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אשר מתפרסמים גם  ,טתשע"לשת הלימודים  מקטלוג הקורסים ומהידיעון האקדמי חלק בלתי פרדהיא חוברת זו 
, ומתעדכים באתר מעת לעת, (להלן: "חומר המידע http://www.openu.ac.ilבאתר האויברסיטה הפתוחה בכתובת: 

  וההרשמה").
  

דכוים בושאים וכן שיויים וע , שכר לימוד ותשלומים אחריםרשימת קורסים חדשיםהחוברת כוללת לוח זמים, 
  שוים.

  
המידע  בתוספת, ט"בחומר המידע וההרשמה לשת תשעהמופיע : המידע המלא, המחייב את הסטודט, הוא זה שימו לב

  (להלן: "החומר המלא"). שבחוברת זו
  

 טתשע"לשת  המלאבחומר הפרקים מתקות האויברסיטה הפתוחה ("תקות": לרבות תקון, והל וכיו"ב) המופיעים 
מחייבים את הסטודט ההרשמה, התקות וסדרי הלימודים בכל קורס באויברסיטה הפתוחה,  החיותובחוברת זו, וכן 

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

וים בחוברת העדכהאויברסיטה שומרת לעצמה את הזכות להכיס שיויים במידע, בכללים ובתקות המתפרסמים 
בכל מקרה של סתירה, כולל במידע , מבלי למסור על כך הודעות אישיות. טתשע"לשת  המלא לאחר הדפסתה ובחומר

שיתן טלפוית, תהיה עדיפות לתקות כפי שהן מופיעות במסמכים הרשמיים העדכיים של האויברסיטה, על פי 
ע היתן טלפוית. מידע עדכי מפורסם באתר ו/או במיד ט"הוסח המופיע בחוברת זו, בחומר המלא לשת תשע

האויברסיטה. כמו כן, האויברסיטה 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

ם, ו/או לשות את לוחות הזמים ללימודים. החלטה כזאת יכולה להתקבל עקב מיעוט רשמים ו/או במועדים מסוימי
  ידי הגורמים המוסמכים באויברסיטה.-סיבה אקדמית ו/או מיהלית ו/או אחרת, ותתקבל ותאושר על

  

  הדברים מכווים לשים ולגברים כאחד. זכר מטעמי וחות בלבד.הפייה בחוברת זאת היא בלשון 
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                )2019ג( טע"מה ומועדי הרשמה לסמסטר קיץ תשתקופות הרש
  )2019(ג טקיץ תשע" סמסטר

  
מועדים  

  
  

   / מסלול / קורס
  סוג תואר

  הרשמה
  סדירה

 הרשמה
  מאוחרת

  פתיחת
  סמסטר

  סיום
  סמסטר

  הרשמהמועדי 
  בחו"ללסטודטים הלומדים 

  הרשמה
  סדירה

  הרשמה
  מאוחרת

 17.3.2019-מ  שיתואר ו 1תואר ראשון
 14.5.2019עד 

  (יום ג)

  15.5.2019-מ
  9201.6.823עד 

7.7.2019  
  

  17.3.2019-מ  6.9.2019
 14.5.2019עד 

  )ג(יום 

  15.5.2019-מ
  7.6.2019עד 

  17.3.2019-מ 2כשפה זרה אגליתקורסי 
   14.5.2019עד 

  (יום ג)

  15.5.2019-מ
  9201.6.283עד 

  17.3.2019-מ  6.9.2019  7.7.2019
 14.5.2019עד 

  (יום ג)

  15.5.2019-מ
 7.6.2019עד 

  
איטסיביים לימודים 
 4כשפה זרה באגלית

  17.3.2019-מ
  14.5.2019עד 

  (יום ג)

  15.5.2019-מ
 9.6.201283עד 

  

7.7.2019  
(סמסטר 

  )2019ג2

6.8.2019  
  –  –  )2019ג2(סמסטר 

18.8.2019  
(סמסטר 

  )2019ג3

17.9.2019   
  –  –  )2019ג3(סמסטר 

סדנת רענון במתמטיקה 
לתלמידי מדעי החברה 

)95001(  

  17.3.2019-מ
  –  –  6.9.2019  7.7.2019  –  14.6.2019עד 

 הכנה בפיסיקה סדנת
)91463(  

  17.3.2019-מ
  14.6.2019עד 

–  
7.7.2019  6.9.2019  

–  –  
      

  –הרשמה חלים גם על הסטודטים הלומדים בחו"ל וקבעים לפי זמן ישראל מועדי ה –
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  
  
  

_____________________________________________________     
  .)91462עברית כשפה שנייה ( כולל הקורס:  1
  .)91428סדנת גישור ידע באנגלית (כולל   2
  .5.7.2019 עד שיתקבלו חדשים סטודטים של הרשמות זה, למעט מועד לאחר הרשמות יתקבלו לא  .א  3

סטודטים הרשמים ללימודים החל משבועיים לפי פתיחת הסמסטר, צריכים להביא בחשבון שחומר הלימוד שיישלח    .ב
להשלים את באמצעות הדואר עלול להגיע באיחור ואף לאחר תחילת הסמסטר. במקרה כזה מוטלת על הסטודטים החובה 

  החומר, ולא תהיה להם עילה לטעה כלפי האויברסיטה הפתוחה, או לבקשת הקלות כלשהן.
  .בפרק לימודי אגלית כשפה זרה, באתר האויברסיטהפרטים וספים   4
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    הנחיות נוספות לנרשמים לסמסטר קיץ
   סיביהסמסטרטתשעה שבועות.שאורך  קיץ הוא סמסטר אי  
  8בעמוד  3לשלם "תוספת קיץ" עבור כל קורס (גובה תוספת קיץ מפורט בטבלה  ישקיץ בסמסטר ה.(  
   ות של סמסטר האביב. לפיכך, ייתכן מאוד שתהיה חפיפה בין מועדיסמסטר הקיץ מתקיים במקביל למועדי הבחי

  המפגשים ומועדי הבחיות. חפיפה כזאת לא תהווה עילה לטעות, לתביעות או להקלות כלשהן.
   טעלרש יםסטודות  מיםהבסמסטר קיץ ליותר מקורס אחד, לוודא טרם ההרשמה שאין חפיפה במועדי הבחי

. מועדי הבחיות בקורסים בקורסים. אם קיימת חפיפה יש לבחור בקורס אחר או לגשת לבחיה במועד ב'
  מפורסמים באתר האויברסיטה.

   אי"בסמסטר הקיץבמקרים הבאיםלמעט , לא יתקבלו הרשמות "על ת :  
, תתקבל ממי שלמד באויברסיטה הפתוחה בסמסטר האביב אגלית כשפה זרהב לקורסהרשמה "על תאי"   .1

   שלפיו את הקורס באגלית ברמה המוכה יותר, או שזכאי עדיין להיבחן בקורס ברמה המוכה יותר.
תתקבל ממי שלומד באויברסיטה הפתוחה בסמסטר בסמסטר קיץ,  לקורס ברמה מתקדמתהרשמה "על תאי"   . 2

שעליו להשלים לקורס המתקדם, או ממי שזכאי  התאי היחידוזהו  ,אנגלית מתקדמים בהאביב שלפיו קורס 
  שלמד בסמסטר קודם. אנגלית מתקדמים בבחן בקורס יעדיין לה

   ,יין ללמוד בסמסטר הקיץ העוקבאי קבלה לקורס שהוא מעוט הלומד בסמסטר האביב קורס המהווה תסטוד
   ).מידע מפורט בפרק הרשמה באתר האויברסיטהיוכל להירשם ללימודים ברצף, (ראו 
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      )2019ג( טע"תש קיץות שכר לימוד ותשלומים אחרים לסמסטר אטבל
ולפי קצב האיפלציה  2019 בפברואר 15-שהתפרסם ב יוארפי מדד חודש -שכר הלימוד מחושב, בין השאר, על  .1

המשוער לשה זו. האויברסיטה 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 תוספת עבור החיה מוגברת; לכל קורס: שכר לימודישלמו בגין הרשמה  כל הרשמים
  , רשמים הלומדים בחו"ל ישלמו גם תוספת חו"ל.דמי אבטחה

תשלום , ישלמו בעת הרשמתם לקורס הראשון גם: כל הרשמים החדשים וסטודטים ותיקים שלא שילמו בעבר
  .עבור תעודת סטודט

ר (ראו הסבר בפרק הרשמה באת דמי הרשמהישלמו בעת הרשמתם גם:  רשמים חדשים או מחדשי הרשמה
  האויברסיטה).

(ראו  דמי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרתישלמו בעת הרשמתם גם:  רשמים לאחר תום ההרשמה הסדירה
  הסבר בפרק הרשמה באתר האויברסיטה).

  בהמשך. 3-1מרכיבי התשלום ה"ל והסכומים לתשלום מפורטים בטבלות 
פי החיות המועצה להשכלה גבוהה, סטודטים אזרחי חו"ל (שאים מחזיקים באזרחות ישראלית) או סטודטים -לע  .3

ין עובדים לבין מעבידים או במסגרת אחרת של בישראלים המקבלים מימון מלא או חלקי במסגרת הסכמי שכר 
שכר הלימוד מ 25%-לימוד הגבוה ב רשכ עבור קורסים אקדמייםישלמו  –מימון מוסדי, ממשלתי, ציבורי או אחר 

המפורט להלן. כלל זה איו חל על סטודטים שהם חברי קיבוצים או מושבים שיתופיים, שהקיבוץ או המושב 
משלמים עבורם את שכר הלימוד, על סטודטים שמקבלים מלגה מ"מיהל הסטודטים" במשרד לקליטת עלייה וכן 

ון מבית ספרם. תשלום באמצעות התחייבות כ"ל אפשרי רק לסטודטים על סטודטים תלמידי תיכון המקבלים מימ
  שהגורם המשלם עבורם הוא גוף שקיים ופועל בישראל.

4.    טי לתואר סטודי תואר מלימודי כחלק לו שאושרו ראשון מתואר קורסים עבור ישלם ששל  לימוד שכר ,ש  
    תואר שי.         
  טי מתואר קורסים עבור ישלם ראשון לתואר סטודשכר לימוד של , ראשון תואר מלימודי כחלק לו שאושרו ש  

  .תואר ראשון    
  . 2009לסטודטים שהחלו לימודיהם לתואר שי החל מסמסטר א  –השלמה לשכר לימוד מיימלי לתואר שי   .5

יחידות שכר לימוד.  12 שכר לימוד מיימלי של לפחותקבלת תואר שי מהאויברסיטה הפתוחה מותית בתשלום 
סטודט אשר יגיש בקשת זכאות לתואר וטרם שילם את מלוא שכר הלימוד לתואר, יחויב בהשלמת שכר לימוד, גם 

  אם סיים את לימודיו.
רשם המצהיר שאיו לומד לקראת תואר ראשון, הרשם לקורס אגלית מתקדמים א, בסיסי, טרום בסיסי ב, טרום   .6

לימוד של סטודט חיצוי, גם אם הוא עומד בקריטריוים של סטודט של האויברסיטה בסיסי א, ישלם שכר 
  .הפתוחה

האויברסיטה הפתוחה מיישמת את החלטת ויוגרד על הפחתת שכר לימוד לסטודטים לתואר ראשון, בכפוף   .7
באתר  לקבלת מימון הפחתת שכר לימוד מהמועצה להשכלה גבוהה. מידע מפורט מפורסם בפרק הרשמה

    האויברסיטה.
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  לתשומת לב!
קודות זכות  18), סטודטים לתואר ראשון, אשר ביום הרשמתם צברו 2012החל מסמסטר סתיו תשע"ב (א

ומעלה, ישלמו שכר לימוד מופחת בהרשמתם לקורס אקדמי לתואר ראשון המקה קודות זכות. סטודטים 
החלטות ועדת קודות זכות, ישלמו שכר לימוד מלא, בהתאם ל 18לתואר ראשון שביום הרשמתם טרם צברו 

ויוגרד על הפחתת שכר לימוד לסטודטים לתואר ראשון. הפחתת שכר הלימוד איה חלה על קורסים 
לתעודת הוראה או קורסי השלמה לתואר שי. על הרשמים לקורסים אקדמיים לתואר ראשון לבדוק ביום 

שכר לימוד ותשלומים הרשמתם כמה קודות זכות צברו ולשלם את שכר הלימוד בהתאם למפורט בטבלאות 
  . בפרק הרשמה באתר האויברסיטה)אחרים בהמשך סעיף זה (ראו מידע מפורט 

  
      1ד לקורסים לתואר ראשוןשכר לימו: 1.1טבלה 

סוג הקורס
  
  
  

  סוג התשלום

 )בש"ח(תשלום הסכום ל
  5ראשון תוארלורס ק

 מלאשכר לימוד 
לסטודט שטרם 

  "ז 18צבר 

 מופחתשכר לימוד 
 לסטודט שצבר 

  "ז 18
    2,082  1,540חיה רגילהבהכר לימוד לקורס ש
  302  302  2חיה מוגברתה עבורוספת ת
    2,384  1,842חיה מוגברתהב כר לימוד לקורסש
משרת/מסיים שירות חובה שאיו לוחם לחיה רגילה בהכר לימוד לקורס ש

  3ולמשרת/מסיים שירות לאומי
1,873  1,386  

 םלוח ירות חובה שאיוש מסיים/משרתל חיה מוגברתהבכר לימוד לקורס ש
  3שירות לאומי מסיים/ולמשרת

2,176  1,688  

  770  1,041  3םלוח מסיים שירות חובה שהוא/משרתל חיה רגילהבהכר לימוד לקורס ש
  1,072  1,343  3םלוח מסיים שירות חובה שהוא/משרתל ,חיה מוגברתהבכר לימוד לקורס ש
  4 1,457  1,078חיה רגילההביה יאליו בפעם הש רשם הסטודטש ורס הראשוןהקכר לימוד עבור ש
חיה הביה יבפעם הששהסטודט רשם אליו  ורס הראשוןהקכר לימוד עבור ש

  4מוגברת
1,759  1,380  

  1,232  1,665  4החיה רגילהביה יבפעם הששהסטודט רשם אליו  קורס וסף כלכר לימוד עבור ש
  4 1,968  1,534חיה מוגברתהביה יאליו בפעם הש רשם הסטודטש קורס וסף כלכר לימוד עבור ש
  
ראו ( 3דמי אבטחה ותשלומים אחרים כמפורט בהמשך בטבלה תוספת קיץ,  כל קורסלשכר הלימוד של  ש להוסיףי

  הסבר מפורט בפרק הרשמה באתר האויברסיטה).

  
      1לתואר שיד לקורסים שכר לימו: 1.2טבלה 

 סוג הקורס
  סוג התשלום

תשלום הסכום ל
 )בש"ח(

  שי תוארלורס ק
    2,313חיה רגילהבהכר לימוד לקורס ש
  2,081  3משרת/מסיים שירות חובה שאיו לוחם ולמשרת/מסיים שירות לאומילחיה רגילה בהכר לימוד לקורס ש
  1,156  3םלוח שהואמסיים שירות חובה /משרתל חיה רגילהבהכר לימוד לקורס ש
  4  1,619חיה רגילההביה יאליו בפעם הש רשם הסטודטש ורס הראשוןהקכר לימוד עבור ש
  1,850  4החיה רגילהביה יבפעם הששהסטודט רשם אליו  קורס וסף כלכר לימוד עבור ש
  
ראו ( 3בהמשך בטבלה דמי אבטחה ותשלומים אחרים כמפורט תוספת קיץ,  כל קורסלשכר הלימוד של  ש להוסיףי

  הסבר מפורט בפרק הרשמה באתר האויברסיטה).
  

  ."חש 641לומדים בחו"ל יוסיפו לשכר הלימוד של כל קורס תוספת חו"ל בגובה שסטודטים 
  
  
  
  

_____________________________________________________   
  הבא.בעמוד  2למעט שכר לימוד לקורסים ספציפיים המפורטים בטבלה   1
  חלק משכר הלימוד. איוהתשלום עבור החיה מוגברת   2
  ובפרק הרשמה באתר האויברסיטה. טבידיעון האקדמי תשע" 15.6.5בכפוף להחיות שבסעיף   3
  ובפרק הרשמה באתר האויברסיטה. טבידיעון האקדמי תשע" 15.4.12ראו הסבר בסעיף   4
  .אגלית: מתקדמים בכולל הקורס   5
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      לימוד לקורסי אגלית  שכר: 1.3טבלה 

סוג הקורס                                       
  

  סוג התשלום

  )הסכום לתשלום (בש"ח

מתקדמים א 
  )B(רמה 

  בסיסי
  )C(רמה 

טרום 
  בסיסי ב

  )D(רמה 

טרום 
  5בסיסי א

  )E(רמה 

  5311,1  כר לימוד לקורס ש

)990,1(2  

297,21  
)9862,(2  

2972,1  
)986,2(2  

062,31  
)9813,(2  

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

5311,1  
)791,1(2  

297,21  
)6872,(2  

2972,1  
)6872,(2  

062,31  
)5833,(2  

  3,062  2,297  2,297  1,531  5משרת/מסיים שירות חובה שהוא לוחםלכר לימוד לקורס ש
  3,062  2,297  2,297  1,531  6הסטודט רשם אליו בפעם השייהש ורס הראשוןהקכר לימוד עבור ש
  5311,1  6שהסטודט רשם אליו בפעם השייה קורס וסף כלכר לימוד עבור ש

)592,1(2  
297,21  

)3892,(2  
2972,1  

)3892,(2  
062,31  

)1833,(2  
  
ראו ( 3כמפורט בהמשך בטבלה דמי אבטחה ותשלומים אחרים תוספת קיץ,  כל קורסלשכר הלימוד של  ש להוסיףי

  הסבר מפורט בפרק הרשמה באתר האויברסיטה).
  

  ."חש 641לומדים בחו"ל יוסיפו לשכר הלימוד של כל קורס תוספת חו"ל בגובה שסטודטים 

  6ספציפייםכר לימוד לקורסים ש: 2טבלה 
  

  ורסהקשם   הסכום לתשלום (בש"ח)
  )95001החברה (סדנת רענון במתמטיקה לתלמידי מדעי   1,471

0411,7  
)770(8  

  )20293השלמה למשוואות דיפרנציאליות רגילות (

    9)91463סדנת הכנה בפיסיקה (  1,249
 )91440( "הנהלת חשבונות וחישובים מסחריים"קורס הכנה לבחינת פטור ב  2,082
    10)10923( : התמחות בתפעול וייצורפרויקט מסכם בהנדסת תעשייה וניהול  3,622
    10)10985( : התמחות במערכות מידעפרויקט מסכם בהנדסת תעשייה וניהול  3,622
  9)91415מתמטיקה למוסמך במינהל עסקים (  2,082
  )91416אלגברה לינארית ( –מתמטיקה למוסמך במינהל עסקים   1,041
    9)91428סדנת גישור ידע באנגלית (  2,082
    9)91462עברית כשפה שנייה (  1,874

  
ראו ( 3כמפורט בהמשך בטבלה  תוספת קיץ, דמי אבטחה ותשלומים אחרים, כל קורסלשכר הלימוד של  להוסיףש י

  ).בפרק הרשמה באתר האויברסיטה הסבר מפורט

  ."חש 641סטודטים הלומדים בחו"ל יוסיפו לשכר הלימוד של כל קורס תוספת חו"ל בגובה 

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

  .פרק הרשמה באתר האויברסיטהלהחיות ב
פרק בבפעם השייה, זכאי לשלם שכר לימוד מופחת, בכפוף להחיות  רשם לאחד מהקורסים המפורטים לעילה  .ב

  .הרשמה באתר האויברסיטה
  
  

_____________________________________________________   
  שכר לימוד לסטודטים של האויברסיטה הפתוחה, הסבר מפורט מפורסם בפרק הרשמה באתר האויברסיטה.  1
  שכר לימוד לסטודטים חיצויים.  2
  טה.ובפרק הרשמה באתר האויברסי טבידיעון האקדמי תשע" 15.6.5בכפוף להחיות שבסעיף   3
  ובפרק הרשמה באתר האויברסיטה. טבידיעון האקדמי תשע" 15.4.12ראו הסבר בסעיף   4
  .טרום בסיסי בהיו קורס מורחב הכולל גם את תכי הקורס  טרום בסיסי אקורס   5
כרוך שכר הלימוד הקוב בטבלה הוא שכר לימוד לקורס המתקיים במתכות של החיה רגילה. לימוד הקורס בהחיה מוגברת   6

  בתוספת תשלום עבור ההחיה המוגברת.
  קודות זכות, בכפוף להחלטות ועדת ויוגרד על הפחתת שכר לימוד. 18שכר לימוד לסטודטים שטרם צברו   7
  בכפוף להחלטות ועדת ויוגרד על הפחתת שכר לימוד. ,קודות זכות 18שכר לימוד לסטודטים שצברו   8
וגברת בלבד. לפיכך, יש להוסיף לשכר הלימוד המצויין בטבלה, תוספת עבור ההחיה הקורס מוצע במתכות של החיה מ  9

  המוגברת.
  קורס זה מקה יחידת שכר לימוד אחת במאזן שמ"א. לא יתן להירשם לקורס זה ללא תשלום שכר לימוד.  10
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     םשלומים אחרית: 3טבלה 
  (בש"ח) לתשלום הסכום  ג התשלוםסו
   413  בהרשמה באמצעות טופס/במרכז לימוד/מוסד/מכללה 1י הרשמה לסטודט חדשדמ

  361  דמי הרשמה לסטודט חדש בהרשמה מקוות
   206  1י הרשמה לסטודט המחדש הרשמהמד
   413  2י הגשת מועמדות לתואר שימד

  413  2דמי הגשת מועמדות ללימודי תעודה/ תעודת הוראה
  302  תוספת עבור החיה מוגברת

   330  3לסטודטים חדשים הרשמה מאוחרת ועלויות בגיןי טיפול מד
   400  3לסטודטים ותיקים הרשמה מאוחרת י טיפול ועלויות בגיןמד

  25  4תשלום עבור תעודת סטודט
  25  תשלום עבור תעודת סטודט חלופית

  62  5בגין כל קורסי אבטחה מד
  410  6דמי אבטחה שתיים

  287  תוספת קיץ בגין כל קורס

  641  תוספת חו"ל בגין כל קורס
  119  7דמי שירותי רווחה

  10  8תשלום עבור ארגון הסטודטים הארצי היציג
   328  י טיפול ועלויות בסיסיים בגין ביטול הרשמה לקורסמד

   379  תשלום בגין חומר לימוד שלא הוחזר, במקרה של החלפת קורס או ביטול הרשמה
  218  9)14195, 14298, 12997, 14197, 14196(תשלום עבור בחית גמר בתואר שי 

   4,626  ודה מסכמת/עבודת תזה/עבודת גמר/פרויקט לתואר שיבתשלום עבור ע
   1,041  תשלום עבור הרשמה לעבודה סמיריוית שלישית או יותר (בתואר ראשון)

   1,156  או יותר (בתואר שי) שלישיתתשלום עבור הרשמה לעבודה סמיריוית 
   520  תשלום מיוחד עבור הרשמה/כתיבה/הגשה של עבודה סמיריוית באיחור

  328  לום עבור סדה לכתיבת עבודה סמיריוית (למדת במסגרת קורס אקדמי)שת
   32  10לום עבור אישור בעברית או באגלית על הרשמה ותשלום שכר לימודשת
   32  10לום עבור עותק של קבלה שכבר שלחה לסטודטשת
  70  10הרשמה ותשלום שכר לימוד לבעברית או באגלית ע מיוחדלום עבור אישור שת

  32  11תשלום עבור אישור בעברית או באגלית על לימודים
  70  11בעברית או באגלית על לימודים מיוחדתשלום עבור אישור 

  5  וקבלתו באמצעות דואר אלקטרויסרוקה תשלום עבור צילום מחברת בחיה 
  
  

   המשך
  

  
  

_____________________________________________________   
 .בידיעון האקדמי תשע"ט ובפרק הרשמה באתר האויברסיטה 15.5.5ראו הסבר בסעיף   1
  בלבד מדמי הגשת המועמדות: 50%זכאים לשלם   2

  הראשון. בוגרי האויברסיטה הפתוחה שבקשת מועמדותם הוגשה עד שלוש שים ממועד סיום התואר  א.
  .2019, ב2019, א2018, ג2018, ב2018א: הבאיםסטודטים ותיקים באויברסיטה הפתוחה שלמדו באחד מהסמסטרים   ב.

  .בידיעון האקדמי תשע"ט ובפרק הרשמה באתר האויברסיטה 15.5.5בסעיף  ראו מידע מפורט
בידיעון האקדמי תשע"ט ובפרק הרשמה באתר  15.5.5. פרטים וספים בסעיף 15.1הסבר על תקופות הרשמה ראו בסעיף   3

  .האויברסיטה
הרשמים החדשים ועל כל מי שלא שילם תשלום זה בסמסטרים קודמים. יש להוסיף סכום זה לתשלום  כלתשלום זה חל על   4

  עבור הקורס הראשון אליו רשמים.
ט ובפרק הרשמה באתר בידיעון האקדמי תשע" 15.5.5(ראו הסבר בסעיף  כל קורסיש להקפיד ולהוסיף סכום זה לתשלום בעבור   5

  ). האויברסיטה
  תשלום זה חל על הרשמים לתואר שי בפסיכולוגיה חברתית.  6
  .ט ובפרק הרשמה באתר האויברסיטהבידיעון האקדמי תשע" 15.5.5ראו הסבר בסעיף   7
מהסטודטים שלומדים בהם תשלום לארגון היציג המוסדות להשכלה גבוהה יגבו  תאם לתיקון לחוק זכויות הסטודט,בה  8

ראו פרטים בפרק הרשמה באתר האויברסיטה  שישמש לקידומם ולרווחתם של כלל הסטודטים במוסדות להשכלה גבוהה.
  .ובאתר התאחדות הסטודטים

  .לבחיות אלהלבטל הרשמה  אין אפשרות  9
הרשמה וקבלות ששלחו אל הסטודט בדואר אלקטרוי במהלך יתן להפיק ללא תשלום באמצעות מערכת שאילתא אישורי   10

  לימודיו.
  יתן להפיק גיליון ציוים לתואר ראשון בדוא"ל ללא תשלום, באמצעות מערכת שאילתא.  11
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   ם (המשך)שלומים אחרית: 3טבלה 
 לתשלום הסכום  ג התשלוםסו   

  (בש"ח)
      תשלומים עבור בחיות מיוחדות

  218  1בחיה לשיפור ציון לתואר
  101  2מתקדמים ב (מוגבל לפעם אחת בלבד) בחית סוף רמה אגלית

  101  2בחית פטור ביישומי מחשב
  101  3בחית פטור בההלת חשבוות
  101  2בחית בקיאות על דפי גמרא

  101  2)91420מיון בערבית (בחית 
  490  4בחיה מיוחדת לסטודט חו"ל

  258  5בחית אמיר"ם
  319  6התייצבות לבחיה מיוחדת ללא הרשמה תקפה

ויות למידהאתשלומים עבור סד7ות במיומ    
  220  למידה  סדאות בכישורי

  260  סדה לכתיבת עבודות (כללי) –לקראת עבודה סמיריוית 
  220  ממטלה לבחיה –סדה בכתיבה 

  260  "5"אישי בלמידה  –הדרכה אישית בלמידה 
      תשלומים וספים

  300 8ייעוץ מוקדם של הוועדה להכרה בלימודים קודמים, למי שעדיין איו סטודט של האויברסיטה הפתוחה
  218  6התייצבות לבחיה ללא הרשמה תקפה / הרשמה וספת לבחיה

      9(ללא הודעה מראש) של זכאים לתאים המיוחדים הבאים:התייצבות לבחיה -אי
  163  , בחיה על מחשב, שאלון מוקלטבחיה בחדר פרד
  218  חו"לב יםבחיה לסטודט

  490  בחיה מיוחדת לסטודטים בחו"ל
                                                            

_____________________________________________________   
שרשם לבחיה והודיע בכתב על ביטול הרשמתו לאחר השיבוץ לבחיה ועד שי ימי עבודה לפי הבחיה (לא כולל יום  סטודט  1

ש"ח. סטודט שלא התייצב לבחיה או שלא הודיע בכתב על ביטול  65הבחיה), יקבל את החזר התשלום בקיזוז דמי טיפול בסך 
  י כלשהו.הרשמתו כמצוין לעיל, לא יהיה זכאי להחזר כספ

התאריך האחרון להרשמה לבחיה ולביטול הרשמה לבחיה בכל מועד בחיה, מפורטים עם פתיחת ההרשמה לבחיה במערכת   2
שאילתא ומוקד הפיות והמידע. ביטול הרשמה לבחיה אפשר לבצע באמצעות מערכת שאילתא ומוקד הפיות והמידע. ראו 

  ה וביטול הרשמה בידיעון האקדמי תשע"ט ובאתר האויברסיטה.: הרשמה לבחי3, סעיף 3הסבר מפורט בספח 
בחינת הפטור יהיו פטורים מתשלום בגין הרשמה אחת ל, )91440הכנה לבחינת פטור בהנה"ח ( קורסרשמו לש יםסטודט  3

ההרשמה לבחיה . התאריך האחרון להרשמה לבחיה ולביטול הרשמה לבחיה בכל מועד בחיה, מתפרסמים עם פתיחת )91419(
במערכת שאילתא ומוקד הפיות והמידע. ביטול הרשמה לבחיה יתן לבצע באמצעות מערכת שאילתא ומוקד הפיות והמידע. 

  .ט ובאתר האויברסיטה בידיעון האקדמי תשע" : הרשמה לבחיה וביטול הרשמה3, סעיף 3ראו הסבר מפורט בספח 
  גם במקרה של בחיה מיוחדת בחו"ל. ותההרשמה לבחיה בחו"ל תקפ ביטוללהרשמה לבחיה והחיות להחיות   4
ש"ח. במקרה  75בקיזוז דמי טיפול ועלויות בסך  הםיוחזר ל םלבחית אמיר"ם, כספ יםמתייצב םשמסיבה כלשהי אי יםסטודט  5

  כזה, אין צורך לפות אל מרכז ההישגים הלימודיים.
  .בידיעון האקדמי תשע"ט ובאתר האויברסיטה לבחיה וביטול הרשמה : הרשמה3, סעיף 3ראו הסבר מפורט בספח   6
, בידיעון האקדמי תשע"ט בכישורי למידה לסדאותהרשמה  – 15.4.6, ובסעיף הדרכה בלמידה – 14.3ראו הסבר מפורט בסעיף   7

  באתר האויברסיטה.
שה להכרה בלימודים קודמים ו/או בקשה לאישור בק – 15.4.4הכרה בלימודים קודמים, ובסעיף  – 10ראו הסבר מפורט בפרק   8

  .ט ובאתר האויברסיטהבידיעון האקדמי תשע" תכית לימודים
  מהתשלום. 50%-סטודטים שיבטלו את הרשמתם עד יום לפי הבחיה יחויבו ב  9



  
  בכרטיס אשראיאופן החיוב 
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, בכל תקופת ההרשמה תשלומים ללא ריבית 5עד יתן לשלם  – לום בהסדר אשראי של האויברסיטה הפתוחהשת  .א
   מועד שבו תיקלט בקשת ההרשמה במחשב האויברסיטה הפתוחה.לבכפוף 

     
  מועד החיוב הראשון היו בהתאם ליום החיוב המוסכם בין הרשם 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 ובדיירס למש תשלומים 3-ב

 חברת האשראי. ידי-עלמספר התשלומים ייקבע 
 ה הסיברסיטה הפתוחה אידרי הקרדיט מתקיימים בין מחזיקי כרטיס האשראי לבין חברות האשראי, והאו

 אחראית לשיויים העלולים לחול בהסדרים אלה.
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   ופירוט דמי טיפול ועלויות )2019(ג טקופות זכאות לשיויים בהרשמה לסמסטר קיץ תשע"ת

  קורסים אקדמיים וקורסי אגלית כשפה זרה :4טבלה 
  

דמי טיפול 
ועלויות (בש"ח)

 מועד קבלת הבקשה

 השיוי המבוקש

  קורסים איטסיביים 
  באגלית כשפה זרה

קורסים באגלית 
  2כשפה זרה

 (לא איטסיבי)

 קורסים
  1אקדמיים

 
רמות מתקדמים א,  תקופה

 מתקדמים ב
  2019ג3סמסטר 

  (מחזור אוגוסט)

רמות בסיסי, 
 מתקדמים א

  2019ג2סמסטר 
  (מחזור יולי)

  3ורסקהחלפת   0  21.5.2019עד   21.5.2019עד   21.5.2019עד   21.5.2019עד   ללא חיוב כספי  

  22.5.2019-מ  328
  5.7.2019עד 

  22.5.2019-מ
  5.7.2019עד 

  22.5.2019-מ
  5.7.2019עד 

  22.5.2019-מ
  5.7.2019עד 

1  

 3החלפת קורס דחוי  0  21.5.2019עד   21.5.2019עד   21.5.2019עד   21.5.2019עד   ללא חיוב כספי

  22.5.2019-מ  328
  5.7.2019עד 

  22.5.2019-מ
  5.7.2019עד 

  22.5.2019-מ
  5.7.2019עד 

  22.5.2019-מ
  5.7.2019עד 

1  

  ימודיםלדחיית   0  7.6.2019עד   7.6.2019עד   7.6.2019עד   19.7.2019עד   ללא חיוב כספי
  4,3קורסב

379  
   21.7.2019-מ

  16.8.2019עד 
  9.6.2019-מ

  5.7.2019עד 
   9.6.2019-מ

  5.7.2019עד 
  9.6.2019-מ

  5.7.2019עד 
1  

   18.8.2019-מ  472
  23.8.2019עד 

  7.7.2019- מ
  12.7.2019 עד

  7.7.2019- מ
  19.7.2019 עד

  7.7.2019- מ
  19.7.2019 עד

2  

   25.8.2019-מ  757
  30.8.2019עד 

  14.7.2019- מ
  19.7.2019 עד

  21.7.2019-מ
  26.7.2019 עד

  21.7.2019-מ
  26.7.2019 עד

3  

  ורסקהחלפת   0  7.6.2019עד   7.6.2019עד   7.6.2019עד   19.7.2019עד   ללא חיוב כספי
  4,3דחייתוו

379  
  21.7.2019-מ

  16.8.2019עד 
  9.6.2019-מ

  5.7.2019עד 
  9.6.2019-מ

  5.7.2019עד 
  9.6.2019-מ

  5.7.2019עד 
1  

  18.8.2019-מ  472
  23.8.2019עד 

  7.7.2019-מ
  12.7.2019 עד

  7.7.2019-מ
  19.7.2019 עד

  7.7.2019-מ
  19.7.2019 עד

2  

  25.8.2019-מ  757
  30.8.2019עד 

  14.7.2019-מ
  19.7.2019 עד

  21.7.2019-מ
  26.7.2019 עד

  21.7.2019-מ
  26.7.2019 עד

3  

יטול הרשמה ב  1  7.6.2019עד   7.6.2019עד   7.6.2019עד   7.6.2019ד ע  823,67  
  45,לקורס

  9.6.2019-מ  2748  
  16.8.2019עד 

  9.6.2019-מ
  5.7.2019עד 

  9.6.2019-מ
  5.7.2019עד 

  9.6.2019-מ
  5.7.2019עד 

2  

  18.8.2019-מ  8568
  23.8.2019עד 

  7.7.2019-מ
  12.7.2019 עד

  7.7.2019-מ
  2019.7.269 עד

  7.7.2019-מ
  2019.7.629 עד

3  

  
לאומי, מלגת עידוד לחייל בשירות חובה או למשרת בשירות לאומי, או לחייל משוחרר או למסיים שירות   .א    ערות:ה

חלה גם על דמי הטיפול והעלויות בגין שיויים בהרשמה, למעט על דמי הטיפול והעלויות הבסיסיים בגין 
  ביטול הרשמה.

מסטודט שקיבל מלגת עידוד לחייל לוחם או לחייל משוחרר שהוא לוחם, לא ייגבו דמי טיפול ועלויות בגין   ב.    
יתו. במקרה של ביטול ההרשמה, הוא יחויב בדמי טיפול החלפת קורס, דחיית לימודים והחלפת קורס ודחי

  ש"ח. 328ועלויות בסיסיים בסך 
  לא יתקבלו בקשות לשיויים בהרשמה לאחר המועד האחרון המפורט בטבלה.

  

  
  
  
 

קורס הכנה לבחינת פטור בהנהלת חשבונות וחישובים  ,)91415מתמטיקה למוסמך במינהל עסקים (כולל הקורסים:   1
וקורסים  מסלול לתעודת הוראהמסגרת הורסים אקדמיים הלמדים גם בוק )91462( עברית כשפה שנייה ,)91440מסחריים (

  .לקבלת רשיון הוראה קבוע
  .)91428סדנת גישור ידע באנגלית (ו )Aאנגלית מתקדמים ב (רמה הקורס  כולל  2
לקורס החדש, וכי לא  שהם ממלאים את כל התאיםלפי הגשת הבקשה להחלפת קורס ולדחיית לימודים, על הסטודטים לוודא   3

  אליו דחו הלימודים. הלימוד או בסמסטר כלשהי שתגרום לקורס החדש להיקלט כהרשמה לא תקיה בסמסטרקיימת מגבלה 
  .לא יתן לבטל הרשמה לקורס דחוי או לקורס שהוחלף ודחה  4
מוחזרים לסטודט דמי הרשמה, דמי טיפול ועלויות בגין הרשמה בביטול הרשמה לקורס, בוסף לדמי הטיפול והעלויות, לא   5

  מאוחרת ודמי תעודת סטודט (אם התעודה הופקה כבר).
  . בלבד), לא יחויבו בדמי טיפול אלה. דמי הרשמה אים מוחזרים בשום מקרה( 1שיבטלו הרשמתם בתקופה  סטודטים חדשים  6
מקליטת ההרשמה, לא יחוייבו בדמי טיפול  עד שבועהמבטלים הרשמתם  ,שרשמו בתקופת ההרשמה הסדירה סטודטים ותיקים  7

  ועלויות אלה.
  , יחויבו בדמי טיפול ועלויות פעם אחת בלבד.3-ו 2המבטלים הרשמתם ליותר מקורס אחד בתקופה  סטודטים חדשים  8
 .2.8.2019), עד 2019(ג טבסמסטר קיץ תשע"לקורסים  הרשמתםלבטל את  ויוכל, 18מתחת לגיל  יםחדש יםסטודט  9



  
  שינויים בהרשמה

 
 

12 
 

השלמה למשוואות דיפרנציאליות רגילות  ,)91416אלגברה לינארית ( –מתמטיקה למוסמך במינהל עסקים : הקורסים 5טבלה 
      )95001סדנת רענון במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה (ו )91463סדנת הכנה בפיסיקה (הקורס , )20293(

 ועלויות (בש"ח)דמי טיפול 

 מועד קבלת הבקשה

 השיוי המבוקש

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

  ,)20293למשוואות דיפרנציאליות רגילות (
  ) 91463סדנת הכנה בפיסיקה (

  סדנת רענון במתמטיקה לתלמידי ו
  )95001מדעי החברה (

 תקופה

  3ורסקהחלפת   0  21.5.2019עד   ללא חיוב כספי

  22.5.2019-מ  197
  5.7.2019עד 

1  

  3החלפת קורס דחוי  0  21.5.2019עד   ללא חיוב כספי

  22.5.2019-מ  197
  5.7.2019עד 

1  

  23,קורסב ימודיםלדחיית   0  7.6.2019עד   ללא חיוב כספי

227  
  9.6.2019-מ

  5.7.2019עד 
1  

283  
  7.7.2019- מ

  19.7.2019עד 
2  

454  
  21.7.2019-מ

  26.7.2019עד 
3  

  23,דחייתוו ורסקהחלפת   0  7.6.2019עד   ללא חיוב כספי

  9.6.2019-מ  227
  5.7.2019עד 

1  

  
283  

  7.7.2019- מ
  19.7.2019עד 

2  

  21.7.2019-מ  454
  26.7.2019עד 

3  

  24,יטול הרשמה לקורסב  1  7.6.2019עד   791,56

  
  9.6.2019-מ  3827

  5.7.2019עד 
2  

  7.7.2019-מ  5937
  2019.7.628עד 

3  

  
  

  לא יתקבלו בקשות לשיויים בהרשמה לאחר המועד האחרון המפורט בטבלה.
  
  

  

  

  
        
 

  בעמוד הקודם. 4מפורטים בטבלה  )91415מתמטיקה למוסמך במינהל עסקים (תקופות זכאות ודמי טיפול ועלויות לקורס   1
  ודחה.לא יתן לבטל הרשמה לקורס דחוי או לקורס שהוחלף   2
לפי הגשת בקשה להחלפת קורס ולדחיית לימודים על הסטודטים לוודא שהם ממלאים את כל התאים לקורס החדש וכי לא   3

קיימת מגבלה כלשהי שתגרום להרשמה לקורס החדש להיקלט כהרשמה לא תקיה בסמסטר הלימוד או בסמסטר אליו דחו 
  הלימודים.

טיפול ועלויות, לא מוחזרים לסטודט דמי הרשמה, דמי טיפול ועלויות בגין הרשמה בביטול הרשמה לקורס, בוסף לדמי   4
  מאוחרת ודמי תעודת סטודט (אם התעודה הופקה כבר).

, יקוזזו מההחזר רק דמי הרשמה לסטודט בדמי טיפול אלה ו(בלבד), לא יחויב 1בתקופה  שיבטלו הרשמתם יםחדש יםסטודט  5
  .חדש

מקליטת ההרשמה, לא יחויבו בדמי טיפול  עד שבועשרשמו בתקופת ההרשמה הסדירה המבטלים הרשמתם  סטודטים ותיקים  6
  ועלויות אלה.

  .י טיפול ועלויות פעם אחת בלבד, יחויבו בדמ3-ו 2המבטלים הרשמתם ליותר מקורס אחד בתקופה  סטודטים חדשים  7
  .2.8.2019), עד 2019(ג טתשע"ר קיץ בסמסט םלבטל הרשמת ויוכל 18מתחת לגיל  יםחדש יםסטודט  8
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  לסמינר במתמטיקה ובמדעי המחשבינויים בהרשמה ש
  במקרה של החלפת סמיר או ביטול הרשמה לסמיר, ייגבו דמי טיפול ועלויות כמפורט להלן:

  דמי טיפול ועלויות   תקופה  מועד קבלת הבקשה
  ללא תשלום  0  תאריך קליטת ההרשמהשבועיים לאחר ד ע

  ש"ח 328  1  משבועיים עד שישה שבועות לאחר תאריך קליטת ההרשמה
  לא יתן לבצע שיויים בהרשמה  –  מהשבוע השביעי לאחר תאריך קליטת ההרשמה

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

  החה טעוושא העבודה ו/או המ ית וכרוכה בתשלום דמי טיפול  אישורהחלפתשל יועץ ללימודים אקדמיים בתכ
 ועלויות כמפורט להלן:

  דמי טיפול ועלויות   תקופה  מועד קבלת הבקשה
לושא ד ארבעה חודשים לאחר תאריך מתן האישור ע

  העבודה
  ש"ח 1,063  1

שישי לאחר התחילת החודש החמישי ועד סוף החודש מ
  לושא העבודהתאריך מתן האישור 

  ש"ח 2,103  2

לושא שבעה חודשים לאחר תאריך מתן האישור מ
  העבודה

  אפשר להחליף ושא או מחה-אי  –

  
  ביטול הרשמה לעבודה   .ב

  ועלויות כמפורט להלן:מן המבטלים את ההרשמה לעבודה יקוזזו דמי טיפול 
  קיזוז מההחזר הכספי  תקופה   מועד קבלת הבקשה

עד ארבעה חודשים לאחר תאריך מתן האישור לושא 
  העבודה

  ש"ח 1,493  1

מתחילת החודש  החמישי ועד סוף החודש השישי לאחר 
  תאריך מתן האישור לושא העבודה

  "חש 2,548  2

לושא משבעה חודשים לאחר תאריך מתן האישור 
  העבודה

  אין החזר  –

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

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

  .חודשים מיום ביטול ההרשמה לכתיבת העבודה, במשך שישהלהירשם שוב 

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

  במתמטיקה:

  דמי טיפול ועלויות   תקופה  מועד קבלת הבקשה
  ללא תשלום  0  לכתיבת העבודהד שבועיים  לאחר תאריך האישור ע
עד שישה שבועות לאחר תאריך האישור לכתיבת שבועיים מ

   העבודה
  ש"ח 328  1

  לא יתן לבצע שיויים בהרשמה  –  מהשבוע השביעי לאחר תאריך האישור לכתיבת העבודה

למרכז ההרשמה הארצי יש לשלוח בקשה להחלפה או ביטול של עבודה סמיריוית/סמיר ללא יקוד במתמטיקה   .2
  .infodesk@openu.ac.il, או בדוא"ל לכתובת 09-7780651ברעה לפקס: 

  הרשמה לעבודה סמינריונית במסגרת תואר בחשבונאות עם חטיבה בכלכלה
יתן להרשם במערכת השאילתא או באמצעות טופס הרשמה לעבודה סמיריוית החל ממועד פתיחת ההרשמה ועד יום 

  לפי המפגש הראשון. 

פתיחת הסמסטר, לא יתן ש"ח עד יום פתיחת הסמסטר. לאחר  328ההרשמה לעבודה סמיריוית כרוך בתשלום  ביטול
  לבצע שיויים בהרשמה.
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  רשימה מעודכת של מרכזי הלימוד מפורסמת באתר האויברסיטה הפתוחה:
www.openu.ac.il/academic/support/centers.html  

בכל המרכזים מתקיים ייעוץ ללימודים אקדמיים והדרכה בלמידה. פייה ליועצים ללימודים אקדמיים עשית בתיאום 
 מוקדם. במרבית מרכזי הלימוד מתקיימת גם הרשמה. 
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  הקורסים באגלית כשפה זרה יוצעו בסמסטר הקיץ במתכוות הבאות:
  

 הקורס               
  

  מתכות החיה

  
  מתקדמים ב

  
  מתקדמים א

)61133(  

  
  בסיסי

)61134(  

  
  טרום בסיסי ב

)61135(  

  
  טרום בסיסי א

)61136( 

סדת גישור 
 ידע באגלית

)91428(  
  מפגשים  13  –  רגילההחיה 

 9במהלך 
  שבועות 

 מפגשים  20
 9במהלך 
  שבועות 

  מפגשים  20
 9במהלך 
  שבועות

  מפגשים  26
   9במהלך 
  שבועות

מפגשים  15
 9במהלך 
  שבועות

  איטסיביתהחיה 
(ראו פרטים בעמוד 

  הבא)

  מפגשים  13
 שבועות 5במהלך 

רק בקורסים 
31015 ,31011*  

  מפגשים  13
 5במהלך 
  שבועות

 מפגשים  20
 5במהלך 
  שבועות

–  –  –  

בכיתה החיה 
  וירטואלית

  מפגשים  13
 שבועות 9במהלך 

, 31001בקורסים 
31010 ,31011 ,
31022  

  מפגשים  13
 9במהלך 
  שבועות

 מפגשים  20
 9במהלך 
  שבועות

  מפגשים  20
 9במהלך 
  שבועות

מפגשים  31
   9במהלך 
  שבועות

מפגשים  15
 9במהלך 
  שבועות

  מפגשים  13  מוגברתהחיה 
 שבועות 9במהלך 

, 31001בקורסים 
31011 ,31015  

  –  –  –  –  

  
  ההחיה האיטסיבית תהיה בכיתה וירטואלית בלבד. 31010, 31001* בקורסים 

  
  

  בכיתה וירטואליתהרשמה לקבוצה 
. לקבוצות )31015אנגלית למדעי החברה: מתקדמים ב (כל הקורסים באגלית מוצעים גם בהחיה וירטואלית, פרט לקורס 

  .780אלה יש להירשם למספר הקורס הרגיל ולציין מרכז לימוד 
  

 ס טרום בסיסי אמכינה לקור –גישור ידע באנגלית סדנת 
סדנת גישור ידע , מציעה האויברסיטה הפתוחה טרום בסיסי אתם הוכחית באגלית מוכה מרמה לסטודטים שרמ

מפגשים.  15וכוללת  בכיתה וירטואליתובהחיה במתכות פרוטלית בשתי מתכוות: . הסדה מתקיימת )91428( באנגלית
סמך מבחן של היחידה לאגלית. לפרטים וספים יתן לפות  סיווג מתאים לקורס עלפי -יתן להתקבל לסדה על

  .09-7781143 ליחידה לאגלית, בטלפון:
  

  בחינות גמר
  בחיות הגמר של הקורסים בהחיה רגילה, מוגברת ווירטואלית יתקיימו במועדים הבאים:

  18.9.2019מועד א: 
  28.10.2019מועד ב: 

  
  קורסים במתכונת אינטנסיבית

  א. כללי
באגלית רמות: בסיסי, מתקדמים א ) את הקורסים 2019ג( טתשע" האויברסיטה הפתוחה מקיימת בסמסטר הקיץ

  .גם במתכות איטסיביתומתקדמים ב 
את משך לימודי האגלית  באופן משמעותיהקורסים במתכות האיטסיבית מיועדים לסטודטים המעוייים לקצר 
ום במשך שי סמסטרים שבועות, במק 10-8במסגרת לימודי התואר הראשון, וללמוד ברצף שי קורסים באגלית במשך 

בקורסים האיטסיביים יש רק מועד אחד למבחן הבייים ומועד אחד למבחן הגמר מפאת לוח  (שת לימודים מלאה).
המעבר הזמים הצפוף. על מת להשיג סטטוס הצלחה בקורס, על הסטודטים להיבחן במועדים הללו ולקבל ציון עובר. 

  .שוןלקורס ההמשך מותה בהצלחה בקורס הרא
יתקיימו בקבוצות לימוד ברחבי הארץ (מותה במספר הרשמים) במתכות של  1הלימודים בקורסים האיטסיביים

  .1)17:00-20:00או בשעות הערב ( 1)09:00-12:00שלושה עד חמישה ימים בשבוע, שלוש שעות בכל יום, בשעות הבוקר (
  הקורסים האיטסיביים מיועדים אך ורק לסטודטים היכולים לייחד את מרבית זמם ללימודים. 

  לסטודטים עובדים מומלץ לשקול את מידת יכולתם להשקיע את המאמץ הדרש ללימוד קורס איטסיבי בקיץ.
  

  
  

_____________________________________________________    
 .16מועדי החיה במתכות האיטסיבית ראו בטבלה שבסעיף ג בעמוד    1
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      ב. הקורסים המוצעים
משך   קורסיםה

  הלימודים
  מידע לציון בטופס ההרשמה  1תקופת הלימודים

  מספר קבוצה  סמל סמסטר  מספר הקורס
  ) 61134בסיסי (

+  
 קב' בוקר 90  2019ג2  61134  6.8.2019-7.7.2019  שבועות 5

  ערב קב' 95
  ) 61133מתקדמים א (

  )שי קורסים ברצף(
 קב' בוקר 90  2019ג3  61133  17.9.2019-18.8.2019  שבועות 5

  קב' ערב 95
  ) 61133מתקדמים א (

+  
 קב' בוקר 90  2019ג2  61133  6.8.2019-7.7.2019  שבועות 5

  קב' ערב 95
  )31015, 301011מתקדמים ב (

  )שי קורסים ברצף(
  31011  17.9.2019-18.8.2019  שבועות 5

31015  
 קב' בוקר 93  2019ג3

  קב' ערב 98
 קב' בוקר 90  2019ג2  61134  6.8.2019-7.7.2019  שבועות 5  ) 61134בסיסי (

  קב' ערב 95
 קב' בוקר 90  2019ג2  61133  6.8.2019-7.7.2019  שבועות 5  )61133מתקדמים א (

  קב' ערב 95
 קב' בוקר 90  2019ג3  61133  17.9.2019-18.8.2019  שבועות 5

  קב' ערב 95
  31011  17.9.2019-18.8.2019  שבועות 5  )31015, 301011מתקדמים ב  (

31015  
 קב' בוקר 93  2019ג3

    קב' ערב 98
  הערות:

  י קורסים ברצף או לקורס אחד בלבד.אפשר להירשם לש  
  רשמיםי קורסים ברצף  לה בהצלחה בקורס הראשון. –לשי מותהמשך הלימודים לקורס הש  
   י שיירשמוגלית, לפת המיון הקרובה באגלית, חייבים להקדים ולגשת לבחימי שעדיין לא סווגו לרמת מיון בא

  . 09-7782222לקורס. פרטים על מועדי הבחיות אפשר לקבל במוקד הפיות והמידע בטלפון: 
  
  
  . בחינות גמרג

  בחיות הגמר של הקורסים האיטסיביים באגלית יתקיימו כמפורט להלן:
  

  מועד ב  מועד א  סמל סמסטר
  28.10.19  7.8.19  2019ג2
  28.10.19  18.9.19  2019ג3

  
שרשם לשי קורסים ברצף ולא עבר בהצלחה את מבחן הגמר של מועד א' לא יוכל ללמוד את הקורס הבא  סטודט

  , וייאלץ לדחות את לימודיו לסמסטר סתיו.2019ג3בסמסטר 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

_____________________________________________________    
  .3ראו לוח זמים בעמוד    1
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