
האוניברסיטה העברית היא האוניברסיטה 
הוותיקה והמובילה בישראל. האוניברסיטה 

מובילה בדירוג מדד שנגחאי העולמי מבין מוסדות 
ההשכלה הגבוהה בארץ וכן בכל הדירוגים הבין-

לאומיים האחרים. האוניברסיטה דוגלת במצוינות 
ומציעה קשת רחבה של תחומי לימוד - לימודי 

הנדסה, מדעים ורפואה, מדעי הרוח, מדעי החברה 
ומשפטים. 

ירושלמים זה עם. ללמוד בירושלים זה לחוות חוויה 
תרבותית ייחודית, חיי קהילה עשירים, מצוינות 

אקדמית,  בילוי, הטבות ייחודיות, מוזיאונים, 
מקומות בילוי ופסטיבלים ברחבי העיר - חוויה של 

פעם בחיים.

אז מה עכשיו?
לאחר קבלת אישור סופי מהצבא על קבלתך 
למסלול עתודה צבאית, ניתן להתחיל בהליך 

ההרשמה לאוניברסיטה.

1. נכנסים לאתר האוניברסיטה ומבררים מהם 
תנאי הקבלה.
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3. עוקבים אחרי הבקשה באתר האוניברסיטה.

4. לאחר הקבלה מוודאים אישור קבלה למסלול 
עם העתודה האקדמית.

מי אנחנו

הנדסה:
הנדסת חשמל ומחשבים עם התמחות 

 בהנדסת מחשבים
 הנדסת חשמל ומחשבים עם התמחות 

באופטואלקטרוניקה ומיקרואלקטרוניקה.

מדעים:
 כימיה 

מדעי החיים )ביולוגיה(
 מדעי הכימיה והביולוגיה

 מדעי המחשב
מדעי התזונה

מתמטיקה
סטטיסטיקה

פיסיקה

רפואה:
רוקחות

רפואה - מסלול צמרת
רפואת שיניים - מסלול בינה

רוח/חברה:
כלכלה

חשבונאות
משפטים

משפטים - תכנית משותפת
פסיכולוגיה

רשימת החוגים אליהם ניתן להתקבל  במסלול עתודה אקדמית: 

צירוף פסיכולוגיה ומדעי החיים
אנגלית

היסטוריה
יחסים בינלאומיים

לימודי האסלאם והמזרח התיכון
מדע המדינה

מינהל עסקים
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

שפה וספרות ערבית
תקשורת ועיתונאות

מסלול צמרת:
מסלול ייחודי לתלמידים מצטיינים לפני גיוס, בזמן שירות צבאי.

המועמדים שיעמדו בתנאי הקבלה לרפואה ובדרישות הצבא, ילמדו כסטודנטים 
מן המניין בבית הספר לרפואה, ובנוסף יקבלו הכשרה ייחודית במקצועות 

הרפואה הרלבנטיים לרופאים צבאיים במערך הלוחם של צה"ל. למשל: רפואת 
חירום, טראומה, רפואת ספורט, רפואה תעופתית, רפואת צלילה, טיפול 

בפגיעות מנשק בלתי קונבנציונלי ועוד.  סטודנטים מצטיינים יוכלו במקביל 
להתחיל בלימודי תואר שני או תואר שלישי  Ph.D באוניברסיטה העברית.

סטודנטים שיצטרפו למסלול יזכו לדחיית שירות מרשויות הצבא עד לסיום 
 לימודיהם וייהנו ממלגת שכר לימוד מלאה ומגורים.

מסלול בינה:
מסלול ייחודי בשיתוף צה"ל והפקולטה לרפואת שיניים של האוניברסיטה.

המועמדים שיעמדו בתנאי הקבלה של הפקולטה ובדרישות הצבא יזכו לליווי 
ותמיכה של גורמי צה"ל, ולמימון מלא של שכר הלימוד. בתום הלימודים ישולבו 

הסטודנטים כרופאי שיניים בחיל הרפואה של צה"ל וירכשו ניסיון מקצועי 
בתחום תוך כדי שירות צבאי כקצינים בצה"ל.

את סיכוי הקבלה ניתן לחשב באתר 
האוניברסיטה,  במחשבון סיכויי קבלה:

את ממוצע הבגרות המעודכן ניתן לחשב 
במחשבון הבא )שימו לב! כל מוסד מחשב בצורה 

שונה את ממוצע הבגרות(:

קיימים מסלולי קבלה ישירה לאוניברסיטה: 
ניתן להתקבל לאוניברסיטה לחוגים רבים על 

סמך ממוצע תעודת בגרות בלבד או על סמך ציון 
הבחינה הפסיכומטרית בלבד )בנוסף לזכאות 

לתעודת בגרות(. 

סיכוי קבלה

לרשותך מידע אודות מספר גופים באוניברסיטה 
המעניקים שירותים לסטודנטים ותנאי התקשרות.

 

מעונות הסטודנטים: האוניברסיטה מציעה מספר 
רב ומגוון של אפשרויות למגורים במעונות בקמפוסים 

 השונים בירושלים וברחובות.  
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מדור סיוע: הנהלת האוניברסיטה מסייעת 
לסטודנטים המתקשים במימון הוצאות הלימוד. 

 הזכאות למלגות סיוע נקבעת לפי שני קריטריונים: 
 1. מצבו הכלכלי של הסטודנט 

 2. הישגיו בלימודים. 
לאחר קבלתך ללימודים, ניתן להגיש בקשה לסיוע 

 דרך הטופס האינטרנטי שנמצא במידע אישי. 

משרד דיקן הסטודנטים: משרד דיקן הסטודנטים 
מסייע לרווחת הסטודנטים. בין השירותים המוענקים 

על ידי משרד דיקן הסטודנטים ניתן למצוא: שירותי 
ייעוץ פסיכולוגים, מחלקה לאבחון לקויות למידה, 

היחידה לשיווין הזדמנויות, נציב תלונות הסטודנטים 
 וכו'. 
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