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תקנון רישום וקבלה
לתכניות התואר השני תשפ"ג 2022-2023
מועדי רישום
מועדי רישום פסיכולוגיה קלינית:
 1בינואר  28 - 2022בפברואר 2022
כ"ח בטבת תשפ"ב  -כ"ז באדר א' תשפ"ב
מועדי רישום פסיכולוגיה חברתית:
רישום רגיל:
 1בינואר  28 - 2022בפברואר 2022
כ"ח בטבת תשפ"ב  -כ"ז באדר א' תשפ"ב
רישום מאוחר:
 1במרץ  31 - 2022באוגוסט 2022
כ"ח באדר א' תשפ"ב  -ד' באלול תשפ"ב
מועדי רישום שאר תוכניות התואר השני
רישום רגיל:
 1בינואר  1 - 2022במאי 2022
כ"ח בטבת תשפ"ב  -ל' בניסן תשפ"ב
רישום מאוחר:
 2במאי  31 - 2022באוגוסט 2022
א' באייר תשפ"ב  -כ"ד באלול תשפ"ב
מתעניין ייחשב “מועמד“ ללימודים באותו מועד שבו ימסור
לאוניברסיטת רייכמן את מלוא הנתונים ,הציונים והמסמכים
הנדרשים לצורך הרישום .בשלב זה בלבד תיבחן מועמדותו בהתאם
לדרישות הקבלה ועל סמך מקום פנוי וכפוף לאישור ועדת הקבלה.
דמי רישום
דמי רישום .₪ 300 -
את דמי הרישום ניתן לשלם בכמה אופנים:
•באמצעות אתר האינטרנט בכתובת:
www.idc.ac.il/RishumOnlineMaster

•במשרדי הרישום  -בהמחאה ,במזומן או בכרטיס אשראי.
דמי הרישום מהווים השתתפות בעלויות הטיפול ברישום ובמיון
המועמדים של אוניברסיטת רייכמן ,ולא יוחזרו בכל מקרה ,גם אם
בוטלה ההרשמה ביוזמת המועמד ,מכל סיבה שהיא.
מעמד הרישום
•מועמדים שאינם מציגים את כל המסמכים הנדרשים עם טפסי
הרישום ומתכוונים להציגם בשלב מאוחר יותר של הרישום ,יודיעו
על כך בכתב למנהל רישום וקבלה לתארים מתקדמים.
•מועמד שיירשם במועד רישום מוקדם ,ויציג נתונים לאחר מועד
זה ,ייחשב כמי שנרשם במועד רישום מאוחר ,ויחולו עליו הכללים
החלים על מועמדי הרישום המאוחר.
•בכל מקרה המועמדים יציגו את כל נתוניהם במנהל רישום וקבלה
לתארים מתקדמים לא יאוחר ממועד סיום הרישום כפי שמפורט
מעלה.
•יובהר בזאת ,כי במועד הרישום המאוחר מספר המקומות מוגבל,
ואוניברסיטת רייכמן שומרת לעצמה את הזכות להחיל אמות
מידה מחמירות יותר על הנרשמים במועד רישום זה ,או על
מועמדים שהגישו במועד הרישום המאוחר את מלוא הנתונים,
הציונים והמסמכים הנדרשים.

•מועמד שיציג בעת הרישום תעודות לא מקוריות ,מועמדותו
תיבדק על סמך הנתונים שהציג .אם יימצא כי ניתן לקבלו  -יהא
עליו להציג תעודות מקוריות עד ה 31-באוגוסט  .2022מועמד
שיעכב הצגת תעודות מקוריות עלול לאבד את מקומו ,ויידחה
לשלב מיון מאוחר יותר.
•עם קבלת מסמכי הרישום במשרדנו ,תישלח למועמד הודעה על
קבלת המסמכים .ההודעה תכלול אישור על קבלת המסמכים
במלואם ,או לחילופין ,אישור ופירוט על המסמכים החסרים
שצריך המועמד להציג במועד שנקבע .אחרת ,מועמדותו תיבחן
על בסיס מקום פנוי.
•מועמד שלא יציג את המסמכים המקוריים החסרים ,זכאות
לתואר וגיליון ציונים סופי ומלא ,עד למועד האחרון שנקבע,
ייחשב כמי שוויתר על מועמדותו ללימודים באוניברסיטת רייכמן.
מועמדים בעלי תעודות מחו“ל:
•תנאי הקבלה יחולו בשינויים מתחייבים ,על בעלי תעודות מחו“ל.
•תעודות אלו ישוקללו ,וההחלטה לגבי המועמדות תוכרע בוועדת
קבלה מיוחדת .תעודות בשפה זרה שאינה אנגלית ,יש להציג עם
תרגום נוטריוני לעברית.
הצגת מסמכים
להלן המסמכים הנדרשים להגשת מועמדות לכלל תוכניות התואר השני:
•אישור מקורי על זכאות לתואר אקדמי ראשון ועל תארים נוספים
במידה וקיימים (תואר שני או דוקטורט) ,הכולל גם את גיליון
הציונים המלא והממוצע הסופי .סטודנטים שטרם סיימו תואר
ראשון נדרשים להגיש גיליונות ציונים רשמיים ועדכניים עד מועד
פתיחת שנת הלימודים.
•על מועמדים לתוכניות התואר השני בפסיכולוגיה קלינית
ובפסיכולוגיה חברתית להגיש בנוסף גיליון ציונים נפרד של
קורסי פסיכולוגיה/מדעי ההתנהגות.
•קורות חיים (פרט לפסיכולוגיה קלינית ופסיכולוגיה חברתית)
•צילום תעודת זהות
•תמונה
מסמכים פרטניים הנדרשים לכל תוכנית בנוסף:
תוכניות MBA\ GMBA
•שאלון למועמד ,הרלוונטי לכל אחת מהתוכניות/המסלולים.
•טופס  BIOבשפה האנגלית בפורמט .WORD
•טופס ממליצים הכולל דרכי התקשרות עם שני ממליצים ממונים
מתחום הפרקטיקה והאקדמיה ,לרבות שמם המלא ,תפקידם,
כתובת האימייל ומספרי טלפון.
התנהגות ופיתוח ארגונים
•חיבור אישי
•טופס ממליצים הכולל דרכי התקשרות עם שני ממליצים ממונים
מתחום הפרקטיקה והאקדמיה ,לרבות שמם המלא ,תפקידם,
כתובת האימייל ומספרי טלפון.
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אינטרקציית אדם-מחשב ()HCI
•שאלון HCI
•טופס ממליצים הכולל דרכי התקשרות עם שני ממליצים ממונים
מתחום הפרקטיקה והאקדמיה ,לרבות שמם המלא ,תפקידם,
כתובת האימייל ומספרי טלפון.
•במקרים מסויימים ,יתבקשו המועמדים להציג קישור
לתיק עבודות ( onlineמיועד בעיקר לבוגרי עיצוב ,ארכיטקטורה
ובעלי רקע של .)UX
M.SC Machine Learning and Data

•טופס ממליצים הכולל דרכי התקשרות עם שני ממליצים ממונים
מתחום הפרקטיקה והאקדמיה ,לרבות שמם המלא ,תפקידם,
כתובת האימייל ומספרי טלפון.
 MAכלכלה התנהגותית
•שאלון כלכלה התנהגותית
•טופס ממליצים הכולל דרכי התקשרות עם שני ממליצים ממונים
מתחום הפרקטיקה והאקדמיה ,לרבות שמם המלא ,תפקידם,
כתובת האימייל ומספרי טלפון.
 MAפסיכולוגיה קלינית
•תוצאות מקוריות של בחינת המתא"ם .יש לבקש שתוצאות
הבחינה תישלחנה ישירות לאוניברסיטת רייכמן.
•תיאור קורות חיים באופן סיפורי
•תיאור התנסות מחקרית
•שני טופסי הערכת ממליץ :אחד מהאקדמיה ואחד מהתחום
הטיפולי.
 MAפסיכולוגיה חברתית
•תוצאות מקוריות של בחינת המתאם GRE/כללי GRE/פסיכולוגיה
•טופס אישי הכולל פירוט ציפיותיך מהתכנית ותאור התנסות
מחקרית
•טופס ממליצים הכולל פרטי שני ממליצים
יש להציג את התעודות והמסמכים המקוריים ,במשרדי מנהל רישום
וקבלה לתארים מתקדמים ,באחד מהאופנים הבאים:
•עם חותמת מקורית של המוסד המנפיק אותן.
•כצילום ,עם אישור נוטריוני חתום על ידי נוטריון.
•שליחת מסמכים מאושרים בחתימה דיגיטלית על-ידי מוסד
הלימודים בו למד המועמד לתואר ראשון.
•המוסד האקדמי בו למד המועמד ישלח את המסמכים במייל
ישירות לאוניברסיטת רייכמן.
מסמכים מקוריים שיישלחו בדואר רשום יוחזרו אל המועמד,
על-פי בקשתו ,בדואר רגיל ובאחריותו.

תהליך הקבלה לתוכניות התואר השני
תהליך הקבלה לתואר שני בפסיכולוגיה קלינית כולל שני שלבים:
שלב א‘  -מיון על סמך הנתונים שהציג המועמד :ציוני תואר קודם
וציון בחינת המתא"ם.
שלב ב‘  -מועמדים שיעברו את שלב א' בהצלחה ,יזומנו לראיון על-
פי שיקולי ועדת הקבלה.
* ועדת הקבלה רשאית להוסיף שלב מיון נוסף לפי הצורך.
תהליך הקבלה לתואר שני בפסיכולוגיה חברתית כולל שני שלבים:
שלב א‘  -מיון על סמך הנתונים שהציג המועמד :ציוני תואר קודם,
וציון בחינת המתא"ם GRE/כללי GRE/פסיכולוגיה.
שלב ב‘  -מועמדים שיעברו את שלב א׳ בהצלחה ,יזומנו לראיון על-
פי שיקולי ועדת הקבלה.
* מועמדים שאינם עומדים בדרישות הסף ,רשאים להירשם ולפנות
לועדת חריגים בכתב ,ולצרף הסבר המחזק את מועמדותם.
תהליך הקבלה ללימודים בשאר תוכניות התואר השני כולל מספר
שלבים:
שלב א‘  -מיון על סמך הנתונים שהציג המועמד :ציוני תואר ראשון,
ציונים לתארים נוספים אם קיימים וניסיון מקצועי או תיק עבודות,
אם נדרש.
שלב ב‘  -המועמדים עוברים לוועדת קבלה ,הבוחנת את מועמדותם
על פי התיק האקדמי והמקצועי (באם נדרש) שהגישו.
שלב ג'  -בתוכניות שבהן נדרש ראיון קבלה ובמידה וועדת הקבלה
תחליט לזמן את המועמד לשלב הראיון ,יגיעו המועמדים לראיון
קבלה .בתוכניות הנלמדות באנגלית ,ראיון הקבלה יתקיים בשפה
האנגלית.
שלב ד'  -בתוכניות בהן נדרש מבדק הבוחן יכולות ספציפיות
הרלוונטיות לתוכנית ,ההחלטה על מעבר המבדק ,נתונה לשיקולו של
ראש התוכנית.
יצויין כי ספי הקבלה לתכניות עשויים להיות גבוהים מהספים
הנדרשים להגשת מועמדות הכלולים בתקנון זה.
בקבלת הסטודנטים לתואר השני יישמר שוויון הזדמנויות מלא ,ולא
תהיה כל אפליה בין המועמדים בשל גזעם ,מינם ,דתם ,ולאומיותם.
מועמדים שיתקבלו ללימודים ,יהיו חייבים בתשלום מקדמה על חשבון
שכר הלימוד ,וזאת כדי להשלים את תהליך קבלתם .אלה ששילמו את
המקדמה ,מתחייבים ללמוד באוניברסיטת רייכמן בשנת הלימודים
הקרובה ,ומקבלים על עצמם בכך את הוראות תקנון שכר הלימוד.
מועמדים שיתקבלו ללימודים ,אך לא יסדירו את הרשמתם לרבות
הצגת זכאות לתואר ראשון ,תעודות מקוריות ותשלום המקדמה
במועד הנקוב בשובר לתשלום ,ייחשבו כמי שוויתרו על מקומם
בתוכנית ,ומקום זה יוצע לבאים אחריהם ברשימת המועמדים.
אוניברסיטת רייכמן שומרת לעצמה את הזכות להשתמש בשפה
העברית או בשפה האנגלית כשפת הוראה בכל קורס שהוא במסלול
הלימודים בעברית.
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מועמדים שהתקבלו ללימודים ויבקשו לדחות את תחילת לימודיהם
בשנה ,יכולים להגיש בקשה בכתב להקפאת לימודים במסלול הלימודים
אליו התקבלו .אישור בקשתם יהיה כפוף להחלטת ועדת הקבלה.
מתקבלים שבקשתם תאושר יידרשו לשלם מקדמה ,לצורך שריון מקומם
בשנת תשפ"ד .על מנת להתחיל את הלימודים בשנת תשפ"ד יש לשלוח
הודעה בכתב למנהל רישום וקבלה עד לתאריך  1.5.2023שתבטיח את
שריון המקום במסלול הלימודים בו ביקשו הקפאה .כל בקשה שתתקבל
לאחר תאריך זה ,תיבדק על סמך מקום פנוי .בין אם המועמד יחליט
ללמוד בתשפ"ד ובין אם לאו ,סכום המקדמה לא יוחזר ,למעט במקרה של
אי-פתיחת המסלול שבגינו אושרה הקפאת הלימודים.
*בתוכנית ה MA-בפסיכולוגיה קלינית לא ניתן לבצע הקפאת לימודים.
תנאים להגשת מועמדות לתכניות הMBA \ GMBA-
דרישות אקדמיות:
•בעלי תואר ראשון בממוצע  80ומעלה.
•מועמדים אשר אינם בעלי תואר כמותי ו/או לא למדו מקצועות
אלו במסגרת התואר הראשון ,יידרשו לשלושה קורסי הכנה:
במתמטיקה ,מבוא למיקרו כלכלה ובסטטיסטיקה ובמעבר בחינה
מסכמת בכל אחד מקורסי ההשלמה ,בציון  60ומעלה.
•בתוכנית  One Year MBAבעלי תואר ראשון בממוצע  85ומעלה.
בתואר ראשון ממקצועות ההנדסה ומדעים מדויקים ,יידרש
ממוצע  80ומעלה.
•לבעלי תואר ראשון בציון ממוצע נמוך מ 80-תינתן האפשרות
להציג בחינת  GMATבציון מינימום של  47בחלק הכמותי וציון
מינימום  600בציון הכללי.
•ועדת הקבלה של תכניות ה MBA-שומרת לעצמה את הזכות
לבטל את קבלתו לתוכנית של סטודנט אשר לא יעמוד בדרישות
קורסי ההכנה .סטודנטים שלמדו קורס מקביל במסגרת אקדמית,
רשאים להגיש בקשה לפטור לבחינתה של ועדת הקבלה ולצרף
את סילבוס וציון הקורס.
ניסיון תעסוקתי נדרש:
• 3שנות ניסיון תעסוקתי ומעלה מסיום תואר ראשון.
•בתוכניות  MBAבהתמחות נדל"ן GMBA Big Data ,ובתוכנית
 ,MBA In HealthCare Innovationנדרש ניסיון תעסוקתי רלוונטי
לתחומי התואר.
•בתוכנית  ONE YEAR MBAלא נדרש ניסיון תעסוקתי.
תנאים להגשת מועמדות לתוכנית  MAבכלכלה פיננסית
בעלי תואר ראשון בממוצע  80ומעלה ,בתארים מתחומים כמותיים
כמו הנדסה ,מדעי המחשב ,מדעים מדויקים ,מתמטיקה ,כלכלה
ומנהל עסקים .הגשת מועמדות לבעלי תואר ראשון בתחומים שאינם
כמותיים מותנית בלקיחת קורסי מתמטיקה וסטטיסטיקה לתואר
ראשון לפני הגשת מועמדות.
המועמדים שמתקבלים לתכנית נדרשים לקחת שני קורסי הכנה:
מתמטיקה לתואר שני וכלכלה.
סטודנטים בעלי תואר ראשון בכלכלה פטורים מקורס ההכנה בכלכלה.
סטודנטים בעל רקע נרחב במתמטיקה פטורים מקורס ההכנה
במתמטיקה .ההחלטה לפטור את הסטודנט מקורסי ההכנה היא בידי
ועדת הקבלה .ועדת הקבלה של תכנית  MAבכלכלה פיננסית שומרת
לעצמה את הזכות לבטל את קבלתו של סטודנט אשר לא יעמוד
בדרישות קורסי ההכנה.

תנאים להגשת מועמדות לתוכנית
MSC in Machine Learning and Data Science

בעלי תואר ראשון במדעי המחשב ,הנדסת תוכנה ,הנדסת חשמל ,או
הנדסת מחשבים בממוצע  85ומעלה .מועמדים העומדים בדרישות
אלה יועברו לבחינת ועדת הקבלה ,כמתואר לעיל .בנוסף לאמור לעיל,
ועדת הקבלה תבחן את המועמדים ,בין היתר ,על בסיס קריטריונים
של מצוינות אקדמית ופוטנציאל למחקר .בחינתם של מועמדים בעלי
תואר ראשון במקצועות האמורים בממוצע נמוך מ 85-תהיה מעמיקה
יותר ,בדגש על איתור סימנים למצוינות.
מועמדים בעלי תואר ראשון בתחומים אחרים שעומדים בדרישות
הקדם במקצועות המתמטיקה והם בעלי ממוצע  90ומעלה יוכלו
להגיש מועמדות לתוכנית (בהתאם לתנאי הקדם ולרבות הצורך
בבחינת ועדת הקבלה) .בחינתם של מועמדים בעלי תואר ראשון
במקצועות כאמור בממוצע נמוך מ 90-תהיה מעמיקה יותר ,בדגש על
איתור סימנים למצוינות.
מתקבלים לתוכנית עשויים להזדקק לקורסי השלמה של התוכנית
על פי המתואר בתוכנית ובהתאם לרקע האקדמי שלהם בנוסף
לקורסי התואר השני של התוכנית.
מועמדים בעלי תואר ראשון בתחומים אחרים אשר אינם עומדים
בדרישות הקדם במקצועות המתמטיקה והם בעלי ממוצע 90
ומעלה יוכלו להגיש מועמדות לתוכנית (בהתאם לתנאי הקדם
ולרבות הצורך בבחינת ועדת הקבלה) .בחינתם של מועמדים
בעלי תואר ראשון במקצועות כאמור בממוצע נמוך מ  90תהיה
מעמיקה יותר ,בדגש על איתור סימנים למצוינות .מועמדים אלה
יוכלו להירשם לשנת השלמות של התוכנית אשר במהלכה יושלם
הרקע המתמטי הנחוץ וילמדו קורסי בסיס במדעי המחשב על-פי
המתואר בתוכנית .בסיום שנת ההשלמות ולאחר השלמת תהליך
הרשמה מחודש לתוכנית תיבחן מחדש מועמדותם לתוכנית על ידי
ועדת הקבלה (ללא מחויבות מראש לקבלם).
קורסי ההשלמה ייקבעו לגופו של כל מקרה על-ידי ועדת הקבלה.
מבלי לגרוע מיתר התנאים כאמור לעיל ,מעבר קורסי ההשלמה
מותנה בסיומם בממוצע  80ומעלה ובהשלמת כל קורס השלמה
בציון  70ומעלה.
תנאים להגשת מועמדות לתוכנית  MSCבמדעי המחשב
בעלי תואר ראשון במדעי המחשב ,הנדסת תוכנה ,או הנדסת מחשבים
בממוצע  82ומעלה .מועמדים העומדים בדרישות אלה יועברו לבחינת
ועדת הקבלה ,כמתואר לעיל .בנוסף לאמור לעיל ,ועדת הקבלה תבחן
את המועמדים ,בין היתר ,על בסיס קריטריונים של מצוינות אקדמית
ופוטנציאל למחקר .בחינתם של מועמדים בעלי תואר ראשון במקצועות
האמורים בממוצע נמוך מ 85-תהיה מעמיקה יותר ,בדגש על איתור
סימנים למצוינות .מועמדים בעלי תואר ראשון בתחומים קרובים יוכלו
להגיש מועמדות לתכנית (בהתאם לתנאים הנזכרים לעיל ,לרבות הצורך
בבחינת ועדת הקבלה) אך יזדקקו לקורסי השלמה מתכנית התואר
הראשון בנוסף לקורסי התואר השני .קורסי ההשלמה ייקבעו לגופו של
כל מקרה על-ידי ועדת הקבלה .מבלי לגרוע מיתר התנאים כאמור לעיל,
מעבר קורסי ההשלמה מותנה בסיומם בממוצע  82ומעלה.
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תקנון רישום וקבלה
לתכניות התואר השני תשפ"ג 2022-2023
תנאים להגשת מועמדות לתואר השני בהתנהגות ופיתוח ארגונים
•בעלי תואר ראשון בממוצע  80ומעלה.
•תנאי הקבלה לכתיבת תזה הוא ציון ממוצע  90ומעלה בתואר הראשון.
•ניסיון מקצועי ,ניהולי או מנהיגותי ,מהווים חלק בשיקולי ועדת הקבלה.
תנאי קדם וקורסי השלמה:
•תנאי הקדם בקבלה לתכנית הינם הקורסים הבאים :מבוא
לפסיכולוגיה ,פסיכולוגיה חברתית ,סטטיסטיקה למדעי החברה
ושיטות מחקר למדעי החברה.
•במידת הצורך יידרש להגיש סילבוסים של קורסי הקדם שנלמדו
בעבר לקבלת פטור מקורסי ההשלמה.
•מועמד/ת אשר חסר/ה את אחד או יותר מן הקורסים הנ"ל
ת/ידרש לבצע השלמות ולסיימם בציון  70ומעלה.
•מועמד/ת אשר חסר/ה את הקורסים מבוא לפסיכולוגיה
ופסיכולוגיה חברתית ת/ידרש להשלימם טרם הלימודים
באמצעות לימוד עצמי ומעבר בחינה של קורס ההשלמה
פסיכולוגיה וחברה .הסילבוס לבחינה מופיע באתר התכנית.
•מועמד/ת אשר חסר/ה את הקורסים בסטטיסטיקה למדעי
החברה ו/או שיטות מחקר למדעי החברה באופן מלא או חלקי ,או
שלמד/ה קורסים אלו לפני  5שנים ומעלה ,ת/ישובץ לקורס תגבור
סטטיסטיקה אשר יינתן בסמסטר א' במקביל ללימודי התואר
השני (הקורס משובץ ביום הלימודים של התוכנית).
תנאים להגשת מועמדות לתואר שני משפטים L.LM
בעלי תואר ראשון במשפטים  L.LBבממוצע  80ומעלה .ניסיון מקצועי
רלוונטי יהווה חלק בשיקולי ועדת הקבלה.
תנאים להגשת מועמדות לתואר שני  MAכלכלה התנהגותית
בעלי תואר ראשון מתחומים כמותיים בממוצע  80ומעלה .קבלתם
של מועמדים בעלי תואר ראשון שאינו כמותי ,תבחן בוועדת קבלה
מיוחדת ומותנית במעבר קורס הכנה במתמטיקה והשלמת קורסים
במיקרו כלכלה ,סטטיסטיקה ובמבוא לפסיכולוגיה .במהלך לימודי
התואר ידרשו הסטודנטים לקורסי השלמה בתורת הצרכנים ,קורס בסיס
באקונומטריקה ופסיכולוגיה חברתית .סטודנטים שלמדו קורס מקביל
במסגרת אקדמית ,רשאים להגיש בקשה לפטור לבחינתה של ועדת
הקבלה ולצרף את סילבוס וציון הקורס .מועמד אשר חסר את אחד או
יותר מן הקורסים הנ"ל יידרש לבצע השלמות ולסיימם בציון  70ומעלה.
תנאים להגשת מועמדות לתואר שני  MAבאינטראקציית אדם-מחשב
()HCI
•בעלי תואר ראשון בממוצע  82ומעלה .ניסיון מקצועי ו /או תיק
עבודות מהווים יתרון בשיקולי ועדת הקבלה .במהלך תהליך
הקבלה מועמדים ידורגו על פי ממוצע ציונים ,שאלון הקבלה ,ראיון
אישי ,ניסיון מקצועי ,רמת האנגלית והתאמה למסלול לימודים
המשלב תיאוריה ופרקטיקה .הקבלה לתוכנית הינה תחרותית ולא
כל המועמדים יתקבלו .עם זאת ,אנו מעודדים סטודנטים עם רקעים
שונים ויכולות שונות להירשם כדי שוועדת הקבלה תוכל להעריך
את מועמדותם .קיימת ועדת חריגים למועמדים יוצאי דופן  .
בעלי תואר ראשון בממוצע  87ומעלה ,יהיו רשאים להגיש בקשה
לכתיבת תזה במהלך הלימודים.
יצויין כי ספי הקבלה לתכניות עשויים להיות גבוהים מהספים
הנדרשים להגשת מועמדות הכלולים בתקנון זה.

•במסגרת דרישות הקדם לתכנית ,יחוייבו המועמדים בקורסי
הכנה :מבוא לעקרונות תכנות ,מבוא לשיטות מחקר יישומיות,
מבוא לעיצוב חזותי ,מבוא ל ,HCI-ובמעבר מבדקי הידע של כל אחד
מהקורסים .יש לסיים כל קורס בציון ממוצע  75לפחות וממוצע כל
קורסי ההכנה בציון  85לפחות .פטורים לקורסי ההשלמה יינתנו
בכפוף לשיקולי ועדת הקבלה וזאת בהתאמה לתחומי התואר
הראשון של המועמדים.
התוכנית האקדמית נלמדת במלואה באנגלית .ראיון באנגלית יתקיים
כתנאי קבלה לתוכנית.
בוגרי בתי ספר בינלאומיים שבהם אנגלית לא הייתה שפת ההוראה
העיקרית נדרשים להגיש תוצאות מבחן  TOEFL/AMIRובנוסף מעבר ראיון
באנגלית על ידי ועדת קבלה.
בוגרי תואר ראשון ממוסד מוכר בישראל אינם נדרשים במבחן
 TOEFL/AMIRאלא במעבר ראיון באנגלית על ידי ועדת קבלה.
תנאים להגשת מועמדות לתוכנית  MAמשפטים ,טכנולוגיה וחדשנות
עסקית
•בעלי תואר ראשון בממוצע  80ומעלה.
•בעלי תואר ראשון בממוצע  90ומעלה ,יהיו רשאים להגיש בקשה
למסלול המחקרי של התוכנית .סטודנטים עם ממוצע נמוך מזה
יהיו רשאים להגיש בקשה להצטרף למסלול המחקרי עד תחילת
השנה השנייה בתכנית וזאת במקרה שהישגיהם האקדמיים
במהלך הלימודים בתוכנית גבוהים.
•ניסיון מקצועי ,ניהולי או מנהיגותי ,מהווים חלק בשיקולי ועדת
הקבלה.
•הרשמה ללימודי התואר השני מתקיימת גם במהלך השנה .ניתן
להצטרף למסלול הלימודים בסמסטר ב' .הצטרפות בשלב זה
עשויה להאריך את הלימודים בשנה נוספת.
•קורסי ההשלמה מיועדים לבוגרי תואר ראשון שאינו במשפטים.
סטודנטים שסיימו את קורסי ההשלמה יקבלו תעודה בלימודי
משפט .לימודי ההשלמה ,ייפרשו על פני כל התואר .לימודי
ההשלמה יחלו בסמסטר הקיץ לפני תחילת שנת הלימודים.
סטודנט שלא למד את הקורסים בסמסטר הקיץ שלפני תחילת
התכנית יוכל ללמוד את הקורסים האלה במהלך סמסטר הקיץ
שבמסגרת התואר .במקרה כזה בנוסף לימי הלימודים הרגילים
בתכנית יתווספו עוד  2ימי לימודים נוספים בשבוע .לחלופין יוכל
הסטודנט להאריך את התואר ב 2-סמסטרים נוספים או יותר
(באופן שבסמסטר ב' הסטודנט לא ילמד ויחזור ללמוד בסמסטר
הקיץ) ויידרש לדחות גם קורסים שהינם דרישה מוקדמת
לקורסים שלא נלמדו .לימודי ההשלמה ילמדו במתכונת של
מספר ימים בשבוע ובנוסף ,יקחו הסטודנטים חלק במספר ימי
למידה מרוכזים.
•קבלת הזכאות לתואר השני ,לבוגרי תואר ראשון שאינו
במשפטים ,מותנית בהשלמה בהצלחה של כלל הקורסים בתואר,
לרבות לימודי ההשלמה.
•תכנית הלימודים כפופה לשינויים.
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תקנון רישום וקבלה
לתכניות התואר השני תשפ"ג 2022-2023
תנאים להגשת מועמדות לתוכנית  MAבתקשורת ומדיה חדשים
•בעלי תואר ראשון בממוצע  80ומעלה.
•ניסיון מקצועי ,ניהולי או מנהיגותי ,מהווים חלק בשיקולי ועדת
הקבלה.
•להלן התנאים להגשת בקשה לתזה במהלך הלימודים:
•ממוצע  85ומעלה בלימודי התואר הראשון
•ממוצע  85ומעלה בסמסטר א' של התואר השני
•ממוצע  85ומעלה בקורס שיטות המחקר המועבר בסמסטר א'
בתואר השני
•מי שאינו עומד בתנאים הללו ,רשאי להגיש בקשה לוועדת
חריגים ובקשתו תישקל.
•הדרישה להשתתף בקורסי ההשלמה לקראת ההשתתפות בתוכנית
("תיאוריות של תקשורת" ו"-שיטות מחקר") תקבע במועד הקבלה
לתוכנית בהתאם ללימודים הקודמים של המועמדים.
תנאים להגשת מועמדות לתוכנית  MAבממשל עם התמחות במדיניות
ציבורית ושיווק פוליטי
•בעלי תואר ראשון בממוצע  80ומעלה.
•בעלי תואר ראשון בממוצע  88ומעלה יהיו רשאים להגיש בקשה
לכתיבת תזה במהלך הלימודים.
•קורסי השלמה מתוכנית התואר הראשון הנלמדים במקביל לקורסים
הנלמדים בתוכנית ,ייקבעו לגופו של עניין על ידי ועדת הקבלה.
תנאים להגשת מועמדות לתוכנית  MAבפסיכולוגיה קלינית
•בעלי תואר ראשון בממוצע קורסי פסיכולוגיה  90ומעלה ,וכן ,ציון
מתא"ם  100ומעלה (המתא"ם תקף  5שנים אחורה).
•מועמדים בעלי ממוצע ציוני קורסי הפסיכולוגיה הנמוך מ87-
יידחו.
•ניתן להגיש מועמדות לוועדת חריגים בתנאים הבאים בלבד:
ממוצע ציוני פסיכולוגיה בתואר ראשון  87ומעלה ומתקיים
לפחות אחד מאלה -
 .1ציון מתא"ם  90ומעלה (בתוספת אישורים רלבנטיים).
 .2כל מי שיש לו  GREוהינו עולה חדש עד חמש שנים (בהצגת
תעודת עולה או דרכון בלבד).
 .3מי שבידו תואר שני בממוצע  90ומעלה ללא מתא"ם .תנאי
הכרחי להגשת מועמדות הוא  88בממוצע קורסי הפסיכולוגיה
בתואר הראשון.
•אנא צרפו מכתב הסבר לבקשתכם .אנו נתייחס ברצינות הראויה
לכל בקשה חריגה ונבדוק אם יש למועמד/ת חוזקות אחרות
שמפצות על המתא"ם הנמוך מהסף הנדרש והאם הוצגה בפנינו
הצדקה משכנעת לכך שהמועמד ראוי להתקבל אף שאינו עומד
בתנאי הסף.
•תנאי הגשת מועמדות לתכנית ההשלמות לפסיכולוגיה קלינית:
ממוצע תואר ראשון  90ומעלה (כל תואר שאינו פסיכולוגיה או
מדעי ההתנהגות).
•תשובות לגבי קבלה לתכנית ההשלמות יינתנו בחודש מאי
ובחודש אוגוסט.

תנאים להגשת מועמדות לתוכנית  MAבפסיכולוגיה חברתית
•בעלי תואר ראשון בממוצע קורסי פסיכולוגיה  85ומעלה ,וכן ,ציון
באחד המבחנים הבאים :מתא"ם  GRE /כללי  GRE /פסיכולוגיה
(אין ציון סף להגשת מועמדות).
•במידה ואינך עומד/ת באחד התנאים הנ"ל ,ניתן להגיש מועמדות
לוועדת חריגים .אנא צרפו מכתב הסבר לבקשתכם .אנו נתייחס
ברצינות הראויה לכל בקשה חריגה .ניתן להגיש מועמדות ולהציג
ציון באחד המבחנים עד מועד פתיחת הלימודים.
•תנאי הגשת מועמדות לקבלה לתוכנית ההשלמות לפסיכולוגיה
חברתית לסטודנטים שאינם בוגרים בפסיכולוגיה או מדעי
ההתנהגות:
תואר ראשון בכל תחום אחר.
תואר שני יהווה יתרון.
•החלטה על קבלה לתוכנית ההשלמה תהיה רק לאחר ראיון
אישי עם ראש התוכנית ובניית תכנית השלמות אישית שתילמד
באוניברסיטת רייכמן או באוניברסיטה הפתוחה.
* ועדת הקבלה של כל תוכנית שומרת לעצמה את הזכות לבטל את
קבלתו של סטודנט אשר לא יעמוד בתנאי הקבלה ובדרישות קורסי
ההשלמה/הכנה.
שכר לימוד לתואר שני
 MBAוGlobal MBA-
שכר הלימוד לתכנית לימודים מלאה לתואר שני  MBAוGMBA-

המתחילות בנובמבר  2022הוא  99,000ש"ח על-פי תעריף מזומן
(לתשלום עד ליום תחילת שנת הלימודים) .המקדמה לתוכניות
ה MBA-וה Global MBA-הינה  .₪ 9,900שכר הלימוד לתכנית
לימודים מלאה לתואר שני  MBAו GMBA-אינו כולל את עלות נסיעת
הלימודים לחו“ל .לקראת תחילת שנת הלימודים ,יקבל כל סטודנט
מידע לגבי אפשרויות הסדרת יתרת התשלום מעבר למקדמה:
א .תשלום על-פי תעריף מזומן עד ליום פתיחת התכנית.
ב .פריסת תשלומים 18 .תשלומים חודשיים שווים באמצעות הוראת קבע
או העברות בנקאיות .בפריסת התשלומים ייגבו ריבית ודמי ניהול.
ג .תשלום באמצעות כרטיס אשראי (תשלום אחד או תשלומי קרדיט).
 MBA in Healthcare InnovationוOne Year MBA-
שכר הלימוד לתכנית לימודים מלאהMBA In Healthcare Innovation ,

המתחילה בנובמבר  ,2022הוא  .$ 26,900שכר הלימוד לתכנית לימודים
מלאה לתוכנית  ,One Year MBAהמתחילה בנובמבר  ,2022הוא .$ 26,900
המקדמה לתוכנית ה MBA In Healthcare Innovation-הינה .$ 2,300
המקדמה לתוכנית ה One Year MBA-הינה  .$ 2,000המקדמות ישולמו עד
למועד הנקוב בשובר התשלום.
לקראת תחילת שנת הלימודים ,יקבל כל סטודנט מידע לגבי אפשרויות
הסדרת יתרת התשלום מעבר למקדמה:
א .פריסת תשלומים 12 .תשלומים חודשיים שווים באמצעות העברות
בנקאיות.
ב .תשלום בכרטיס אשראי (תשלום אחד או תשלומי קרדיט לבעלי כרטיס
אשראי ישראלי בלבד).
התשלום יכול להתבצע בדולרים או בשקלים לפי שער הדולר היציג ביום
התשלום.
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תקנון רישום וקבלה
לתכניות התואר השני תשפ"ג 2022-2023
שכר הלימוד אינו כולל את עלות קורסי ההכנה ,במידה ונדרשים ,לפי
הפירוט להלן:
קורס הכנה במתמטיקה ₪ 1,950 -
קורס הכנה בסטטיסטיקה ₪ 1,950 -
קורס הכנה בכלכלה בעברית ₪ 500 -
קורס הכנה בכלכלה באנגלית (חיצוני ונתון לתמחור המפעיל החיצוני).
כלכלה פיננסית
שכר הלימוד לתוכנית לימודים מלאה ל MA-בכלכלה פיננסית
המתחילה בנובמבר  2022הינו  ₪ 73,500בתשלום על פי תעריף
מזומן (עד ליום תחילת שנת הלימודים) .המקדמה לתוכנית MA
בכלכלה פיננסית בסך  ₪ 9,900תשולם בהתאם לתאריך הנקוב
בשובר לתשלום .שכר הלימוד לתוכנית לימודים מלאה אינו כולל את
עלות נסיעת הלימודים לחו"ל ,וכן את עלות קורסי ההכנה ,במידה
ונדרשים ,לפי הפירוט להלן:
קורס הכנה במתמטיקה ₪ 1,950 -
קורס הכנה בכלכלה ₪ 1,950 -
לקראת תחילת שנת הלימודים יקבל כל סטודנט מידע לגבי
אפשרויות הסדרת יתרת התשלום מעבר למקדמה:
א .תשלום על-פי תעריף מזומן עד ליום פתיחת התכנית.
ב .פריסת תשלומים 12 .תשלומים חודשיים שווים באמצעות הוראת
קבע או העברות בנקאיות .בפריסת התשלומים ייגבו ריבית ודמי ניהול.
ג .תשלום באמצעות כרטיס אשראי (תשלום אחד או תשלומי קרדיט).
תוכנית MSC Machine Learning and Data Science
שכר הלימוד לתוכנית לימודים מלאה (שנתיים) הוא ₪ 70,000
בתשלום על פי תעריף מזומן (עד ליום תחילת שנת הלימודים).
תשלום עבור התכנית ייגבה במלואו במהלך השנה הראשונה
ללימודים .המקדמה לתוכנית בסך  ₪ 8,000תשולם בהתאם לתאריך
הנקוב בשובר לתשלום.
מועמדים שאינם בעלי רקע במדעי המחשב יידרשו להשלים עד
שלושה קורסי השלמה*:
•מבוא למדעי המחשב ושפת  :pythonנלמד בסמסטר קיץ שלפני
תחילת הלימודים בתוכנית
•מבנה נתונים ואלגוריתמים :נלמד בסמסטר א'
•מערכות הפעלה ומסדי נתונים :נלמד בסמסטר ב'
מועמדים שאינם בעלי רקע מתמטי יידרשו לשנת השלמה שתכלול
עד ארבעה קורסי השלמה* מתמטיים בנוסף לשלושת קורסי
ההשלמה במדעי המחשב:
•• חדו"א 1
•• חדו"א 2
•• אלגברה לינארית למדעי הנתונים.
•• הסתברות
סטודנטים יחויבו ע"פ הקורסים אליהם יירשמו.
* מחיר קורס ראשון  ₪ 4,400וכל קורס נוסף .₪ 3,300
לקראת תחילת שנת הלימודים יקבל כל סטודנט מידע לגבי
אפשרויות הסדרת יתרת התשלום מעבר למקדמה:
א .תשלום על-פי תעריף מזומן עד ליום פתיחת התכנית.
ב .פריסת תשלומים 12 .תשלומים חודשיים שווים באמצעות הוראת
קבע או העברות בנקאיות .בפריסת התשלומים ייגבו ריבית ודמי ניהול.
ג .תשלום באמצעות כרטיס אשראי (תשלום אחד או תשלומי קרדיט).

 M.scתואר שני במדעי המחשב
שכר הלימוד לתוכנית לימודים מלאה (שנתיים) הוא ₪ 49,500
לתשלום על-פי תעריף מזומן (עד ליום תחילת שנת הלימודים).
התשלום עבור התוכנית יגבה במלואו במהלך השנה הראשונה
ללימודים.
מקדמה בסך  ₪ 8,000תשולם בהתאם לתאריך הנקוב בשובר
לתשלום .מועמדים הנדרשים בקורסי השלמה מתואר ראשון יידרשו
לתוספת תשלום .העלות תחושב על-פי הש"ס בכל קורס וקורס
על-פי  1,000ש"ח לש"ס.
לקראת תחילת שנת הלימודים יקבל כל סטודנט מידע לגבי
אפשרויות הסדרת יתרת התשלום מעבר למקדמה:
א .תשלום על-פי תעריף מזומן עד ליום פתיחת התכנית.
ב .פריסת תשלומים 12 .תשלומים חודשיים שווים באמצעות הוראת
קבע או העברות בנקאיות .בפריסת התשלומים ייגבו ריבית ודמי ניהול.
ג .תשלום באמצעות כרטיס אשראי (תשלום אחד או תשלומי קרדיט).
 MAבהתנהגות ופיתוח ארגונים
שכר הלימוד לשנה הראשונה (מתוך שנתיים) הוא ₪ 43,200
לתשלום על-פי תעריף מזומן (עד ליום תחילת שנת הלימודים).
המקדמה לתוכנית  MAבהתנהגות ופיתוח ארגונים הינה ₪ 8,000
ותשולם בהתאם לתאריך הנקוב בשובר .
שכר הלימוד אינו כולל את עלות קורסי ההכנה ,במידה ונדרשים ,לפי
הפירוט להלן:
השלמה בפסיכולוגיה וחברה בלימוד עצמי .₪ 500 -
תגבור סטטיסטיקה  +מבוא ל( SPSS-בסמסטר א') .₪ 1,550 -
מבוא ל.₪ 150 - SPSS-
לקראת תחילת שנת הלימודים יקבל כל סטודנט מידע לגבי
אפשרויות הסדרת יתרת התשלום מעבר למקדמה:
א .תשלום על-פי תעריף מזומן עד ליום פתיחת התכנית.
ב .פריסת תשלומים 6 .תשלומים חודשיים שווים באמצעות הוראת
קבע או העברות בנקאיות .בפריסת התשלומים ייגבו ריבית ודמי ניהול.
ג .תשלום באמצעות כרטיס אשראי (תשלום אחד או תשלומי קרדיט).
תואר שני  LL.Mבמסלול משפט עסקי ומשפט כללי
שכר הלימוד לתואר שני במשפטים לתוכנית לימודים מלאה הוא
 ₪ 42,500על-פי תעריף מזומן (לתשלום עד ליום תחילת שנת
הלימודים) .התשלום עבור התוכנית ישולם במהלך השנה הראשונה
ללימודים (משך התוכנית שנתיים) .המקדמה לתוכנית  LL.Mבמסלול
משפט עסקי ומשפט כללי בסך  ₪ 8,000תשולם בהתאם לתאריך
הנקוב בשובר.
לקראת תחילת שנת הלימודים יקבל כל סטודנט מידע לגבי
אפשרויות הסדרת יתרת התשלום מעבר למקדמה:
א .תשלום על-פי תעריף מזומן עד ליום פתיחת התכנית.
ב .פריסת תשלומים 12 .תשלומים חודשיים שווים באמצעות הוראת
קבע או העברות בנקאיות .בפריסת התשלומים ייגבו ריבית ודמי ניהול.
ג .תשלום באמצעות כרטיס אשראי (תשלום אחד או תשלומי קרדיט).
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תקנון רישום וקבלה
לתכניות התואר השני תשפ"ג 2022-2023
תוכנית  MAמשפטים ,טכנולוגיה וחדשנות עסקית
שכר הלימוד לתואר השני  MAמשפטים ,טכנולוגיה וחדשנות עסקית,
לבוגרי תואר ראשון במשפטים הינו  ₪ 44,000על פי תעריף מזומן
(לתשלום עד ליום תחילת שנת הלימודים) .המקדמה לתוכנית בסך
 ₪ 8,000תשולם בהתאם לתאריך הנקוב בשובר .התשלום עבור
התוכנית ישולם במהלך השנה הראשונה ללימודים (משך התוכנית
 3סמסטרים) .שכר הלימוד לבוגרי תואר ראשון שאינו במשפטים,
לתכנית מלאה הינו  ₪ 52,000על פי תעריף מזומן (לתשלום עד
ליום תחילת שנת הלימודים) .משך התכנית  5סמסטרים כולל לימודי
השלמה .המקדמה לתוכנית בסך  ₪ 8,000תשולם בהתאם לתאריך
הנקוב בשובר.
לקראת תחילת שנת הלימודים יקבל כל סטודנט מידע לגבי
אפשרויות הסדרת יתרת התשלום מעבר למקדמה:
א .תשלום על-פי תעריף מזומן עד ליום פתיחת התכנית.
ב .פריסת תשלומים 12 .תשלומים חודשיים שווים באמצעות הוראת
קבע או העברות בנקאיות .בפריסת התשלומים ייגבו ריבית ודמי ניהול.
ג .תשלום באמצעות כרטיס אשראי (תשלום אחד או תשלומי קרדיט).

תוכנית  MAבתקשורת ומדיה חדשים
שכר הלימוד לתואר השני  MAבתקשורת ומדיה חדשים הינו 41,950
 ₪לתשלום על-פי תעריף מזומן (עד ליום תחילת שנת הלימודים).
המקדמה לתוכנית בסך  ₪ 8,000תשולם בהתאם לתאריך הנקוב
בשובר .שכר הלימוד עבור מסלול עם תזה הינו  ₪ 45,950לתשלום
על-פי תעריף מזומן (עד ליום תחילת שנת הלימודים) .המקדמה
לתוכנית בסך  ₪ 8,000תשולם בהתאם לתאריך הנקוב בשובר.
שכר הלימוד אינו כולל את עלות קורסי ההשלמה ,במידה ונדרשים,
לפי הפירוט להלן:
קורס בלימוד עצמי ₪ 500 -
קורס פרונטאלי ₪ 1,950 -
לקראת תחילת שנת הלימודים יקבל כל סטודנט מידע לגבי
אפשרויות הסדרת יתרת התשלום מעבר למקדמה:
א .תשלום על-פי תעריף מזומן עד ליום פתיחת התכנית.
ב .פריסת תשלומים 12 .תשלומים חודשיים שווים באמצעות הוראת
קבע או העברות בנקאיות .בפריסת התשלומים ייגבו ריבית ודמי ניהול.
ג .תשלום באמצעות כרטיס אשראי (תשלום אחד או תשלומי קרדיט).

תוכנית  MAכלכלה התנהגותית
שכר הלימוד לתואר שני  MAבכלכלה התנהגותית הינו ₪ 63,000
לתשלום על-פי תעריף מזומן (עד ליום תחילת שנת הלימודים).
המקדמה לתוכנית בסך  ₪ 8,000תשולם בהתאם לתאריך הנקוב
בשובר .שכר הלימוד אינו כולל את עלות קורסי ההשלמה ,במידה
ונדרשים ,לפי הפירוט להלן:
קורס הכנה במתמטיקה ₪ 1,950 -
מבוא לפסיכולוגיה בלימוד עצמי ₪ 500 -
קורס הכנה בכלכלה באנגלית (חיצוני ונתון לתמחור המפעיל
החיצוני).
לקראת תחילת שנת הלימודים יקבל כל סטודנט מידע לגבי
אפשרויות הסדרת יתרת התשלום מעבר למקדמה:
א .תשלום על-פי תעריף מזומן עד ליום פתיחת התכנית.
ב .פריסת תשלומים 12 .תשלומים חודשיים שווים באמצעות הוראת
קבע או העברות בנקאיות .בפריסת התשלומים ייגבו ריבית ודמי ניהול.
ג .תשלום באמצעות כרטיס אשראי (תשלום אחד או תשלומי קרדיט).

תוכנית  MAבממשל עם התמחות במדיניות ציבורית ושיווק פוליטי
שכר הלימוד לתואר השני  MAבממשל עם התמחות במדיניות
ציבורית ושיווק פוליטי הינו  ₪ 41,950לתשלום על-פי תעריף מזומן
(עד ליום תחילת שנת הלימודים) .המקדמה לתוכנית בסך ₪ 8,000
תשולם בהתאם לתאריך הנקוב בשובר .שכר הלימוד עבור מסלול עם
תזה הינו  ₪ 45,950לתשלום על-פי תעריף מזומן (עד ליום תחילת
שנת הלימודים) .המקדמה לתוכנית בסך  ₪ 8,000תשולם בהתאם
לתאריך הנקוב בשובר.
שכר הלימוד אינו כולל את עלות קורסי ההשלמה ,במידה ונדרשים,
לפי הפירוט להלן:
קורס בלימוד עצמי ₪ 500 -
קורס פרונטאלי ₪ 1,950 -
לקראת תחילת שנת הלימודים יקבל כל סטודנט מידע לגבי
אפשרויות הסדרת יתרת התשלום מעבר למקדמה:
א .תשלום על-פי תעריף מזומן עד ליום פתיחת התכנית.
ב .פריסת תשלומים 12 .תשלומים חודשיים שווים באמצעות הוראת
קבע או העברות בנקאיות .בפריסת התשלומים ייגבו ריבית ודמי ניהול.
ג .תשלום באמצעות כרטיס אשראי (תשלום אחד או תשלומי קרדיט).

תוכנית  MAבאינטראקציית אדם-מחשב ()HCI
שכר הלימוד לתואר השני  MAבאינטראקציית אדם-מחשב ()HCI
הינו  ₪ 73,500על-פי תעריף מזומן (לתשלום עד ליום תחילת
שנת הלימודים) .המקדמה לתוכנית בסך  ₪ 8,000תשולם בהתאם
לתאריך הנקוב בשובר .סכום זה כולל את עלות קורסי ההכנה
המקוונים וחומרי הסדנאות המעשיות (אלקטרוניקה ,הדפסות תחת
מימד וכו׳).
לקראת תחילת שנת הלימודים יקבל כל סטודנט מידע לגבי
אפשרויות הסדרת יתרת התשלום מעבר למקדמה:
א .תשלום על-פי תעריף מזומן עד ליום פתיחת התכנית.
ב .פריסת תשלומים 12 .תשלומים חודשיים שווים באמצעות הוראת
קבע או העברות בנקאיות .בפריסת התשלומים ייגבו ריבית ודמי ניהול.
ג .תשלום באמצעות כרטיס אשראי (תשלום אחד או תשלומי קרדיט).

תוכנית  MAבפסיכולוגיה קלינית
 .1שכר הלימוד לשנה הראשונה (מתוך שנתיים) הוא ₪ 45,200
לתשלום על-פי תעריף מזומן (עד ליום תחילת שנת הלימודים).
 .2מקדמה בסך  ₪ 8000תשולם עד למועד הנקוב בשובר התשלום.
 .3לקראת תחילת שנת הלימודים ,יקבל כל סטודנט מידע לגבי
אפשרויות הסדרת יתרת התשלום מעבר למקדמה:
א .תשלום ע"פ תעריף מזומן עד ליום פתיחת שנת הלימודים.
ב .פריסת תשלומים ( 6תשלומים) באמצעות הוראת קבע או
העברות בנקאיות .בפריסת התשלומים ייגבו ריבית ודמי ניהול.
ג .תשלום באמצעות כרטיס אשראי (תשלום אחד או תשלומי
קרדיט).
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תקנון רישום וקבלה
לתכניות התואר השני תשפ"ג 2022-2023
תוכנית  MAבפסיכולוגיה חברתית
 .1שכר הלימוד לשנה הראשונה (מתוך שנתיים) הוא ₪ 44,200
לתשלום על-פי תעריף מזומן (עד ליום תחילת שנת הלימודים).
 .2מקדמה בסך  ₪ 8000תשולם עד למועד הנקוב בשובר התשלום.
 .3לקראת תחילת שנת הלימודים ,יקבל כל סטודנט מידע לגבי
אפשרויות הסדרת יתרת התשלום מעבר למקדמה:
א .תשלום ע"פ תעריף מזומן עד פתיחת שנת הלימודים.
ב .פריסת תשלומים ( 6תשלומים) באמצעות הוראת קבע או
העברות בנקאיות .בפריסת התשלומים ייגבו ריבית ודמי ניהול.
ג .תשלום באמצעות כרטיס אשראי (תשלום אחד או תשלומי
קרדיט).
* לבוגרי תואר ראשון מאוניברסיטת רייכמן תוענק הנחת בוגר
בגובה  10%משכר הלימוד של התכנית (מתעריף מזומן).
מלגות הצטיינות לבוגרים תוענקנה מגובה שכ"ל ע"פ תעריף
מזומן לאחר הנחת בוגר.

תקנון הפסקת לימודים
נוהל הודעה על הפסקת לימודים על ידי הסטודנט
סטודנט ששילם מקדמה לשנת הלימודים תשפ"ג והחליט
לבטל/להפסיק לימודיו בשנה זו ,חייב להודיע על כך בכתב למנהל
הרישום והקבלה לתארים מתקדמים (באמצעות מכתב ,פקס
או דוא“ל) .באחריות הסטודנט לוודא קבלת אישור על הודעתו.
למען הסר ספק ,הודעה טלפונית לא נחשבת להודעה על הפסקת
לימודים ,ורק הודעה בכתב ,שהתקבלה בפועל במנהל הרישום
והקבלה לתארים מתקדמים תחשב לעניין זה .הודעה על ביטול/
הפסקת לימודים בכל מועד מבטלת את הזכאות למלגה/הנחה בה
זוכה חשבונו של הסטודנט .במקרה של הקפאה ,המקדמה תשמר
לשנה אחת בלבד וסכום זה לא יוחזר ,למעט במקרה של אי פתיחת
המסלול שלגביו אושרה הקפאת הלימודים.
החלטת אוניברסיטת רייכמן שלא לפתוח את תכנית הלימודים
סיום תהליך הרישום ללימודים ,לרבות תשלום שכר לימוד ,אינו
מקנה לסטודנט וודאות ,כי התכנית אליה נרשם אמנם תיפתח
ותתקיים.
אוניברסיטת רייכמן רשאית להחליט ,בהתאם לשיקול דעתו ובכל
עת ,שלא לפתוח את תכנית הלימודים ,מסיבות אקדמיות ו/או
עקב מיעוט נרשמים .החליטה אוניברסיטת רייכמן שלא לפתוח
את התכנית ,יוחזרו לסטודנט מלוא דמי ההרשמה ושכר הלימוד
ששולמו על-ידו.

טבלת הפסקת לימודים ע"י הסטודנט
או ע"י אוניברסיטת רייכמן בתכנית תואר שני ,MBA ,GMBA
 MAבכלכלה התנהגותית

הודעה על ביטול לימודים או הפסקת לימודים והתשלום בו חייבים:
 .1עד י"ד אב תמוז תשפ"ב  11.08.22תוחזר המקדמה כולה
 .2ט"ו אב תשפ"ב  -ד' אלול תשפ"ב 31.08.22 - 12.08.22
חייבים בתשלום  25%מהמקדמה
 .3ה' אלול תשפ"ב  -ד' תשרי תשפ"ג 29.09.22 - 01.09.22
חייבים בתשלום  50%מהמקדמה
 .4ה' תשרי תשפ"ג  -כ"ה תשרי תשפ"ג 20.10.22 - 30.09.22
חייבים בתשלום  75%מהמקדמה
 .5כ"ו תשרי תשפ"ג  -י"ט חשון תשפ"ג 13.11.22 - 21.10.22
חייבים בתשלום המקדמה כולה
 .6כ' חשוון תשפ"ג  -ט"ו טבת תשפ"ג 08.01.23 - 14.11.22
חייבים בתשלום  15%משכר-הלימוד
 .7ט"ז טבת תשפ"ג  -י"ב אדר תשפ"ג 05.03.23 - 09.01.23
חייבים בתשלום  25%משכר-הלימוד
 .8י"ג אדר תשפ"ג  -ה' אב תשפ"ג 23.07.23 - 06.03.23
חייבים בתשלום  50%משכר-לימוד
 .9ו' אב תשפ"ג  -ט"ז אדר א' תשפ"ד 25.2.24 - 24.07.23
חייבים בתשלום  75%משכר-הלימוד
 .10מ-י"ז אדר א' תשפ"ד 26.02.24
חייבים בתשלום  100%משכר-הלימוד
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תקנון רישום וקבלה
לתכניות התואר השני תשפ"ג 2022-2023
טבלת הפסקת לימודים ע"י הסטודנט

טבלת הפסקת לימודים ע"י הסטודנט או ע"י אוניברסיטת
רייכמן בתוכניות ה LL.M-במשפטים M.Sc ,במדעי המחשב,

או ע"י אוניברסיטת רייכמן בתוכנית ה,One Year MBA-
MBA Healthcare Innovation

M.Sc in Data Science and Machine Learning

הודעה על ביטול לימודים או הפסקת לימודים והתשלום בו חייבים:

הודעה על ביטול לימודים או הפסקת לימודים והתשלום בו חייבים:

 .1עד י"ד אב תשפ"ב  11.08.22תוחזר המקדמה כולה

 .1עד כ"ט תמוז תשפ"ב  28.07.22תוחזר המקדמה כולה

 .2ט"ו אב תשפ"ב  -ד' אלול תשפ"ב 31.08.22 - 12.08.22
חייבים בתשלום  25%מהמקדמה

 .2א' אב תשפ"ב  -כ"ח אב תשפ"ב 25.08.22 - 29.07.22
חייבים בתשלום  25%מהמקדמה

 .3ה' אלול תשפ"ב  -ד' תשרי תשפ"ג 29.09.22 - 01.09.22
חייבים בתשלום  50%מהמקדמה

 .3כ"ט אב תשפ"ב  -י"ט אלול תשפ"ב 15.09.22 - 26.08.22
חייבים בתשלום  50%מהמקדמה

 .4ה' תשרי תשפ"ג  -כ"ה תשרי תשפ"ג 20.10.22 - 30.09.22
חייבים בתשלום  75%מהמקדמה

 .4כ' אלול תשפ"ב  -ד' תשרי תשפ"ג 29.09.22 - 16.09.22
חייבים בתשלום  75%מהמקדמה

 .5כ"ו תשרי תשפ"ג  -י"ט חשון תשפ"ג 13.11.22 - 21.10.22
חייבים בתשלום המקדמה כולה

 .5ה׳ תשרי תשפ"ג  -ו' חשון תשפ"ג 31.10.22 - 30.09.22
חייבים בתשלום המקדמה כולה

 .6כ' חשוון תשפ"ג  -ט"ו טבת תשפ"ג 08.01.23 - 14.11.22
חייבים בתשלום  25%משכר-הלימוד

 .6ז' חשוון תשפ"ג  -כ"ו אדר תשפ"ג 19.03.23 - 01.11.22
חייבים בתשלום  25%משכר-הלימוד

 .7ט"ז טבת תשפ"ג  -ז' אדר תשפ"ג 28.02.23 - 09.01.23
חייבים בתשלום  50%משכר-הלימוד

 .7כ"ז אדר תשפ"ג  -י' תמוז תשפ"ג 29.06.23 - 20.03.23
חייבים בתשלום  50%משכר-הלימוד

 .8ח' אדר תשפ"ג  -ח' סיון תשפ"ג 28.05.23 - 01.03.23
חייבים בתשלום  75%משכר-הלימוד

 .8י"א תמוז תשפ"ג  -ט"ז טבת תשפ"ד 28.12.23 - 30.06.23
חייבים בתשלום  75%משכר-הלימוד

 .9מ-ט' סיון תשפ"ג 29.05.23
חייבים בתשלום  100%משכר-הלימוד

 .9מ-י"ז טבת תשפ"ד 29.12.23
חייבים בתשלום  100%משכר-הלימוד
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תקנון רישום וקבלה
לתכניות התואר השני תשפ"ג 2022-2023
טבלת הפסקת לימודים ע"י הסטודנט או ע"י אוניברסיטת
רייכמן בתכניות  M.Aבממשל M.A ,תקשורת ומדיה חדשים,
 M.Aבמשפטים ,טכנולוגיה וחדשנות עסקית
ו M.A-באינטראקציית אדם מחשב ()HCI

הודעה על ביטול לימודים או הפסקת לימודים והתשלום בו חייבים:

הודעה על ביטול לימודים או הפסקת לימודים והתשלום בו חייבים:

 .1עד י"ד אב תמוז תשפ"ב  11.08.22תוחזר המקדמה כולה

 .1עד כ"ט תמוז תשפ"ב  28.07.22תוחזר המקדמה כולה

 .2ט"ו אב תשפ"ב  -ד' אלול תשפ"ב 31.08.22 - 12.08.22
 25%מהמקדמה

 .2א' אב תשפ"ב  -כ"ח אב תשפ"ב 25.08.22 - 29.07.22
חייבים בתשלום  25%מהמקדמה
 .3כ"ט אב תשפ"ב  -י"ט אלול תשפ"ב 15.09.22 - 26.08.22
חייבים בתשלום  50%מהמקדמה
 .4כ' אלול תשפ"ב  -ד' תשרי תשפ"ג 29.09.22 - 16.09.22
חייבים בתשלום  75%מהמקדמה
 .5ה׳ תשרי תשפ"ג  -ו' חשון תשפ"ג 31.10.22 - 30.09.22
חייבים בתשלום המקדמה כולה
 .6ז' חשוון תשפ"ג  -ז' שבט תשפ"ג 29.01.23 - 01.11.22
חייבים בתשלום  25%משכר-הלימוד
 .7ח' שבט תשפ"ג  -כ"ז אדר תשפ"ג 20.03.23 - 30.01.23
חייבים בתשלום  50%משכר-הלימוד
 .8כ"ח אדר תשפ"ג  -י"ג תמוז תשפ"ג 02.07.23 - 21.03.23
חייבים בתשלום  75%משכר-הלימוד
 .9מ-י"ד תמוז תשפ"ג 03.07.23
חייבים בתשלום  100%משכר-הלימוד

טבלת הפסקת לימודים ע"י הסטודנט או ע"י אוניברסיטת
רייכמן בתוכנית תואר שני בכלכלה פיננסית

 .3ה' אלול תשפ"ב  -ד' תשרי תשפ"ג 29.09.22 - 01.09.22
 50%מהמקדמה
 .4ה' תשרי תשפ"ג  -כ"ה תשרי תשפ"ג 20.10.22 - 30.09.22
 75%מהמקדמה
 .5כ"ו תשרי תשפ"ג  -י"ט חשון תשפ"ג 13.11.22 - 21.10.22
המקדמה כולה
 .6כ' חשוון תשפ"ג  -ט"ו טבת תשפ"ג 08.01.23 - 14.11.22
 15%משכר-הלימוד
 .7ט"ז טבת תשפ"ג  -י"ב אדר תשפ"ג 05.03.23 - 09.01.23
 25%משכר-הלימוד
 .8י"ג אדר תשפ"ג  -ה' אב תשפ"ג 23.07.23 - 06.03.23
 50%משכר-הלימוד
 .9ו' אב תשפ"ג  -י"ד אלול תשפ"ג 31.08.23 - 24.07.23
 75%משכר-הלימוד
 .10מ-ט"ו אלול תשפ"ג 01.09.23
 100%משכר-הלימוד
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תקנון רישום וקבלה
לתכניות התואר השני תשפ"ג 2022-2023
טבלת הפסקת לימודים ע"י הסטודנט או ע"י האוניברסיטת
רייכמן בתוכנית תואר שני בהתנהגות ופיתוח ארגונים,
פסיכולוגיה קלינית ופסיכולוגיה חברתית:
הודעה על ביטול לימודים או הפסקת לימודים והתשלום בו חייבים:
 .1עד כ"ט תמוז תשפ"ב  28.07.22תוחזר המקדמה כולה
 .2א' אב תשפ"ב  -כ"ח אב תשפ"ב 25.08.22 - 29.07.22
חייבים בתשלום  25%מהמקדמה
 .3כ"ט אב תשפ"ב  -י"ט אלול תשפ"ב 15.09.22 - 26.08.22
חייבים בתשלום  50%מהמקדמה
 .4כ' אלול תשפ"ב  -ד' תשרי תשפ"ג 29.09.22 - 16.09.22
חייבים בתשלום  75%מהמקדמה
 .5ה׳ תשרי תשפ"ג  -ו' חשון תשפ"ג 31.10.22 - 30.09.22
חייבים בתשלום המקדמה כולה
 .6ז' חשוון תשפ"ג  -ז' שבט תשפ"ג 29.01.23 - 01.11.22
חייבים בתשלום  50%משכר-הלימוד
 .7ח' שבט תשפ"ג  -כ"ז אדר תשפ"ג 20.03.23 - 30.01.23
חייבים בתשלום  66%משכר-הלימוד
 .8כ"ח אדר תשפ"ג 21.03.23
חייבים בתשלום  100%משכר-הלימוד

הערות:
•בהתאם להחלטות הממשלה והמועצה להשכלה גבוהה ,הוכר
המרכז הבינתחומי הרצליה כאוניברסיטה ,והחל מיום 31
באוקטובר  2021שונה שמו של "המרכז הבינתחומי הרצליה"
(חל"צ) ל"אוניברסיטת רייכמן" (חל"צ).
•הרשויות האקדמיות של אוניברסיטת רייכמן רשאיות לבטל,
לשנות או להוסיף מקצועות לימוד ו/או תכניות התמחות ,ולחולל
שינויים בשעות ההוראה ו/או באיוש הוראת המקצועות ו/או
באופן ההוראה (כולל הוראה מקוונת) ,על-פי שיקול דעתן.

