
 מועמדים בעלי תעודות מחו"ל –הנחיות לרישום באתר 

 

 : יצירת חשבון באתר1שלב 

תקבלו לכתובת המייל את סיסמת  לאחר מספר דקות, .חדש בדף הכניסה עליכם ליצור חשבון

 במידה ולא קיבלתם הודעה למייל, נא לפנות לתמיכה הטכנית: .הכניסה

helpdesk@ekmd.huji.ac.il 

 

 

 האתר המיועד למועמדים מחו"ל: בחירת 2שלב 

 :לאחר הכניסה לאתר, עליכם לבחור בעיגול השמאלי בו כתוב 

pplicants with qualifications from overseas click hereA  

 

 

 

 

  



 STAGE 1: בחירת 3שלב 

  Overseas Applicants Unit1Stage : :בחרו

 

 : בחירת תכנית4שלב 

 בתכנית( יבחרו 2018מועמדים לשנת הלימודים תשע"ט )אוקטובר 

 Overseas Students Degree Application First Semester 2018/2019  

 בחירה זו אינה מתייחסת רק לסמסטר הראשון אלא לכל שנת הלימודים.

  

 

 

 

 .לאתר ההרשמה ובו הנחיות והסברים במספר שפות הגעתםבשלב זה 

 

 

 



 

 

 

  טפסיםמילוי א. 

 

 :עליכם למלא ארבעה טפסים

 טופס פרטים אישיים

 טופס לימודים קודמים

 טופס בחירת עדיפויות

 טופס הצהרה )לאחר תשלום(

 יש הנחיות לגבי כל אחד מהטפסים. Application Instructionsבלינק של 

 

  ב. תשלום

 מתחת לרשימת הטפסים יש לינק לדף התשלום. יש לבחור את הקטגוריה המתאימה:

 110$ –דמי רישום רגילים 

בתכנית המכינה ונרשמים לתואר ראשון  או  כעתדמי רישום מופחתים מיועדים לתלמידים שלומדים 

 70$ –באוניברסיטה ונרשמים לתואר מסוג אחר  כעתלתלמידים שלומדים 

באוניברסיטה ונרשמים לחוג אחר  כעתתשלום דמי ערכת הרשמה בלבד מיועד לתלמידים שלומדים 

 13$ –או הוריהם עובדי אוניברסיטה ויש להם פטור, על פי הכללים באותו תואר או לתלמידים שהם 

לאחר ביצוע התשלום תקבלו לכתובת המייל שלכם אישור תשלום ובו מספר אסמכתא. מספר זה 

 עליכם להעתיק לטופס ההצהרה.

במידה  וקיבלתם הודעה על הצלחת התשלום אך לא קיבלתם את המייל אם האישור בתוך מספר 

. במידה וההודעה אכן SPAM-דקות, אל תנסו לשלם שוב. בשלב ראשון בידקו אם ההודעה נכנסה ל

 itk@savion.huji.ac.ilorלא הגיעה, אנא פנו אלינו לבדיקה לכתובת המייל: 

 

 

 

 טפסים למילוי
 בחירת שפות

 הנחיות לגבי מילוי טפסים

http://info.huji.ac.il/en-overseas/application_information
mailto:oritk@savion.huji.ac.il


 ג. העלאת מסמכים

 מסמכי חובה שיש להעלות כדי לסיים את התהליך:

 

 תעודות על לימודים קודמים

 קורות חיים

 צילום תעודת זהות ישראלית או דרכון זר

 

 !שאר המסמכים אינם חובה

 Documents Upload-כדי להעלות מסמכים, הסתכלו בתפריט בצד שמאל, ובחרו ב

 

לבחור מהתפריט כאשר מעלים מסמך, לפי ההוראות הטכניות שבאתר, יש לתת למסמך שם וגם 

 המתאים. את סוג המסמך

 

 ד. הגשה סופית של הבקשה

יש לבצע הגשה גם לטפסים עצמם וגם למסמכים. אנו מטפלים רק  Submission Statusבמסך 

 בבקשות שעברו את כל השלבים בהצלחה.

 

 יש לתת למסמך שם

 לבחור את סוג המסמךיש 



 

 

 לאחר סימון הגשת המסמכים לא ניתן לבצע בהם שינויים.

לאחר סימון הגשה סופית ניתן עדיין להוסיף מסמכים אך יש להודיע לנו במייל על תוספת זו כדי שנדע 

לחזור אל טופס הבקשה. מייל להודעות על מסמכים נוספים או על שינויים בטופס ההרשמה: 

admission.huji.ac.il 

 

 מידע נוסף למועמדים לתואר שני

 .STAGE 2טפסים אלו נמצאים תחת   במספר חוגים יש צורך למלא טופס נוסף.

 Add a Programעל מנת להגיע אליהם, יש לחזור לדף הכניסה ולבחור 

 submission status-כניסה ל

 אישור הגשת טפסים

מסמכיםאישור הגשת   



 

 

 ומשם לקישור המתאים.  View my Programsלאחר בחירת תכנית הלימודים והוספתה, יש להיכנס ל 

 

לפי  Stage 1מלא טפסים של גם מועמדים אשר מילאו קודם כל את הטופס של הפקולטה, יצטרכו ל

. במידה והמדור לתלמידים מחו"ל Add a Programלחזור לדף הכניסה ולבחור ההנחיות למאלה. ניתן 

 לא מופיע ברשימה, יש לחזור צעד אחד אחורה כדי לבחור תלמידי חו"ל בעיגול השמאלי.


