
לבדיקת נתונים, התייעצות וכל שאלה נוספת

מוקד שיווק 
א'-ה' 08:30-18:00, 02-5882222, 

gohuji@mail.huji.ac.il ,054-8820222 ווטסאפ
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והמובילה בישראל,  הוותיקה  היא האוניברסיטה  האוניברסיטה העברית 
שנגחאי.  דירוג  פי  על  בעולם  המובילות  האוניברסיטאות  בין  ומדורגת 

האוניברסיטה דוגלת במצוינות ומציעה קשת רחבה של תחומי לימודים: 

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

אז מה עכשיו?
אחר קבלת אישור ראשוני מהצבא להירשם למסלול העתודה, ניתן 

להתחיל בתהליך ההרשמה לאוניברסיטה*

נכנסים לאתר האוניברסיטה ומבררים מהם תנאי הקבלה.

info.huji.ac.il נרשמים באתר הרישום

עוקבים אחרי הבקשה באתר האוניברסיטה.

לאחר הקבלה  מוודאים אישור קבלה סופי למסלול מול הצבא.
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מי אנחנו?

* אישור קבלה מן האוניברסיטה אינו 
מחייב קבלה למסלול העתודה.



הנדסה

הנדסת חשמל ומחשבים 
הנדסת חשמל ופיסיקה יישומית 

מדעים

מדעי המחשב
מדע הנתונים )מדעי המחשב עם 

סטטיסטיקה ומדע הנתונים(
מדעי החיים )ביולוגיה(

פיזיקה
כימיה

מתמטיקה

רפואה

רוקחות
סיעוד- מסלול "פסגה"

*פתיחת המסלול כפופה לאישור סופי של העתודה האקדמית 
לשנת הלימודים תשפ"ג 

רפואה- מסלול "צמרת"
רפואת שיניים- מסלול "בינה"

חברה

כלכלה
חשבונאות
גיאוגרפיה

משפטים

משפטים
משפטים עם חוג נוסף לתואר*

רשימת החוגים אליהם ניתן להתקבל
במסלול עתודה אקדמית:

* החוג הנוסף מותנה באישור העתודה האקדמית.

יתכן ויאושרו חוגים נוספים במהלך תקופת ההרשמה, 
יש לבדוק עם העתודה האקדמית.



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 

בלתי  מנשק  בפגיעות  טיפול  צלילה,  רפואת  תעופתית,  רפואה  ספורט,  רפואת  טראומה,  חירום, 

יוכלו במקביל להתחיל בלימודי תואר שני או תואר שלישי  קונבנציונלי ועוד. סטודנטים מצטיינים 

ph.D באוניברסיטה העברית. סטודנטים שיצטרפו למסלול יזכו לדחיית שירות מרשויות הצבא עד 

לסיום לימודיהם וייהנו ממלגת שכר לימוד מלאה ומגורים.

מסלול בינה:

שיעמדו  המועמדים  האוניברסיטה.  של  שיניים  לרפואת  והפקולטה  צה"ל  בשיתוף  ייחודי  מסלול 

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.

מסלול פסגה:

מסלול יחודי בשיתוף צה"ל וביה"ס לסיעוד "הדסה" של האוניברסיטה העברית, במהלכו יוענק תואר 

בתנאי  שיעמדו  המועמדים  בצה"ל.  מוסמכים  כאחים  לשרת  המיועדים  למועמדים  בסיעוד  ראשון 

הקבלה של הפקולטה ודרישות הצבא יזכו לליווי ותמיכה של צה"ל ולמימון מלא של שכר הלימוד.

* פתיחת המסלול כפופה לאישור סופי של העתודה האקדמית לשנת הלימודים תשפ"ג, יש לעקוב אחר הפרסומים.

המידע מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות אך מיועד לשני המינים



סיכויי קבלה:
את סיכוי הקבלה ניתן לחשב באתר האוניברסיטה, 

במחשבון סיכויי קבלה.

ממוצע הבגרויות:
את ממוצע הבגרות המעודכן ניתן לחשב במחשבון 

הבא )שימו לב! כל מוסד מחשב בצורה שונה את ממוצע 

הבגרות(.

מחשבוני קבלה 



התקבלת! מזל טוב!
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. לפרטים: 

 מדור סיוע 

הנהלת האוניברסיטה מסייעת לסטודנטים המתקשים במימון הוצאות 

הלימוד.הזכאות למלגות סיוע נקבעת לפי שני קריטריונים- מצבו הכלכלי 

של הסטודנט והישגיו בלימודים. לאחר קבלתך ללימודים, ניתן להגיש בקשה 

לסיוע דרך הטופס המקוון שנמצא במידע אישי .

 משרד דיקן הסטודנטים

משרד דיקן הסטודנטים מסייע לרווחת הסטודנטים. בין השירותים 

המוענקים על ידי משרד דיקן הסטודנטים ניתן למצוא: מחלקה לאבחון 

לקויות למידה, שירותי ייעוץ פסיכולוגים, היחידה לשיווין הזדמנויות, נציב 

תלונות הסטודנטים וכו'.

 לפרטים: 

אתר אינטרנט: 

studean@savion.huji.ac.il
 studean.huji.ac.il

dorms.huji.ac.il


