
הנחיות לרישום באינטרנט 

ל"מועמדים בעלי תעודות מחו



יצירת חשבון באתר  : 1שלב 
,  לאחר מספר דקות. עליכם ליצור חשבון בדף הכניסה, אם אתם חדשים באוניברסיטה העברית

נא לפנות לתמיכה  , במידה ולא קיבלתם הודעה למייל. תקבלו לכתובת המייל את סיסמת הכניסה

ITHuji@savion.huji.ac.il: הטכנית

mailto:ITHuji@savion.huji.ac.il


ל "בחירת האתר המיועד למועמדים מחו: 2שלב 
:  עליכם לבחור בעיגול השמאלי בו כתוב, לאחר הכניסה לאתר

“Applicants with Overseas Qualifications - Click Here”



1בחירת שלב :3שלב 

Stage 1: Overseas Applicants Unit :בחרו



בחירת תכנית :4שלב 
יבחרו בתכנית( 2022אוקטובר )ג "מועמדים לשנת הלימודים תשפ

Overseas Applicants Degree Application 2022/2023
ב יבחרו בתכנית"מועמדים לסמסטר השני של שנת הלימודים תשפ

Overseas Applicants Degree Application – Spring Semester2021/2022



.בשלב זה הגעתם לאתר ההרשמה ובו הנחיות והסברים במספר שפות

תפסים למילוי
בחירת שפה

הנחיות למילוי טופס



טופס פרטים אישיים  1.

טופס לימודים קודמים2.
.  יש לציין את המוסד האחרון בו למדתם

טופס בחירת עדיפויות3.
לאחר מספר שניות רשימת החוגים תיפתח  . עליכם לבחור קודם את התואר בעמדה הראשונה

.  בעמודה השנייה

(  לאחר תשלום)טופס הצהרה 4.

.  ניתן למצוא פירוט לגבי כל אחד מהטפסים ”Application Instructions“תחת הלינק של 

מילוי טפסים :5שלב 

:  עליכם למלא ארבע טפסים



תשלום :6שלב 

110$רגיליםרישוםדמי

שלומדיםלתלמידיםמיועדיםמופחתיםרישוםדמי

אוראשוןלתוארונרשמיםהמכינהבתכניתכעת

ונרשמיםבאוניברסיטהכעתשלומדיםלתלמידים

.אחרמסוגלתואר

70 $

לתלמידיםמיועדבלבדהרשמהערכתדמיתשלום

אחרלחוגונרשמיםבאוניברסיטהכעתשלומדים

עובדיהוריהםאושהםלתלמידיםאותוארבאותו

.הכלליםפיעל,פטורלהםוישאוניברסיטה

13 $

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

.  מספר זה עליכם להעתיק לטופס ההצהרה. לאחר ביצוע התשלום תקבלו לכתובת המייל שלכם אישור תשלום ובו מספר אסמכתא

ניתן פשוט להעתיק את  . אין צורך לשלם שוב, אם בטעות נרשתם דרך המדור למועמדים עם השכלה ישראלית ושילמתם דמי רישום

.מספר האסמכתא לטופס ההצהרה

SPAM.-בדקו אם ההודעה נכנסה ל. אל תנסו לשלם שוב, אם לא קיבלתם מייל עם אישור תשלום בתוך מספר דקות
.appen@savion.huji.ac.il: אנא פנו אלינו, אם ההודעה אכן לא הגיעה

mailto:appen@savion.huji.ac.il


:  מסמכי חובה שיש להעלות כדי לסיים את התהליך

יש להציג בפנינו או להעביר אלינו מסמכים  , בנוסף להעלאת המסמכים לטופס)תעודות על לימודים קודמים 1.

(רשמיים/מקוריים

קורות חיים 2.

צילום תעודת זהות ישראלית או דרכון זר3.

הוכחת תשלום דמי רישום4.

(.  ולא רלוונטיים למועמדים לתואר בוגר)שאר המסמכים אינם חובה 

.  על מנת להעלות מסמך יש ללחוץ על סימן הפלוס ליד המסמך הרלוונטי

העלאת מסמכים :7שלב 

העלאת מסמכים



:מועמדים לתואר שני

 Stage 2-או תמשיכו להמסמכים הנדרשים את כל שהעלתםואדו 

הגשת הבקשה:8שלב 

ניתן להעלות מסמכים נוספים לאחר . לאחר מילוי הטפסים והעלאת כל המסמכים יש להגיש את הבקשה

אנא תודיעו לנו אם ברצונכם לשנות עדיפות או אם העלאתם  . ההשגה אך לא ניתן לערוך את הטפסים

.מסמכים נוספים

.  אנו מטפלים בבקשות רק לאחר הגשתן: שימו לב

https://info.huji.ac.il/sites/default/files/Additional%20Documents%20for%20MA.pdf

