
טופס הגשת מועמדות לתעודת הוראה/לימודי תעודה
הנחיות להגשת מועמדות:

יש למלא את הטופס בשלמות על שני חלקיו. מילוי חלקי או שגוי עלול לגרום לעיכוב בהמשך הטיפול.  .1
2. יש לצרף דמי הגשת מועמדות כמפורט בהנחיות ההרשמה.

יש לצרף לטופס את המסמכים המבוקשים )כמפורט להלן( ולשלוח למרכז ההישגים הלימודיים בדואר: דרך האוניברסיטה הפתוחה 1 רעננה, 4353701.   .3
סטודנטים/בוגרים של האו"פ יכולים לשלוח רק את טופס הגשת המועמדות לפקס שמספרו 09-7780726 ללא צורך בהגשת מסמכים נוספים.   .4

במידה והנך מעוניין להגיש מסמכים נוספים, עליך לשלוח את טופס הגשת המועמדות יחד עם המסמכים בדואר בלבד.  
5.  מסמכי המועמדות יועברו לוועדת הקבלה. תשובה תישלח לאחר קבלת ההחלטה.                                                                                   

6.  הטופס מיועד לנשים ולגברים כאחד ומטעמי נוחות מנוסח בלשון זכר. 

פרטים אישיים: )נא למלא את כל הפרטים(
 מספר הזהות: )9 ספרות(        שם המשפחה      שם הפרטי

       Name            Last Name 
            זכר  /  נקבה         )סמן בעיגול(

 רחוב ומספר הבית/ת.ד      שם הישוב            מיקוד

 מספר טלפון                                   אזור חיוג            מספר סלולרי                 קידומת

  
    :E-Mail כתובת 

מסלול לימוד מבוקש: )נא לסמן  תחום מבוקש(  

3 תעודת הוראה ב־ 3 אזרחות  3 פסיכולוגיה  3 מדעי המחשב  3 תושב"ע  3 היסטוריה   3 ספרות   3 תקשורת   3 קולנוע
3 מדעי המחשב   3 מדידה והערכה בית ספרית*   3 מינהל חינוכי*   3 משפט עסקי   3 משפט ציבורי 3 לימודי תעודה ב־ 

3 אבטחת סייבר   3 לימודי מגדר  
*ללימודי תעודה במדידה והערכה בית ספרית ומינהל חינוכי יש לצרף מסכים מאושרים של תואר ראשון +ת"ש )+תעודת הוראה למינהל חינוכי( כמפורט בסעיף 9.

פירוט הלימודים האקדמיים הקודמים - חובה למלא
שנת סיום סוג התוארשם המוסד

הלימודים
ציון גמר תחום התואר

משוקלל
הערות

אופן תשלום דמי הגשת מועמדות - בחר באחת משתי האפשרויות המוצעות להלן:   .7

3 )1( בכרטיס אשראי מסוג:            / ויזה           / ישראכרט           / דיינרס           / אמריקן אקספרס
להלן פרטי כרטיס האשראי:

                
מספר כרטיס האשראי                                ____/____

 
שם בעל הכרטיס  ____________________________ מספר הזהות של בעל הכרטיס )9 ספרות(     

3 2( בתשלום בבנק הדואר בלבד או בקופת האוניברסיטה הפתוחה
)א( ניתן לשלם את הסכום הכולל בקופת האוניברסיטה הפתוחה או באחד מסניפי בנק הדואר )בלבד(, לחשבון מספר 22569567.  

)ב( חובה לחבר לטופס זה עותק מהקבלה על התשלום.  

ת"ז:  ___________________  שם:  __________________     הצהרת המועמד: אני מאשר שכל הפרטים המפורטים בטופס זה נכונים.     .8

תאריך:   _______________  חתימה:  __________________   

מסמכים מצורפים  .9
יש לצרף צילום מאושר של תעודת גמר התואר )או אישור זכאות( כולל גיליונות ציונים מאושרים כחוק, או צילומיהם בצירוף אישור נוטריוני. א.   

לחילופין, אפשר לצרף צילומי תעודות שאינם מאושרים כחוק, בתנאי שהמקור יוצג ויאושר במרכז ההישגים הלימודיים באוניברסיטה הפתוחה. ב.   
ניתן גם לאשר מסמכים אצל יועצים ברחבי הארץ. באפשרותך לצרף גם כל מסמך שלדעתך יכול להיות רלוונטי להחלטה על קבלתך ללימודים.  ג.   

תאריך לידה

גמר תוקף
הכרטיס




