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 לבחור

את
הדרך שלך.



קודם כל, בואו 
נחליט מה אתם 

רוצים ללמוד
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האוניברסיטה העברית מציעה לכם את 

מספר החוגים הגדול ביותר ללימודי תואר 

ראשון בישראל. 

איך בוחרים מה ללמוד? כדי לעזור לכם 

בהחלטה הזו, קיבצנו את כל החוגים ל-17 

אשכולות וכל אשכול מרכז את החוגים לפי 

תחום עניין ו/או עיסוק. 

בזכות האפשרות ללמוד תואר דו-חוגי 

ותכניות משולבות תוכלו לבחור יותר מתחום 

אחד - פיסיקה ופילוסופיה, תקשורת ולימודי 

סין. שילוב תחומים זו הדרך שלכם לבדל את 

עצמכם בין מי שבחר ללמוד תחום ספציפי 



לבין מי שלמד באוניברסיטה העברית וידע לשלב 

וליצור נישה מיוחדת רק לו.

העולם משתנה, סנדלר היום הוא גם מעצב תעשייתי 

וגם איש שיווק. כדי שתוכלו לגבש זהות ייחודית 

בתחום שלכם, אתם צריכים ללמוד לשלב בין 

התחומים הכי חדשניים ומקוריים: תקשורת וסין, 

בלשנות וקוגניציה, פילוסופיה ופיסיקה, מנהל עסקים 

ואמנות. 

ביחידה לרישום וקבלה תוכלו לקבל ייעוץ ועזרה כדי 

שתקבלו את ההחלטה המתאימה לכם ביותר.



אוקיי, בחרתי מה ללמוד. 
למה כל-כך קשה 
להתקבל לעברית?

קשה להתקבל לעברית. 

הרמה האקדמית גבוהה והסטודנטים המתקבלים 

הם מהמצטיינים בארץ.  אולי לא תתקבלו מיד 

וייתכן ותצטרכו לשפר  נקודה או שתיים, אבל 

להיות בשורה אחת, יחד עם הרווארד, ייל, 

אוקספורד ופרינסטון, זה משהו ששווה לעבוד 

בשבילו. זה מעיד על המצוינות האקדמית, על 

סגל המרצים העדכני ביותר ועל הרמה שלכם 

כסטודנטים של העברית. 

האוניברסיטה מדורגת בין המקומות הגבוהים 

באירופה בקבלת מענקי מחקר לתלמידים 

מתקדמים,  בוגרים של האוניברסיטה מתקבלים 
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ללימודים לתואר שני באוניברסיטאות המובילות 

בעולם, עוסקים במחקרים פורצי דרך וזוכים 

במלגות. 

ולא רק לימודים. גם בגזרת התעסוקה אתם צוברים 

יתרון-  בוגרי האוניברסיטה העברית מוכרים בכל 

הארץ כחוד החנית של בוגרי ההשכלה הגבוהה. 

מעסיקים מחפשים בוגרים של העברית, בין אם זה 

משרדי ממשלה, מגזר ציבורי, מגזר פרטי, בתי חולים 

וחברות ההייטק המובילות בארץ. 

ועובדה שכדאי לדעת - לא צריך פסיכומטרי לכל 

החוגים. בררו עם נציגי הקבלה על אופציית קבלה 

ישירה. להרבה חוגים באוניברסיטה ניתן להתקבל 

על סמך ממוצע בגרות בלבד.

כבר נשמע יותר קל, לא?



התקבלתי! איך בכלל 
מתחילים לסדר מערכת 

שעות? עם מי צריך לדבר?
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אנחנו מקום גדול. ארבעה קמפוסים, שבע פקולטות, ארבע-עשר בתי ספר 

ואינסוף חוגים ושילובים.  

לאחר קבלתכם ללימודים תכירו את מזכירויות התואר, את החברים 

לתואר, את שעות הלימוד השונות ואת המבחנים הצפויים. באמצעות אתר 

ההרשמה החדש שלנו תוכלו לפנות לכל מחלקה ולכל חוג באופן המותאם 

לכם.

 כדאי להכיר גם את מוקד המידע: 02-5882888. 
במוקד זה תוכלו לשאול ולהתייעץ בשאלות שמציקות לכם: מתי משלמים 

מקדמה, איפה ואיך מסדרים מערכת שעות, למה הקורס במבואות לא 

מופיע לי. במוקד יעזרו לכם בשאלות הקשות וינתבו אתכם אל המקום 

הנכון.



 ירושלים-
4אבל אין ים!

זה נכון, אין כאן ים. 

אבל יש את מחנה יהודה, עמק רפאים, חוצות היוצר ומוזיאון 

 ישראל. 

כשתתחילו ללמוד בעברית, תהפכו לחלק מהעולם הגדול 

והעולם הגדול מורכב מהרבה אנשים, הרבה חוויות, הרבה 

אפשרויות. כאן תתחילו לעצב את הזהות האישית שלכם 

ולבחור את תחומי העניין שלכם.

כמה פעמים ייצא לכם לגור באחת הערים הכי מפורסמות 

בעולם? בעיר בה אתם יכולים להצטרף לקהילה, להיות 

מעורבים חברתית, להשתתף בקבוצות לימוד מעורבות, 

הרצאות על קוונטים בפאב בשוק וסיורים בעקבות דוד 

גרוסמן? לכו תדעו, אולי תגיעו לכנסת.



התחלתי ללמוד. מה זה העומס 
הזה? איך מספיקים את הכל? 5

עומס הלימודים הוא רב, מכביד ולא כולם יידעו מיד איך להתמודד איתו - 

ההסתגלות לחיים האקדמיים ולהתחלה החדשה מולה תתייצבו היא מצב 

 חדש ומבלבל. 

הלימודים אמנם יהיו אינטנסיביים, אבל גם יעניקו לכם את הכלים להצליח, 

לצפות את השינויים בדרך, ללמוד לחשוב אחרת, להיות ערוכים למצבים 

חדשים ולהיות הראשונים עם הפתרון.

HAVING SAID THAT, לימודים עמוסים הם דבר חשוב להתמודד אתו באופן 
נכון. בשביל זה יש לכם את דיקנט הסטודנטים - הבית שלכם לנוח  מהלחץ. 

בדיקנט תוכלו למצוא מרכז לאבחון ותמיכה בסטודנטים עם לקויות למידה, 

שירות פסיכולוגי, יחידה לשוויון הזדמנויות, חונכות אקדמית, מרכזי למידה, 

רווחה, דת, מגדר ונגישות.

אתם לא לבד. אנחנו אתכם.
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