
 רישום מקוון

 לתלמידי תיכון

הסברים והנחיות לביצוע רישום מקוון  

 לקראת לימודים במעמד מיוחד

 באוניברסיטת תל אביב לנוער
, שונים מהרשום במצגת, ייתכן וסדר הפעולות והשנים: שימו לב**

 .במידה ויש בעיה תוכלו ליצור קשר עם המשרד ונלווה אתכם בתהליך

 ז"תשע

 משרד הרישום והקבלה  -אגף רישום ומינהל תלמידים  

 ש דב לאוטמן"היחידה לנוער שוחר מדע ע



 !תלמיד יקר

 .אביב-אנו מעריכים מאוד שבחרת להירשם ללימודים אקדמיים באוניברסיטת תל•

שיקלו עלייך את תהליך , במצגת זאת תמצא הנחיות למילוי טופס הרישום המקוון•

 .הרישום

יש לעקוב אחר , ייתכן וחלק מן השקפים אינם תואמים את טפסי הרישום•

 .  ההוראות הכלליות

כל האמור במצגת זאת בכפוף לכתוב באתר ההרשמה ובתקנות  : לתשומת לב•

 .האוניברסיטה

 .והיא מיועדת לנשים ולגברים כאחד, מצגת זו נכתבה בלשון זכר מטעמי נוחות•

 

 ,הצלחהבברכת 

 א לנוער"משרד הרישום והקבלה וצוות אוניברסיטת ת



 כניסה לרישום מקוון

כניסה למערכת הרישום המקוון דרך אתר  •

 .ההרשמה ללימודים 

 .יש לבחור רמת תואר ראשון•

 

 .אם ברצונך להירשםהקש כאן •
(www.ims.tau.ac.il/Md/rishum/Login.aspxhttps://) 

 

http://new.tau.ac.il/registration
https://www.ims.tau.ac.il/Md/rishum/Login.aspx
https://www.ims.tau.ac.il/Md/rishum/Login.aspx
https://www.ims.tau.ac.il/Md/rishum/Login.aspx


 כניסה לתהליך הרישום
כולל ספרת ביקורת ואפסים מובילים  , יש להקיש מספר תעודת זהות•

ולהקיש   ח"תשע' סמסטר ב, תואר ראשוןלבחור , (אם צריך)

 ".  אישור"

 



 כניסה לתהליך הרישום
 ".המשך"יש לקרוא בעיון את הכתוב ולהקיש •

 



 פרטים אישיים

 .יש למלא את פרטיך האישיים במדויק•

 נוער שוחר מדעככתובת רשום : חשוב מאוד•

ממך לקבל את הדואר הרלוונטי   תמנעהקשת כתובתך בבית •

 .הנשלח עבורך

6997801 



 רישום לחוג הלימודים

נוער שוחר מדע  – 1881עליכם להירשם לחוג •

 (בלי קשר לקורסים אותם תלמדו בהמשך)



 פרטים אישיים נוספים
 .מלא את הפרטים המופיעים בסעיף זה•

 .יש להקפיד על מילוי תאריכים בהתאם לתבנית המופיעה מעל השדה•

 .ל לצורך קבלת מידע מהאוניברסיטה"להזין כתובת דוא חובה•

 ".המשך"בסיום הקש •



 פרטים לאימות סיסמא

 לאחר מילוי הפרטים יש להקיש המשך



 :בשלב זה קופצת שאלה

 OKיש להקיש 



 השכלה תיכונית

 :6סמנו את אפשרות •

איני תלמיד כתה   -אני לא זכאי לתעודת בגרות

 ...ב בשנה הנוכחית"י

 2016סמנו שנתון בגרות •

 

 

 

 



, הודעהמופיעה 

 OKיש להקיש 

 



 ל"שירות בצה

את שאר הפרטים אין  , עדיין לא חל עלי חוק גיוס -ה/צעיר: סמנו•

 .צורך למלא



אקדמית  -לימודים במכינה קדם

 ס להנדסאים"ביה/ אוניברסיטאית 

הכוונה אינה למכינה בה  . השאירו ריק ואל תסמנו דבר•

 א לנוער"השתתפתם באוניברסיטת ת



 השכלה אקדמית קודמת

 ת במוסד להשכלה גבוהה/לא למדתי או לומד: סמנו•



 חברות באגודת הסטודנטים

ה באגודת  /ת להיות חבר/מעוניין אינני: סמנו•

 .הסטודנטים

 



 העדפה מתקנת

 ת דיון בהעדפה מתקנת/אינני מבקש: סמנו•



 פרטים על הורים

,  שנת עליה, ארץ לידה, שמות הוריך: יש למלא•

 .משלח ידם והשכלתם

 ".המשך"בסיום הקש •



 אימות נתונים

יש לוודא כי הפרטים •
שהוזנו נכונים כולל השם  

הפרטי ושם המשפחה   
בעברית ואנגלית בשדות  

 .בהתאמה, הנכונים

,  במידה שישנה טעות•
תקן אותם על ידי הקשה  

 .על הלשונית המתאימה

אישור  "קרא את ה•
והקש  "  והצהרת מועמד

 על המקש 

 ".קראתי והסכמתי"     



 סיכום הרישום המקוון

 .  לאחר הרישום יופיע מסך זה•
 

 הדפס עמוד זה ושמור אצלך•
 

ניתן גם ללחוץ על כפתור •
Print-Screen  ולשלוח אלינו

 במייל
 

בעמוד זה מופיע גם מספר  •
אסמכתא שיאפשר לך לשחזר  

ל בשלב  "את התדפיס הנ
  -מאוחר יותר אם תזדקק לכך

 .שמור מספר זה



את האישור או את מספר  

 :האסמכתא יש לשלוח ל
 לידי דפנה ירדני

 yardeny@tauex.tau.ac.ilל "בדוא

 

 03-6408184בפקס •

 03-6408469טלפון •

 אתר  •

 ל האישי"מצגת זו תשלח אליכם לדוא•

 

mailto:yardeny@tauex.tau.ac.il

