
 כללי-סדרי הרשמה

ברמה אוניברסיטאית: תלמידים שלמדו בארץ נרשמים במדור לרישום ולקבלת תלמידים של האוניברסיטה 

יש לצרף מסמכים על פי הדרישות  - באתר האוניברסיטה העברית העברית באמצעות הרישום המקוון

 .המופיעות באתר

מילוי פרטים וצירוף גיליון ציונים חתום  ,במערכת ההרשמה הספר לחינוך: באמצעות יצירת חשבוןברמת בית 

 .בחותמת האוניברסיטה/המכללה בה למד, הכולל ממוצע לתואר בוגר ואישור זכאות לתואר בוגר

-02 צריכים להירשם במדור רישום וקבלת תלמידים מחו"ל, טל' ו"ל, מועמדים שלמדו את התואר בח

5882607.  

overseas-http://info.huji.ac.il/en 

 לתשומת לבכם

לא יטופלו בקשותיהם של מועמדים שלא השלימו את שני הליכי ההרשמה ולא צירפו את כל המסמכים  -

 הנדרשים

 .רישום במועד מאוחר יותר מהמצויין באתר האוניברסיטה יתאפשר באישור מיוחד -

 

  2019יולי מערכת ההרשמה תיסגר בסוף החודש 

 

 האוניברסיטה העברית:רישום באתר 

 שתי אפשרויות:

 בארץ יש לבחור ברישום המקוון ואר הראשון נלמדבמידה והת .א

http://info.huji.ac.il/
http://info.huji.ac.il/
https://grs.ekmd.huji.ac.il/Pages/default.aspx
https://grs.ekmd.huji.ac.il/Pages/default.aspx
http://info.huji.ac.il/en-overseas


 
 

 

המבוקשים ולבסוף יגיע שלב התשלום בו יש לשלם בעזרת כרטיס בכל שלב יש למלא את כל הפרטים 

 ₪. 458אשראי 

 

לתלמידי חו"ל, כל מי שלמד בירדן ועוד אוניברסיטאות שלא נכללות תחת  -  -Overseas student .ב

 המל"ג. יש ללחוץ על הלינק הכחול ולהתחיל בהרשמה.

  
 

 

 הנחיות:



ליצירת חשבון באתר עליכם ליצור חשבון חדש בדף הכניסה. לאחר מספר דקות, תקבלו לכתובת   .1

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

helpdesk@ekmd.huji.ac.il  

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

  Applicants with qualifications from overseas click here STAGE 1 :כתוב

3. Stage 1: Overseas Applicants Unit : 

 Overseas(יבחרו בתכנית  2018בחירת תכנית מועמדים לשנת הלימודים תשע"ט (אוקטובר  .4

Students Degree Application First Semester 2018/2019  אינה מתייחסת רק לסמסטר בחירה זו

  .הראשון אלא לכל שנת הלימודים

א. מילוי טפסים עליכם למלא  .בשלב זה הגעתם לאתר ההרשמה ובו הנחיות והסברים במספר שפות .5

טופס הצהרה  ,טופס בחירת עדיפויות ,טופס לימודים קודמים ,טופס פרטים אישיים :ארבעה טפסים

 .יש הנחיות לגבי כל אחד מהטפסים Instructions Application בלינק של )(לאחר תשלום

דמי  :מתחת לרשימת הטפסים יש לינק לדף התשלום. יש לבחור את הקטגוריה המתאימה :תשלום .6

דמי רישום מופחתים מיועדים לתלמידים שלומדים כעת בתכנית המכינה  $110 –רישום רגילים 

 $70 –יטה ונרשמים לתואר מסוג אחר ונרשמים לתואר ראשון או לתלמידים שלומדים כעת באוניברס

תשלום דמי ערכת הרשמה בלבד מיועד לתלמידים שלומדים כעת באוניברסיטה ונרשמים לחוג אחר 

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

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

  .מספר זה עליכם להעתיק לטופס ההצהרה .7

במידה וקיבלתם הודעה על הצלחת התשלום אך לא קיבלתם את המייל אם האישור בתוך מספר  .8

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

טפסים למילוי בחירת  il.ac.huji.savion@oritk :יללא הגיעה, אנא פנו אלינו לבדיקה לכתובת המי

 שפות הנחיות לגבי מילוי טפסים 

 ,תעודות על לימודים קודמים :העלאת מסמכים מסמכי חובה שיש להעלות כדי לסיים את התהליך  .9

  !צילום תעודת זהות ישראלית או דרכון זר שאר המסמכים אינם חובה ,קורות חיים

כאשר מעלים  Upload Documents-הסתכלו בתפריט בצד שמאל, ובחרו בכדי להעלות מסמכים,  .10

מסמך, לפי ההוראות הטכניות שבאתר, יש לתת למסמך שם וגם לבחור מהתפריט את סוג המסמך 

  .המתאים

יש לבצע הגשה גם לטפסים עצמם וגם  Status Submission הגשה סופית של הבקשה במסך .11

יש לתת למסמך שם יש לבחור  .ברו את כל השלבים בהצלחהלמסמכים. אנו מטפלים רק בבקשות שע

לאחר סימון הגשה סופית  .את סוג המסמך לאחר סימון הגשת המסמכים לא ניתן לבצע בהם שינויים

ניתן עדיין להוסיף מסמכים אך יש להודיע לנו במייל על תוספת זו כדי שנדע לחזור אל טופס הבקשה. 

  admission.huji.ac.il :ו על שינויים בטופס ההרשמהמייל להודעות על מסמכים נוספים א

על מנת להגיע אליהם, יש לחזור  .STAGE 2יש צורך למלא טופס נוסף. טפסים אלו נמצאים תחת  .12

אישור הגשת טפסים אישור  status submission-כניסה ל Program a Add לדף הכניסה ולבחור

 והוספתה, יש להיכנס ל "240ץ חינוכי : "יעוהגשת מסמכים לאחר בחירת תכנית הלימודים



Programs my View גם מועמדים אשר מילאו קודם כל את הטופס של  .ומשם לקישור המתאים

 לה. ניתן לחזור לדף הכניסה ולבחורההנחיות למעלפי  Stage 1הפקולטה, יצטרכו למלא טפסים של 

Program a Add .ה, יש לחזור צעד אחד אחורה במידה והמדור לתלמידים מחו"ל לא מופיע ברשימ

  .כדי לבחור תלמידי חו"ל בעיגול השמאלי

 

 

 

 רישום במערכת בית הספר לחינוך

 

 כנס למערכת ההרשמה של בית הספר לחינוך:ייש לה קודםר שמסיימים את השלב החלא

https://grs.ekmd.huji.ac.il/Pages/default.aspx 

 

 
 

  create accountללחוץ על 

דקות תשלח  10-20בשלב זה, יצטרכו המועמדים למלא את הפרטים שלהם ומייל נכון )!!!( לאחר 

אליהם סיסמא לכניסה למערכת, אז הם ייכנסו בשנית ללינק : 

https://grs.ekmd.huji.ac.il/Pages/default.aspx 

 וימלאו את שם המשתמש שלהם, יחד עם הסיסמא להתחיל את מהלך ההרשמה

יש לשים לב שלעיתים נשלח המייל ומגיע ל'אשפה', לכן יש לבדוק גם שם. במקרה ולא מגיע המייל 

  helpdesk@ekmd.huji.ac.ilניתן לפנות לתמיכה הטכנית:

https://grs.ekmd.huji.ac.il/Pages/default.aspx
https://grs.ekmd.huji.ac.il/Pages/default.aspx
mailto:helpdesk@ekmd.huji.ac.il


 

 

 
 

 

 בשלב זה יצטרכו למלא מספר שלבים:

העלאת הקבצים הבאים: צילום ת"ז/דרכון, העלאת צילום גיליונות הציונים שלה, תעודת הוראה  .א

 אם יש, וקורות חיים בפורמט שיש להוריד מהמערכת.

 פס פרטים אישיים.כמו כן יש למלא טו .ב

לאחר סיום מילוי כל הטפסים ותיוגם תחת הכותרות המתאימות )עריכת קובץ<שינוי שם<  .ג

 בחירת השם המתאים( יש ללחוץ על 'הגש', אם התיק נשלח יהיה כתוב התיק הוגש בהצלחה.

 

מאוד  חשובבמקרה ורוצים ללמוד במסלול מזרח ירושלים )דוברי ערבית שחיים/עובדים במזרח ירושלים( 

 5לסמן את הריבוע הקטן שמציין את ההתמיינות למסלול מזרח העיר



 

 

 

תהליך ההרשמה ארוך ולוקח לעיתים שלוש שעות, חשוב לא להתייאש ולא לוותר למרות האתגר הטכנולוגי. 

  helpdesk@ekmd.huji.ac.ilאם יש כל קושי ניתן לפנות למוקד התמיכה הטכנית של האוניברסיטה:

 

mailto:helpdesk@ekmd.huji.ac.il

