נספח לאישור על הגשת המועמדות
יש להתייחס רק לסעיפים שקיימת הפנייה מיוחדת אליהם באישור על הגשת המועמדות
שקיבלת:
א .הנך חייב/ת דמי רישום .יש באפשרותך להסדיר תשלום זה באמצעים הבאים:
 תשלום בכרטיס אשראי .עליך לשלוח אלינו לפקס  03-6406722את פרטיך האישיים(משפחה ,פרטי ,מספר תעודת זהות מלא 9 ,ספרות) כל פרטי כרטיס האשראי ,לרבות
 3הספרות הימניות בגב הכרטיס ,תוקף הכרטיס ,שם בעל הכרטיס ,מספר תעודת
זהות( .אין לשלוח פרטי כרטיס אשראי באימייל).
 שובר תשלום שיישלח אליך באמצעות פניה למשרדנו לפקס שלעיל ,או בדוא"ל:im@tau.ac.il
במידה שהתשלום כבר בוצע ע"י שובר ,יש לשלוח אותו למשרדנו בהקדם האפשרי.
אם הנך עובד/ת ,או בן/בת משפחה של עובד באוניברסיטת תל אביב ,הזכאי/ת ל"פטור
מדמי רישום" ,הנך מתבקש להמציא אישור על פטור ,מאגף למשאבי אנוש-מדור רישום
ובקרה .עובדי הסגל האקדמי בפקולטה לרפואה ,ימציאו אישור ממזכירות המורים
בפקולטה).
ב .טופס מספר 3א'  -העדר חתימה על "אישור והצהרה" (אם הנך מתחת לגיל  18נדרשת
גם חתימת הורים) .עליך לשלוח את הטופס החתום בחתימה מקורית .הטופס מצוי
ב"טפסים" באתר הרישום go.tau.ac.il
ג .לרוב ,קליטת ציוני הבגרויות מתבצעת באופן אוטומטי ממשרד החינוך.
במידה שציוניך לא נקלטו הנך מתבקש/ת לפעול באופן הבא:
-

-

-

-

אם הנך בעל/ת תעודת בגרות ,עליך לשלוח צילום מאושר של תעודת הבגרות.
ניתן לצלם ולאשר תעודות ומסמכים מקוריים ביחידת הרישום ,ללא תשלום.
נבחנים בבחינות בגרות אינטרניות:
זכאים לתעודת בגרות שאין ברשותם ריכוז ציוני בגרות ממוחשב ממשרד החינוך ,יוכלו
להמציא זמנית פירוט ציונים ואישור על זכאות לבגרות ממזכירות בית הספר בו למדו.
רצוי להשתמש בטופס מס'  1שבאתר הרישום .
אם אינך זכאי/ית לתעודת בגרות ,אך בכל הבחינות החסרות נבחנת במועד החורף
האחרון או תבחן/י במועד הקיץ ש"ז ,יש להמציא יש להמציא אישור ממזכירות בית
הספר התיכון בו למדת ,על ציוני הבגרות הסופיים (לא תתי ציונים!) ,הידועים עד כה,
ועל מס' יחידות הלימוד הכולל בכל מקצוע .כמו כן יצויין באישור ,כי עמידה בהצלחה
בבחינה/ות במקצוע/ות החסר/ים (תוך פירוט המקצועות ,היקף יחידות הלימוד בכל אחד
ומועד ההיבחנות בהם) תזכה אותך בתעודת בגרות.
אישור זה יש להמציא למשרדנו ,ע"ג טופס מספר  1ב"טפסים" שבאתר הרישום
נבחנים בבחינות בגרות אקסטרניות:
אם הנך זכאי/ת לתעודת בגרות אך טרם הונפקה התעודה ,עליך לשלוח ריכוז ציוני
בגרות ממשרד החינוך ,עליו יצויין כי הנך זכאי/ת לבגרות.
אם אינך זכאי/ת עדיין לתעודת בגרות ,אך בכל הבחינות החסרות נבחנת במועד החורף
האחרון או תבחן/י במועד הקיץ ש"ז ,יש להמציא אישור ממשרד החינוך על ציוני
הבגרות הסופיים (לא תתי ציונים!) ,הידועים עד כה ,ועל מס' יחידות הלימודי הכולל

בכל מקצוע .כמו כן יצויין באישור ,כי עמידה בהצלחה בבחינה/ות במקצוע/ות החסר/ים
(תוך פירוט המקצועות ,היקף היחידות הלימוד בכל אחד ומועד ההיבחנות בהם) תזכה
אותך בתעודת בגרות.
לתשומת לב:
 .1ניתן לצלם ולאשר תעודות ומסמכים מקוריים ביחידת הרישום ,ללא תשלום .צילום
תעודות בגרות ניתן לאשר גם במחלקת הבחינות של משרד החינוך (בתשלום).
 .2אישורים על ציונים בודדים של תת-בחינות אינם קבילים .באישור שיומצא יירשם
הציון המסוכם והסופי בכל מקצוע ויצויין גם היקף יחידות הלימוד הכולל באותו מקצוע.
 .3מועד המצאת ציוני הבגרות הוא בכפוף ללוח הזמנים להמצאת אישורים לחוגים
השונים ,המפורסם באתר הרישום.
 בעלי תעודות בגרות מחו"ל – למידע לגבי תעודות/אישורים הנדרשים ,יש לפנותלמדור להערכת תעודות זרות במשרד הרישום ,בימים א'ג'ד' בשעות  9:30עד , 12:00
בנין וינר ,חדר  ,15טלפון03-6408317 :
ד .במידה שלא המצאת תיעוד מספק בנושא השכלתך הקודמת ,הנך מתבקש להמציא צילום
מאושר של גליון הציונים לתואר .אם הנך זכאי/ת לתואר אקדמי ,יש להמציא גם צילום
מאושר על זכאותך לתואר ,גליון ציונים סופי וציון הגמר לתואר.

ה.

ו.

ז.

ח.

לחוגים הדורשים המצאת מסמכים מיוחדים למשרד הרישום ומילוי טפסים באתר
יש לפעול בהתאם לסעיפים אליהם הופנית באישור על הגשת המועמדות:
"טופס הצהרת בריאות" (טופס מס' 14א') יש למלאו באתר בקישורית שלהלן:
 . http://go.tau.ac.il/b.a/on-line-1/formsבהיעדר טופס זה ניאלץ לדחות את
מועמדותך לתכניות הלימוד הדורשות אותו  .לאחר מילוי הטופס באתר אין צורך לשלוח
אותו בדואר.
אם הנך אזרח/ית ישראל/ית ,יש להמציא צילום תעודת זהות ישראלית .בהעדר אישור זה,
תידחה מועמדותך לחוגי הפקולטה לרפואה .אם הנך אזרח/ית זר/ה ותימצא/י מתאים/ה
לקבלה לחוגי הפקולטה לרפואה ,יהיה עליך להציג מיידית אישור על אזרחות ישראלית.
טופס "הצהרה אישית" (על ניסויים בבעלי חיים-טופס מס' 14ב')  .יש למלאו באתר
בקישורית שלהלן . http://go.tau.ac.il/b.a/on-line-1/forms :בהיעדר טופס זה ניאלץ
לדחות את מועמדותך לתכניות הלימוד הדורשות אותו  .לאחר מילוי הטופס באתר אין
צורך לשלוח אותו בדואר.
טופס "העדר רישום פלילי" (טופס מס'  )15יש למלאו באתר בקישורית שלהלן:
 . http://go.tau.ac.il/b.a/on-line-1/formsבהיעדר טופס זה ניאלץ לדחות את מועמדותך
לחוג לסיעוד .לאחר מילוי הטופס באתר אין צורך לשלוח אותו בדואר.

קבלת קהל ביחידה לרישום והקבלה – בניין ספרית וינר ,קמפוס אוניברסיטת תל אביב.
תואר ראשון ושני:
בימים :א ,ב ,ד ,ה

בשעות12:00-09:00 :

ביום ג'

בשעות16:00-08:00 :

ביום ו' וערב חג  -אין קבלת קהל.
מוקד טלפוני 03-6405550 :בשעות 19:00 - 9:00 :פקס03-6406722 :

דוא"לim@tau.ac.il :

