  שימוש  לעשות  הפתוחה  לאוניברסיטה  בזאת  ומאשר  מסכים  אני  �..8
אודותיי, המצוי או יהיה מצוי במאגרי המידע באוניברסיטה, במסגרת פעילותה 
ו/או בקשר ללימודים ולמחקר, לרבות ענייני מינהל, כספים, מלגות ו/או לצורך 

פעילות סטודנטיאלית באוניברסיטה.
אני מסכים ומאשר בזאת לאוניברסיטה הפתוחה לקבל מידע לימודי אודותיי,  �..9
המצוי במאגרי משרד החינוך ו/או המרכז הארצי לבחינות ולהערכה, לצרכי 

מחקר סטטיסטי בלבד.
התעודות  אמיתות  את  לבדוק  הפתוחה  לאוניברסיטה  ומאשר  מסכים  אני   .10

והמסמכים שהגשתי לאוניברסיטה.
אני מאשר, מסכים ומצהיר שלא אשתמש במספרי הטלפון ו/או בכתובות דואר   .11
אלקטרוני ו/או בכל כתובת אחרת, שיימסרו לי על�ידי האוניברסיטה הפתוחה, 

אלא אך ורק לצורכי הלימודים בה.
אני מתחייב בזה כי לכשאקבל ציוד או עזרי לימוד בהשאלה:  .12

אקבלם כשואל על�פי חוק השכירות וההשאלה. א. 
האמור בטופס ההשאלה על�כך שאני מחויב בחתימה כנגד קבלת ציוד   ב. 

או עזרי לימוד מחייב אותי גם אם לא אחתום על הטופס.  
שתכנית  לי  ידוע  הוראה,  לעובדי  המיועד  לקורס  אירשם  או  נרשמתי  אם   .13
לימודים לעובדי הוראה להרחבת ו/או לקבלת רשיון הוראה מתאים, מותנית 
בדרישות סף שנקבעו, לרבות "כתב היתר" מתאים. כל עוד לא מילאתי אחר 
דרישות הסף הנ"ל, אני מצטרף ללימודים להרחבת הידע ולא אוכל לבקש ו/או 

לקבל כל רישיון ממשרד החינוך.
אחריות הצדדים (האוניברסיטה הפתוחה ו/או הסטודנט) וחליפיהם בקשר   .14
להסכם ללימודים בקורס כלשהו, נספחיו ותנאיו, לרבות פרסומים ומיצגים 
וכן כתוצאה ובשל הפרת הסכם, פיצויים ו/או נזקים ו/או מכל סיבה שהיא, 

תהיה מוגבלת בסכום התביעה עד לגובה שכר הלימוד נשוא התובענה.
�הגבלת האחריות והחבות הנ"ל תחול על כל תביעה, למעט תביעת נזיקין לנזקי  �

גוף שנגרמו לסטודנט.
�בשום מקרה של תביעה בגין הפרת ההסכם, אף אחד מן הצדדים  �

ו/או  עקיף  ו/או  תוצאתי  נזק  בכל  יישא  לא  הסטודנט)  או  (האוניברסיטה 
מיוחד, לרבות אבדן עסקה כלשהי, אבדן ההשתתפות ו/או גמול ו/או זמן ו/או 

אבדן רווחים או בכל נזק בסכום שעולה על הסכום האמור לעיל. 

שם פרטי באותיות לועזיות (רשום באותיות דפוס)שם משפחה באותיות לועזיות (רשום באותיות דפוס)

לפני מילוי הטופס יש לקרוא בעיון ובתשומת לב רבה את כל הנחיות ההרשמה הכלולות בחומר ההרשמה.   .1
יש למלא את הטופס בשלמות על–פי ההנחיות. מילוי חלקי או שגוי יגרום לעיכוב הטיפול בקליטת ההרשמה.  .2

במקומות אחדים בטופס זה, יש לרשום סמלים מתוך טבלות הסמלים המופיעות ב"ידיעון" בפרק 16 "טבלות עזר למילוי טופסי הרשמה".     .3
בכל משבצת שבה מתבקש סמל, רשומה הפניה לטבלה המתאימה (דוגמה: = טבלה מספר 2). �

סטודנטים הנרשמים בקמפוסים/מכללות/מוסדות/מרכזי לימוד לא צריכים למלא את חלקים י-יא.   .4
הטופס מיועד לנשים ולגברים, אך למען הפשטות הוא מנוסח בלשון זכר.   .5

אילוץ

חתימת רכז ההרשמהזיהוי מיוחד שם רכז ההרשמה
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שם רחוב                                                     מס' בית    כניסה       דירה      דואר�נע                               ת"ד                תא חלוקה                              

שם פרטישם משפחה

אני מצהיר בזאת שכל הפרטים דלעיל נכונים ו/או שהעברתי עדכון לאוניברסיטה הפתוחה 
כנדרש לעיל. 

כמו כן אני מצהיר בזאת כי התמונה המצורפת הינה תמונתי ושידוע לי שהתעודה היא 
לשימושי הפרטי בלבד ואסור לי להעבירה לאחר.

ידוע לי שהפרה של האמור לעיל מהווה עבירת משמעת על פי תקנון המשמעת לסטודנטים 
באוניברסיטה הפתוחה.

נא להדביק כאן תמונת 
דרכון תקנית, עדכנית 
וברורה (ללא סיכות), 

ולהקפיד לציין
על גב התמונה שם פרטי,
שם משפחה ומספר זהות.

אין לכסות את קווי 
המסגרת.

תאריך

חתימת
הסטודנט

סטודנט הלומד בחו"ל
כן1

מדינה (ימולא רק ע"י סטודנט הלומד בחו"ל)מיקודשם היישוב/עיר

פרטי הנרשם 

לשימוש המשרד
1 ספח תקין

1 ספח ללא חתימה
ספח ללא תמונה  1

תמונה לא תקינה  1
�

מספר הזהות (9 ספרות)
חובה למלא את כל 

הפרטים הנדרשים, 
להדביק תמונה בהתאם 

להנחיות ולחתום על 
ההצהרה

דרך האוניברסיטה 1
ת"ד 808, רעננה 4353701
www.openu.ac.ilבקשת הרשמה לסטודנט חדש

מספר סידורי

טו. הצהרה כללית

יג. פרטים נוספים בהרשמת סטודנט הלומד בחו"ל

.1  אם אתה בעל מוגבלות פיזית כלשהי המשפיעה על יכולת הנגישות שלך למרכזי הלימוד ולמרכזי הבחינה, סמן   .1
.1  אם אתה בעל לקות ראיה (המוכרת כנכות), סמן   .2

.1  אם אתה בעל לקות שמיעה (המוכרת כנכות), סמן   .3
.1  אם אתה מעונין לקבל מידע אודות היחידה לסטודנטים עם לקויות למידה סמן   .4

סוג המספר שצויין
1
1

מספר הזהות
מספר דרכון

חתימהתאריך

חתימתי כאן מהווה אישור והסכמה להצהרה זו (ידוע לי כי בלי החתימה - אי אפשר יהיה להמשיך את הטיפול בהרשמתי).


ולחתום למלא  ד  להקפי חובה 

4. אישור יועץ ללימודים אקדמיים (לפי המפורט במידעון לתלמידי תיכון) אני מאשר לסטודנט 

3. הצהרה (ימולא ע"י הסטודנט)
אני מצהיר כי ידוע לי שכל עוד אני קטין/ה, האוניברסיטה הפתוחה תאפשר לאפוטרופוסים שלי (הורי או נציגי החוקיים) לקבל מידע הקשור ללימודי,    

לרבות הקוד האישי ללימודים באוניברסיטה הפתוחה.  
______________  חתימת הסטודנט           תאריך ________________ 

יב. פרטים נוספים בהרשמת סטודנט שהוא תלמיד תיכון ו/או מתחת לגיל 18
ביום פתיחת הסמסטר אני 

אהיה תלמיד בכיתה
. ___________ 

1. ימולא על�ידי הסטודנט

שם הקורסמספר הקורס

אני מצהיר בזה כי אני מסכים ללימודי בני/בתי באוניברסיטה הפתוחה, ואני מתחייב לשאת בהוצאות הכרוכות בכך. א. 
אני מצהיר בזה כי קראתי את הנחיות ההרשמה וביטולה והם מקובלים עלי. ב. 

אני מצהיר בזה כי בני/בתי ואני קראנו את המידעון לתלמידי תיכון ולקחנו לתשומת לבנו את האמור בו. ג. 
אני מצהיר בזה כי קראתי את ההצהרה הכללית (סעיף טו) ואני מסכים לאמור בה. ד. 

2. הצהרה (ימולא על�ידי ההורה)

חתימת
היועץ

שם 
היועץ

תאריך

 חתימת ההורהשם ההורהתאריך

פרטים אלה ימולאו על�ידי כל הסטודנטים השייכים לקטיגוריה זו

יד. פרטים לגבי ליקויים ומגבלות

לא חובה למלא

מומלץ מאד לקבל ייעוץ ללימודים אקדמיים לפני ההרשמה, לבחירה מתאימה של קורסים, תכנית לימודים ותואר.
מערך ייעוץ והדרכה ללימודים אקדמיים יזמן אותך לפגישת ייעוץ במהלך הסמסטר.

1  קיבלתי ייעוץ לפני ההרשמה סמן  במקום המתאים:  אני מעוניין לקבל ייעוץ  1  כן   1  לא      
לידיעתך: ההרשמה בטופס זה מחייבת גם אם לא קיבלת ייעוץ עד כה.

פרטים
של

איש
קשר

בארץ

שם איש הקשר

מספר טלפון בשעות הערבמספר טלפון בשעות היום אז' חיוגאז' חיוג

רשום את מקום נציגות ישראל (שגרירות,
קונסוליה) הקרוב ביותר למקום מגוריך,
שבו אתה מבקש להיבחן בבחינת הגמר.

קידומתמספר טלפון נייד

סטודנט הלומד בחו"ל רשאי לציין פרטים 
של איש קשר בארץ, בכפוף להנחיות 

המפורטות ב"ידיעון".
שם רחוב/מס' בית/כניסה/דירה/דואר�נע/ת"ד/תא חלוקה                      

 שם היישוב              מיקוד

אז' חיוגמספר פקס

לא1כן

ב. ייעוץ

ג. בקשה לקבלת תעודת סטודנט

לא חובה למלא


