
 

 

 )IMAT 2020( הטיסרבינואל םיאפוריא אלל המשרה םדק
 
 ,ןכל .תורוגס עגרכ םלועב תובר הילטיא תוילוסנוקו תויורירגש ,הנורוקה סוריו תוצרפתה בקע ,ימלועה בצמה תובקעב
 היה ללכ ךרדב רשא הטיסרבינואל המשרהה םדק ךילהת תא עצבל םילוכי אל םייאפוריא םניא רשא םיטנדוטס
 .ילוי-ינוי םישדוחב םלועב תונושה תונידמב הילטיא תויורירגשב תיזיפ שחרתמ

 
 םשריהל םיאפוריא-אל םיטנדוטסל תעכ םירשפאמ ,ץוחה דרשמ םע ףותישב MIUR יקלטיאה ךוניחה דרשמ ,ךכל יא
 ןחבמל המשרהל ףילחת הווהמ וניאו ,הבוח אוה ךילהתה .)ןיילנוא( ןווקמ ןפואב םהילע תפדעומה הטיסרבינואל
 ךשמהב תורירגשב השיגפב ךרוצה תא תלטבמ הניא תנווקמה המשרהה ,ףסונב .בורקב חתפית רשא ,ומצע טמייאה
 .םידומיל תזיול השקב תשגהו ,declaration of value תקפנה ,םיכמסמ תשגה ךרוצל –
 
 ,םשריהל וצרת הילאש 'ינואה תא רוחבל ,םכלש םיישיאה םיטרפה תא אלמל ושרדית המשרהה םדק ךילהתב
 .)םכמושיר ךרוצל הטיסרבינואה התואל וחלשיי ולעתש םיכמסמה( םימוגרתה ללוכ תושרדנה תודועתה תא תולעהלו
 .בלש ירחא בלש ,המשרהה ךילהת טרופי אבה ךירדמב
 
 ןושאר בלש

 
 רתאל סנכיהל םכילע ,תישאר

https://www.universitaly.it/index.php/ 
 ןימי דצמ רותפכב םכתויחונל תילגנאה הפשל ךופהל תונשל ולכות(
-pre לע זאו  international students לע וצחל ןכמ רחאלו )הלעמל

enroll now ]1[ 
 

 
 why and how to לע וקילקה( ןובשח חותפל ושרדית אבה דומעב

register, זאו Join now( םיעיפומש יפכ קוידב םכיטרפ תא ואלמ 
 םיבושח םינוכדע ולבקת הילאש ליימה תבותכ תא ומשרו ,םכלש ןוכרדב
 .המשרהה יבגל
  
 
 
 ןפואב םתרבע אלו הדימב ,רתאל תינושארה המשרהה תא ומייסתש רחאל
 ורחבו  reserved areaלע וצחל ,המשרה םדקה תשגה ףדל הרזח יטמוטוא

“pre-enroll” זאו “new pre-enrollment application” ]2[ 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

STEP A: ורחבו הטמ וללג ,םכיטרפ תא ואלמ ,2020-2021 םידומילה תנש תא וסינכה 
go to step B  

 !הב םינימז ויהתשו תינקת ליימ תבותכ וסינכה :בל ומיש
 
 
 
 
 
 
 

 
 ,םכלש ןוכרדה יטרפ אלמל ושקבתת B בלשב
 לש הנומת ןכו טרופספ תנומת תאלעה ללוכ
 .תויתוכיאו תורורב תונומתהש ואדוו .ןוכרדה
 תרטמ תא הז בלשב רוחבל םכילע ףסונב
 ספוטה ךשמהבו )םידומיל ורחב( הזיוול השקבה
  :ורחב
 הטיסרבינוא – םידומיל דסומ §
 םתא הילא הטיסרבינואה – דסומה םש §
   םשרהל םיניינועמ
 laurea magistrale a״ וסינכה סרוקה גוסב §

ciclo unico״ 
 תילגנא הפש §
 האופר – סרוקה םש §
 
 Where will you apply for״ היצפואב - בל ומיש

a visa?םילשורי זוחמ יבשות םכנהו הדימב ״ – 
 : תורשפאב רוחבל םכילע

 consolato generale di prima classe״
gerusalemme״ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 C בלשל האלה ורבע תודשה לכ תא אלמל ומייסתש ירחא

 
  



 

 

 האלמ תורגב תדועת ,רמולכ .לארשיב תורירגשה תושירד יפ לע ,םכלש תודועתה תא תולעל ושקבתת C בלשב
 תויהל בייח ללקושמה יפוסה ןויצה רשאכ( םותחו םגרותמ ירטמוכיספ ןכו ליטסופא י"ע המותחו תיקלטיאל תמגרותמו
 )400 לעמ

  :ובתכ הדועתה םשבו ,final diploma תורשפאב ורחב ,תורגב תדועתב תורשפאה תריחבל •
Diploma di Maturita 

            
 Additional Entry Requirement תורשפאב ורחב ירטמוכיספ תניחבב תורשפאה תריחבל •

 Psychometric Test :ובתכ הדועתה םשב

 
 ולעה ןכמ רחאלו הדועתה לש םיאתמה רואיתה תא םירחוב םתאש בל ומיש ןכל ,םעפ לכב דחא ךמסמ תולעל ולכות
 םינוכנ םיטרפה לכש ואדו ."summary" לע וצחל ,םיכמסמה ללכ תא תולעל ומייסתש רחאל .המיאתמה הדועתה תא
 .רושיא וצחלו םכסהה תא וארק ,םימייק םתילעהש םיכמסמהו
 

 םתאו הדימב Apply for pre-enrollment לע וצחל ,ומייסתש רחאל
 תונשל היהי ןתינ אל הארנה לככ השגהה רחאל ,םיחוטב
  .הטיסרבינוא
 
 :האבה הרהצהל בל ומיש

¦ The pre-enrolment procedure must be completed at the 
competent diplomatic-consular mission and is not 
complete with the sending of this "pre-enrolment 
application" only; 

¦ To enroll in study courses, it is necessary to follow the 
instructions provided by the higher education institution 
responsible for the chosen course and complete the 
related procedures, which do not necessarily end with the 
completion of the pre-enrolment phase; 

¦ The pre-enrolment procedure and this "pre-enrolment 
application" do not in any way replace the admission and enrolment procedures for the chosen 
course, which will be completed in the phase following the issue of the visa for study purposes, after 
verifying the authenticity of the documentation produced, and also does not imply any claim or 
automatic acceptance for the purpose of issuing the relevant visa for study purposes; 


