תקנון רישום וקבלה

מנהל רישום וקבלה מלווה אתכם בכל זמן נתון.
אנחנו כבר חברים בפייסבוק?
בואו לראות מה מחכה לכם בקמפוס  -ולגלות שאוניברסיטת
רייכמן (הבינתחומי הרצליה) זה הרבה מעבר ללימודים.
חפשו אותנו:
אוניברסיטת רייכמן Reichman University

מועדי הרישום
רישום רגיל :י"א בטבת תשפ"ב  -כ"ט באדר ב' תשפ"ב,
1.4.2022 - 15.12.2021
רישום מאוחר :א' בניסן תשפ"ב  -ג' באב תשפ"ב,
31.7.2022 - 2.4.2022
מועד פתיחת שנת הלימודים לסטודנטים שנה א׳:
כ"ח בתשרי תשפ״ג23.10.2022 ,
מתעניין ייחשב “מועמד” ללימודים באותו מועד שבו ימסור
לאוניברסיטת רייכמן (הבינתחומי הרצליה) את מלוא הנתונים,
הציונים והמסמכים הנדרשים לצורך הרישום .בשלב זה בלבד
תיבחן מועמדותו בהתאם לדרישות הקבלה .במהלך מועד הרישום
המאוחר ,תיבחן המועמדות על סמך מקום פנוי והקבלה תהיה
כפופה לעמידה בדרישות הקבלה וכן לאישור ועדת הקבלה.
הליך הרישום
 .1לתחילת הליך הרישום ,על המועמד להגיש*:
א .טופסי רישום מלאיםwww.idc.ac.il/rishumonline .
ב .צילום תעודת זהות.
ג .אישור על תשלום דמי רישום.
ד .קורות חיים מפורטים.
ה .כל המועמדים רשאים להגיש מכתבי המלצה או כל חומר רלוונטי
אחר.
דמי הרישום משמשים לכיסוי חלק מעלויות הטיפול ברישום ובמיון
המועמדים ובכל מקרה לא יוחזרו ,גם אם בוטלה ההרשמה ביוזמת
המועמד ,מכל סיבה שהיא.
ו .תעודת בגרות
כל מועמד ללימודים באוניברסיטת רייכמן חייב בזכאות לתעודת
בגרות (חוץ מבעלי תואר אקדמי קודם ומועמדים בקטגוריית 30
פלוס; אלה יציגו זכאות לבגרות רק אם יידרשו לכך).
ציוני הבגרות של הנבחנים (ממחזור  1990ואילך) יועברו ישירות
ממשרד החינוך לאוניברסיטת רייכמן .אי לכך ,המועמד מתבקש
שלא להמציא תעודת בגרות .מועמד שמסיבה כלשהי לא יתקבלו
ציוני הבגרות שלו ישירות ממשרד החינוך ,יידרש להציג את ציוניו.
מועמדים שזכאותם לבגרות מותנית במבחני קיץ ,או המעוניינים
לשפר או להשלים מקצוע בגרות במהלך השנה** ,יציינו זאת במקום
הרלוונטי בטופס הרישום .מועמדותם תיבחן בהתאם לדרישות
הקבלה ועל סמך מקום פנוי .ועדת הקבלה ,תתייחס אך ורק לשיפור
בגרויות במקצועות כפי שצוין בטופס הרישום .במידה ויחול שינוי
במידע שנמסר במעמד הרישום ,באחריות המועמד לעדכן בכתב.

ז .ציון בבחינה הפסיכומטרית
תוצאות הבחינה הפסיכומטרית תקפות למשך עשר שנים ממועד
הבחינה.
מועמדים לשנת הלימודים תשפ"ג שייגשו למבחן הפסיכומטרי
במועד אפריל*** ייחשבו כמי שנרשמו במועד הרישום המוקדם.
מועמדים שייגשו למועד יולי ייחשבו כמי שנרשמו במועד הרישום
המאוחר .יש לציין במקום הרלוונטי את מועד הבחינה .מועמדים
שהגישו מועמדות וניגשים לפסיכומטרי ,יבקשו בזמן הרשמתם
לבחינה להעביר את ציונם אל אוניברסיטת רייכמן .תוצאות הבחינה
הפסיכומטרית יתקבלו ישירות מן המרכז הארצי לבחינות ולהערכה,
מועמדים אשר ניגשו בעבר לבחינה פסיכומטרית ולא ביקשו להעביר
את ציוניהם אל אוניברסיטת רייכמן ,נדרשים לפנות אל המרכז
הארצי לבחינות ולהערכה ולבקש שיעבירו את הציון אל אוניברסיטת
רייכמן .מידע נוסף ניתן לקבל במרכז הארצי לבחינות ולהערכה,
בכתובת :המרכז הארצי לבחינות ולהערכה ,ת“ד  ,26015ירושלים
 .91260טלפון ,02 6759555 :פקס ,02 6759543 :או באתר המרכז
הארצי בכתובתwww.nite.org.il. :
* ציון בחינת בגרות או פסיכומטרי שפורסם באתרים מתאימים אינו נחשב
לציון מקורי.
** על המועמד להעביר את ציוני הבגרות הסופיים ,המשופרים ,עד לסוף חודש
מאי ,על מנת להיחשב כמי שנרשם ברישום מוקדם.
*** על המועמד להעביר את ציון הבחינה הפסיכומטרית עד חודש ממועד
הבחינה ,על מנת להיחשב כמי שנרשם ברישום מוקדם.

 .2על מועמדים בעלי תעודות מחו“ל יחולו תנאי הקבלה בשינויים
המתחייבים לאחר שקילה והערכה של התעודות .בנוסף לתעודות
ולציונים מחו״ל ,יש להציג גם תרגום נוטריוני בעברית או באנגלית.
ההחלטה לגבי המועמדות תוכרע על ידי הדיקן.
 .3מועמד שיציג בעת הרישום תעודות ו /או מסמכים לא
מקוריים ,תיבדק מועמדותו על סמך הנתונים שהציג .אם יימצא
כי ניתן לקבלו ,תימסר לו על כך הודעה ,ויהיה עליו להציג מיד
את המסמכים המקוריים .מועמד שיעכב את הצגת התעודות
המקוריות ,עלול לאבד את מקומו ויידחה לשלב מיון מאוחר יותר.
מסמך מקורי ניתן להגיש באחת מהדרכים הבאות:
א .הצגת המסמכים המקוריים ותצלומיהם במנהל הרישום והקבלה.
המסמכים המקוריים יימסרו חזרה למועמד.
ב .משלוח המסמכים המקוריים למנהל הרישום והקבלה בדואר
רשום .מסמכים אלה יוחזרו למועמד בדואר רגיל (באחריות
המועמד).
 .4עם קליטת טופסי הרישום במשרדינו ,יישלח למועמד באמצעות
דוא”ל טופס אימות נתונים המפרט את הנתונים שנקלטו במערכת
במעמד ההרשמה ללימודים .הטופס מהווה אישור על קבלת
המסמכים המלאים או מפרט את המסמכים והנתונים שעל המועמד
להציג להשלמת תהליך הרישום והקבלה וכן התאריך הנדרש
להשלמתם.
 .5מועמד שלא יציג את הנתונים והמסמכים החסרים עד למועד
האחרון שנקבע ומצויין בטופס אימות הנתונים שנשלח בדוא"ל וכן
מופיע בתחנת המידע ,ייחשב כמי שוויתר על מועמדותו ללימודים
באוניברסיטת רייכמן באותה שנת לימודים .מועמד שיציג את
מסמכיו לאחר המועד האחרון שנקבע ויעמוד בתנאי הסף שנקבעו
למועד זה ,מועמדותו תיבחן על סמך מקום פנוי.

הליך המיון
 .1בכל אחד מבתי הספר באוניברסיטת רייכמן מספר מסלולי לימוד.
נוסף על בחירת מסלול הלימודים שבעדיפות הראשונה ,מומלץ
לציין במקומות הרלוונטיים מסלולי לימודים בעלי דרישות קבלה
שונות ,כעדיפויות נוספות .עדיפויות נמוכות יותר אינן משפיעות על
הדיון בעדיפות הגבוהה .יובהר בזאת כי אם יתקבל המועמד למסלול
הלימודים המועדף על ידו ,ייפסק הטיפול בחלופות שציין.
 .2מועמד רשאי לבקש שינוי בסדר העדיפויות שקבע .כל בקשה
שתתקבל תידון על סמך מקום פנוי ודרישות הקבלה .המבקש
לשנות את סדר עדיפויותיו ,יפנה בכתב למנהל הרישום.
 .3בתום מועד הרישום המוקדם ייתכנו שינויים בדרישות הקבלה
למסלולי הלימודים השונים .הקבלה ברישום המאוחר תהיה בהתאם
לדרישות הקבלה שייקבעו ועל סמך מקום פנוי.
* 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.

הליך הקבלה*
 .1הקבלה ללימודים תהיה מושתתת על רמת הישגיהם של
המועמדים.
 .2מועמדים בעלי ההישגים הגבוהים יותר בקטגוריות המיוחדות,
המפורטות בהמשך ,יתקבלו לפני בעלי ההישגים הנמוכים יותר
באותה קטגוריה ,עד להשלמת מכסת הסטודנטים באותה קטגוריה.
בקבלת הסטודנטים יישמר שוויון הזדמנויות מלא ,ולא תהיה כל
אפליה בין מועמדים בשל גזעם ,מינם ,דתם או לאומיותם .ועדת
הקבלה שומרת לעצמה את הזכות להעניק עדיפות מסוימת בקבלה
ולזמן לראיון אישי.
 .3מועמדים בעלי נתוני קבלה הנמוכים מהסף שנקבע על ידי ועדת
הקבלה ,יבדקו על ידי ועדת קבלה בית ספרית שתוכל לקבוע את
קבלתם בתנאים המתאימים.
 .4מועמדים שיתקבלו ללימודים יהיו חייבים להסדיר את קבלתם,
לרבות פירעון הסכום שייקבע כתשלום מקדמה על חשבון שכר
הלימוד ,בתוך פרק זמן קצוב ונתון מרגע שיקבלו את הודעת
הקבלה .מועמדים שישלמו את המקדמה ,מתחייבים ללמוד
באוניברסיטת רייכמן בשנת הלימודים הקרובה ומקבלים על עצמם
את הוראות תקנון שכר הלימוד.
 .5מועמדים שיתקבלו ללימודים ולא יסדירו את התשלום כאמור
בסעיף הקודם ,ייחשבו כמי שוויתרו על מקומם ומקום זה יוצע
לבאים אחריהם ברשימת המועמדים.
 .6מועמדים 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 .במידה והסטודנט מודיע על אי הפשרת לימודיו ,החזר כספי
יאושר ע"פ טבלת הפסקת לימודים בשנה בו אושרה ההקפאה וזאת
בהתאם למועד הודעתו על הקפאת לימודיו .במקרה של אי פתיחת
המסלול שלגביו אושרה הקפאת הלימודים  -תוחזר המקדמה.
 .7קורס הכנה במתמטיקה  -ההתמודדות עם הקורסים הכמותיים
במהלך התואר קשה למי שאינו שולט היטב במתמטיקה תיכונית
ברמה המתאימה .לפיכך ,לפני תחילת שנת הלימודים ,אנו מקיימים
קורס הכנה במתמטיקה לכל מי שעומד בתנאי הקבלה ונזקק
להשלמת הידע במתמטיקה כמפורט להלן .הקבלה ללימודים
מותנית בעמידה בהצלחה בקורס.
* מועמדות ללימודים ולמלגה תיבחן רק לאחר הצגת כל המסמכים הנדרשים.

א .בבית ספר טיומקין לכלכלה ,בבית הספר לקיימות מייסודן של
החברה לישראל ,כיל ובזן במסלול דו-חוגי קיימות וכלכלה:
הקורס חובה לכל מי שלא למד מתמטיקה ברמת  4יחידות בציון
גבוה מ ,85-או ברמת  5יחידות בציון גבוה מ .65-ההשתתפות
בקורס מומלצת מאוד לכל הסטודנטים שאינם שולטים היטב בחומר
הלימודים הרלוונטי.
תנאי מעבר :סטודנטים שעבורם ההשתתפות בקורס היא חובה,
חייבים להשתתף בשיעורים ולהיבחן בבחינת הסיום של הקורס.
לנכשלים יינתן מועד ב' .השגת ציון מעבר בבחינת הסיום היא תנאי
לקבלה ללימודים.
נושאי הקורס :טכניקה אלגברית  -פעולות וזהויות אלגבריות,
אי-שוויונים וכדומה; פונקציות וגרפים; סדרות חשבונית והנדסית;
חזקות ולוגריתמים; חשבון דיפרנציאלי.
מועד הקורס :הקורס יתקיים במהלך החודשים יוני ויולי.
עלות הקורס .₪ 2,500 :ההרשמה לקורס היא באמצעות תשלום
השובר שיצורף למכתב הקבלה.
ב .בבית ספר הארי רדזינר למשפטים* ,בבית ספר אריסון למנהל
עסקים** ובבית ספר אדלסון ליזמות במסלול דו חוגי ביזמות בשילוב
לימודי מנהל עסקים:
הקורס חובה לכל מי שלא למד מתמטיקה ברמת  4יחידות בציון
גבוה מ 80-או ברמת  5יחידות בציון גבוה מ .65-ההשתתפות
בקורס מומלצת מאוד לכל הסטודנטים שאינם שולטים היטב בחומר
הלימודים הרלוונטי.
תנאי מעבר :סטודנטים שעבורם ההשתתפות בקורס היא חובה,
חייבים להשתתף בשיעורים ולהיבחן בבחינת הסיום של הקורס.
לנכשלים יינתן מועד ב' .השגת ציון מעבר בבחינת הסיום היא תנאי
לקבלה ללימודים.
נושאי הקורס :טכניקה אלגברית ,פעולות וזהויות אלגבריות ,אי-
שוויונים וכדומה; פונקציות וגרפים; סדרות חשבונית והנדסית;
חזקות ולוגריתמים; חשבון דיפרנציאלי.
מועד הקורס :הקורס יתקיים במהלך החודשים יוני ויולי.
עלות הקורס.₪2,500 :
* הקורס חובה רק לסטודנטים הלומדים לתואר הכפול במשפטים ומנהל עסקים
ולתואר ראשון  LLBבמשפטים עם מסלול ישיר לתואר שני  MBAבמנהל עסקים.
** מלבד מסלול Business and Data Analytics

ג .בבית ספר אריסון למנהל עסקים במסלול Business and Data Analytics

הקורס חובה לכל מי שלא למד מתמטיקה ברמת  5יחידות בציון
הגבוה מ .80-ההשתתפות בקורס מומלצת מאוד לכל הסטודנטים
שאינם שולטים היטב בחומר הלימוד הרלוונטי.
תנאי מעבר :סטודנטים שעבורם ההשתתפות בקורס היא חובה,
חייבים להשתתף בשיעורים ולהיבחן בבחינת הסיום בקורס.
לנכשלים יינתן מועד ב’ .ציון מעבר בבחינת הסיום הוא תנאי לקבלה
ללימודים.
נושאי הקורס :טכניקה אלגברית ,פעולות וזהויות אלגבריות ,אי-
שיוויונים וכדומה; חזקות ולוגריתמים; סדרות חשבונית ,הנדסית,
כללית ,נסיגה; פונקציות וגרפים; חשבון דיפרנציאלי ,משוואות
טריגונומטריות ומספרים מורכבים ,נגזרות טריגונומטריות וחקירת
פונקציות טריגונומטריות ,אינטגרלים של פונקציות חזקה (כולל
כללי האינטגרציה ושימושים לחישוב שטחים בין פונקציה לציר
ה X-ובין שתי פונקציות ,אינטגרלים של פונקציות מעריכיות
ולוגריתמיות ,אינטגרלים של פונקציות טריגינומטריות ,אינטגרציה
בשיטת ההצבה.
מועד הקורס :הקורס יתקיים במהלך החודשים יוני ויולי.
עלות הקורס.₪ 2,500 :

ד .בבית ספר אפי ארזי למדעי המחשב:
הקורס חובה לכל מי שלא למד מתמטיקה ברמת  5יחידות בציון
הגבוה מ  .70ההשתתפות בקורס מומלצת מאוד לכל הסטודנטים
שאינם שולטים היטב בחומר הלימוד הרלוונטי.
תנאי מעבר :סטודנטים שעבורם ההשתתפות בקורס היא חובה,
חייבים להשתתף בשיעורים ולהיבחן בבחינת הסיום בקורס.
לנכשלים יינתן מועד ב׳ .ציון מעבר בבחינת הסיום הוא תנאי לקבלה
ללימודים.
נושאי הקורס :טכניקה אלגברית ,פעולות וזהויות אלגבריות ,אי-
שיוויונים וכדומה; חזקות ולוגריתמים; סדרות חשבונית ,הנדסית,
כללית ,נסיגה; פונקציות וגרפים; חשבון דיפרנציאלי ,משוואות
טריגונומטריות ומספרים מורכבים.
מועד הקורס :הקורס יתקיים במהלך החודשים יוני ויולי.
עלות הקורס.₪ 2,500 :
מועמדים בעלי תעודת מחו”ל ידרשו לקורס הכנה במתמטיקה
בכפוף להחלטת ועדת הקבלה הבית ספרית.
 .7מיומנויות תקשורת באנגלית
קבלת תואר בוגר במוסדות להשכלה גבוהה בישראל מותנית
בהוכחת ידע באנגלית ברמה אקדמית .כמו כן ,עמידה בדרישות אלו
הינה תנאי להשתתפות בקורסים מתקדמים ללימודי התואר.
סטודנט חייב לעמוד בדרישות האנגלית האקדמיות עד סיום שנת
הלימודים השנייה בתכנית תלת שנתית או עד סיום שנת הלימודים
השלישית בתכנית ארבע שנתית.
סטודנט שלא יגיע לרמת פטור במועדים אלו לא יוכל להירשם
לקורסי סמינר עד להשלמת חובותיו באנגלית כנדרש ,ומשום כך לא
יוכל לקבל את זכאותו לתואר ולימודיו יגררו לשנה נוספת.
כיצד ניתן להגיע לרמת פטור מלימודי אנגלית?
 .1הצגת ציון במבחן אמי”ר ,אמיר”ם ,פסיכומטרי או  ,*SATהמזכה
בפטור מלימודי אנגלית לפי החלוקה הבאה:
פסיכומטרי  /אמי"ר

רמה

134-150

פטור מלימודי
אנגלית**

120-133

מתקדמים ב׳***

110-119

מתקדמים א'

85-99

בסיסי

70-84

טרום בסיסי ב'

50-69

טרום בסיסי א'

* סטודנט בעל ציון  ,SATנדרש להעביר את הציון באמצעות ה, College Board-
לאחר העברת הציון יבוצע שיקלול ושיבוץ לרמת האנגלית המתאימה.
** סטודנטים בבית הספר למשפטים ,אינם זכאים לפטור מלימודי אנגלית
וישובצו לרמת מתקדמים ב׳.
*** רמת מתקדמים ב’ נלמדת במסגרת הקורסים המוצעים בקמפוס.

בחינת המיון של המרכז הארצי (אמי”ר) מתקיימת במספר מועדים
במהלך השנה ובמקומות שונים בארץ .מידע ניתן למצוא באתר
www.nite.org.il.
כמו כן יתקיימו מספר מועדי אמיר”ם (בחינה ללא אפשרות למתן
תנאים מותאמים) בקמפוס אוניברסיטת רייכמן .בחינת אמיר”ם היא
בחינה חיצונית של המרכז הארצי לבחינות והערכה .אוניברסיטת
רייכמן מאפשרת את קיום הבחינה בקמפוס כחלק מהשירות
הניתן לסטודנטים עתידיים וסטודנטים קיימים .ההרשמה לבחינה
באמצעות אתר אוניברסיטת רייכמן  www.idc.ac.il/statusתחת
בדיקת סטטוס רישום.

הבהרות לנבחנים בבחינת אמיר”ם בקמפוס האוניברסיטה:
1.1שעת המבחן עשויה להיות שונה מהכתוב בעת ההרשמה
העצמה .שעת המבחן הסופית הינה ע"פ הכתוב בתזכורת
הנשלחת כמה ימים לפני מועד המבחן.
2.2לידיעת הסטודנטים  -ההודעה נשלחת למייל חיצוני ולא למייל .idc
3.3מספר המקומות לבחינה מוגבל ועל כן אין אפשרות להיעדר
מהבחינה או לשנות את מועד הבחינה ללא סיבה מוצדקת.
סטודנט שלא יגיע לבחינה ,לא יהיה זכאי להחזר דמי הבחינה
והרשמתו למועד חדש תתבסס על מקום פנוי (תינתן קדימות
למי שנרשם בפעם הראשונה לבחינה) .סיבה מוצדקת מצריכה
הצגת אישורים רלבנטיים ומקוריים ככתוב בתקנון הלימודים.
4.4במידה וסטודנט נעדר מהבחינה ללא סיבה מוצדקת ,יהיה עליו
להירשם דרך מערכת הרישום למועד חלופי ולא יהיה זכאי להחזר
דמי הבחינה .במידה וסטודנט נעדר מהבחינה מסיבה מוצדקת
והציג את האישורים הנדרשים כמפורט בתקנון הרישום יוכל לקבל
מועד חלופי או לבטל את הרשמתו ולקבל את דמי הבחינה בחזרה.
5.5על מנת לקבל את הזיכוי על דמי הבחינה יש לשלוח פניה
רשמית בה הוא מבקש זאת לכתובת דוא"ל  rishum@idc.ac.ilולציין
את הפרטים הבאים :שם מלא ,מספר ת.ז ,מספר כרטיס האשראי
בו בוצעה העסקה ,מספר ה,CVV-תאריך ביצוע העסקה לתשלום
6.6בהוראת המרכז הארצי לבחינות והערכה יש לשמור על פער של
 35ימים בין מועד מבחן אמי"רם אחד למשנהו .במידה ולא יישמר
פער זה ,המועד האחרון ייפסל.
7.7אין הגבלה במספר הבחינות שניתן לגשת אליהן.
8.8בהנחיית המרכז הארצי לבחינות והערכה ישנה דרישה
למינימום של  35נרשמים בכל מועד בחינה .במידה ואין מספיק
נרשמים הבחינה תועבר לתאריך אחר.
 .2קורסי אנגלית בקמפוס :במהלך שנת הלימודים ,כולל סמסטר קיץ,
מוצעים קורסי אנגלית ברמות האנגלית השונות .באחריות סטודנט
המעוניין להשתבץ לקורסים אלו לפנות למנהל סטודנטים .הרישום
לקורסים אלו על בסיס מקום פנוי ,הקורסים ניתנים בעלות*.
 .3סטודנטים בעלי ציון במבחני אנגלית הבאיםTOEFL, IELTS ,ACT :
יכולים להגיש בקשה למיון רמת אנגלית על סמך הציון במבחנים
אלו ,יש לצרף לבקשה עותק מקורי של ציון המבחן .הכרה בציון
המבחן ושיבוץ לרמת אנגלית כפוף לשיקול דעת יחידת האנגלית
באוניברסיטת רייכמן.
* רמת מתקדמים ב’ ניתנת ללא עלות.

מידע נוסף אודות מיון לרמות אנגלית ,ניתן לקרוא באתר
אוניברסיטת רייכמן:
https://www.idc.ac.il/he/admissions/undergraduate/Pages/
classification.aspx

 .8איבחונים ,לקויות למידה ותנאים מותאמים
סטודנטים המעוניינים להיות מוכרים כלקויי למידה ולקבל תנאים
מותאמים בבחינות ,מחויבים לעבור אבחון באמצעות מת"ל -
מערכת תפקודי למידה .זאת ,גם אם אובחנו בעבר ובידיהם אבחונים
קודמים .יש להגיש את אבחון מת"ל עד  30.10.2022שהוא היום
הראשון לתחילת שנה"ל תשפ"ג ,באמצעות תחנת המידע לנרשם.
יש לקרוא היטב את נוהל הגשת האבחונים באתר האוניברסיטה
ולפעול לפיו .שימו לב! מכוני מת"ל עמוסים ויש לקחת בחשבון 3-4
חודשים מיום הפניה עד קבלת דו"ח האבחון.
בכל שאלה בנושא ניתן לפנות לרכזת השירות הפסיכולוגי ,בדוא"ל
.emichal@idc.ac.il

סטודנטים המבקשים התאמות על רקע מוגבלויות רפואיות:
פיזיות או חושיות צריכים להגיש בקשה ולצרף אישורים רפואיים
רלוונטיים .פרטים ניתן למצוא באתר האוניברסיטה.

קטגוריות הרישום והקבלה
מועמדות רגילה
מועמדות רגילה ללימודים תבחן על בסיס המסמכים הבאים:
 .1זכאות לתעודת בגרות.
 .2ציון פסיכומטרי מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה.
כל המועמדים רשאים להציג מכתבי המלצה או כל חומר רלוונטי
אחר.
במהלך מועד הרישום המאוחר ,תיבחן המועמדות על סמך מקום
פנוי והקבלה תהיה כפופה לעמידה בדרישות הקבלה כפי שיהיו
ולאישור ועדת הקבלה.
קבלה על בסיס ציון הבחינה הפסיכומטרית*:
בבתי הספר תתקיים קבלה אוטומטית ,במהלך מועד הרישום
הרגיל ,למועמדים שהשיגו ציון גבוה בבחינה הפסיכומטרית ויש
להם זכאות לתעודת בגרות.
הציון המינימלי הנדרש בקטגוריה כפוף לדרישות הקבלה של בתי
הספר .לבדיקת התאמה לקבלה בקטגוריה זו ,יש לפנות למנהל
הרישום לקבלת מידע על ספי הקבלה המעודכנים.
קבלה על בסיס ממוצע ציוני בגרות ישראלית*:
במסגרת הקבלה ללימודים באוניברסיטת רייכמן ,תתקיים קבלה
אוטומטית ,במהלך מועד הרישום הרגיל ,למועמדים בעלי הישגים
גבוהים בציוני הבגרות הישראלית .ממוצע ציוני הבגרות המינימלי
כפוף לדרישות הקבלה של בתי הספר .לבדיקת התאמה לקבלה
בקטגוריה זו ,יש לפנות למנהל הרישום לקבלת מידע על עמידה
בספי הקבלה המעודכנים.
מועמדים בעלי ציון פסיכומטרי ,יבחנו תחת קטגורית מועמדות
רגילה.
* הקבלה בקטגוריה של ציון הבחינה הפסיכומטרית וממוצע ציוני בגרות ישראלית
אינה חלה על המבקשים להתקבל למסלולי הקבלה למצטיינים.
כמו כן ,הקבלה בקטגוריה זו אינה חלה על המבקשים להתקבל לתכנית המיוחדת
לבעלי תארים קודמים בציונים גבוהים במסגרת בית ספר הארי רדזינר למשפטים.

 .3לימודים אקדמיים במסגרת העתודה האקדמית של צה“ל
אוניברסיטת רייכמן מוכרת על ידי העתודה האקדמית של צה“ל.
מועמדים למסלולי העתודה נבחרים על ידי צה“ל מתוך בוגרי בתי
הספר התיכוניים ,לפי צורכי צה“ל ועל סמך נתוניהם האישיים.
תהליך ההרשמה יתבצע לפי ההנחיות שיימסרו למועמדים על ידי
הוועדה לעתודה אקדמית.
לפרטים נוספים ניתן לפנות למרכזי המידע בלשכות הגיוס ולאתר
“עולים על מדים”www.aka.idf.il/giyus :
מאחר שתשובתו של צה“ל מגיעה סמוך לתחילת שנת הלימודים,
נדרש המועמד לשלם מקדמה עם קבלתו כדי לשריין עבורו מקום.
אם בסופו של דבר לא יתקבל המועמד לאוניברסיטת רייכמן
לעתודה (ויציג על כך אישור רשמי) תוחזר לו המקדמה במלואה.
 .4מסלול קבלה מיוחד לבתי הספר מנהל עסקים ,כלכלה ולדו חוגי
קיימות וכלכלה
לצד מסלול הקבלה הרגיל לתכנית התואר הראשון מציעים בית
ספר אריסון למנהל עסקים* ,בית ספר טיומקין לכלכלה ובית הספר
לקיימות ,מייסודן של החברה לישראל ,כיל ובזן ,מסלול קבלה מיוחד
המבוסס על תגבור לימודי המתמטיקה .מסלול זה מהווה הזדמנות
עבור מועמדים בעלי יכולת שאינם עומדים בתנאי הקבלה הרגילים.
במסלול זה יתקבלו ,ללא תלות בציון הפסיכומטרי ,בעלי זכאות
לבגרות בציון ממוצע של  85ומעלה ,שברשותם  4יחידות מתמטיקה
בציון עובר או  3יחידות לימוד בציון  80לפחות ובנוסף  4יח' אנגלית.
ניתן להירשם למסלול עד י"ג בניסן תשפ"ב.14.4.2022 ,

הליך ההרשמה :מועמדים המעוניינים להירשם במסלול קבלה
זה ,יסמנו זאת בטפסי הרישום במקום הרלוונטי .מועמד יתקבל
ללימודים בתנאי שעבר את הבחינה בתום הקורס בציון מעבר
שייקבע על ידי ועדת הקבלה של בית הספר.
עלות המסלול.₪ 3,300 :
* מיועד למסלולים מנהל עסקים ומנהל עסקים-כלכלה.

 .5קטגוריות קבלה מיוחדות
אוניברסיטת רייכמן מעודדת מצוינות ומטפחת את דור המנהיגים
הבא של מדינת ישראל ולכן פיתחה קטגוריות קבלה מיוחדות
למועמדים שהוכיחו מנהיגות פוטנציאלית ,כגון :יוצאי ומשרתי
כוחות הביטחון ,בעלי יכולת מנהיגות מעיירות פיתוח ומשכונות
שיקום; מועמדים שהוכיחו הישגים יוצאי דופן בעסקים ,באמנות
ובספורט .מועמדים אלה מתקבלים על בסיס זכאות לתעודת בגרות,
תוך התחשבות בנתוניהם האישיים.
(מיועדות למספר מוגבל של מועמדים)
כללי
 .1מועמדים המעוניינים להירשם על סמך אחת מהקטגוריות
המיוחדות ,יציינו בטופסי הרישום במקום הרלוונטי באיזו קטגוריה
הם מעוניינים להירשם.
 .2מועמדים בקטגוריות הקבלה המיוחדות (חוץ ממועמדים בעלי
תארים אקדמיים קודמים) נדרשים לצרף ביום ההרשמה ,נוסף על
מסמכי הקבלה שפורטו לעיל ,גם קורות חיים מפורטים ,שני מכתבי
המלצה מקוריים ומסמכים המעידים על הקטגוריה שהם שייכים
לה .כמו כן ,יוסיפו בקשה בכתב ,המפרטת מדוע הם מתאימים
לקטגוריה זו.
 .3מובהר בזאת ,כי הזכאות להירשם לאחת מהקטגוריות המיוחדות
אינה מקנה זכות קבלה אוטומטית.
 .4ועדת הקבלה רשאית ,אך אינה חייבת ,לזמן את המועמדים
לראיונות אישיים.
 .5דיון במועמדויות מיוחדות ייעשה רק לאחר רישום המועמד
והצגת המסמכים והנתונים במלואם.
פירוט קטגוריות הקבלה המיוחדות:
לימודים אקדמיים קודמים
בעלי השכלה אקדמית קודמת ,ממוסד מוכר על ידי המועצה
להשכלה גבוהה (המל“ג) ,יציגו גיליון ציונים מקורי וממוצע ממוסד
אקדמי המוכר על ידי המל“ג .בעלי תואר אקדמי קודם יציגו בנוסף
תעודה מקורית המעידה על זכאות לתואר .אין אוניברסיטת רייכמן
מחשבת ממוצע ציונים ממוסד אחר.
מצוינות אישית
בעלי זכאות לתעודת בגרות ,שהם גם בעלי הישגים מרשימים ויוצאי
דופן בתרומה לקהילה (שלא במסגרת צבאית); בפעילות חברתית-
התנדבותית (במשך שנתיים לפחות); בעסקים (במשך שלוש שנים
לפחות); ביצירה תרבותית ,במוזיקה ובספורט  -זכאים להגיש
את מועמדותם לקטגוריה זו .יינתן משקל לבעלי ותק בנושאים
טכנולוגיים במקרה של הגשת מועמדות לבית ספר אפי ארזי למדעי
המחשב.
 30פלוס
על פי החלטת המל“ג ,רשאים בני  30ומעלה להירשם ללימודים ללא
זכאות לבגרות וללא ציון מבחן פסיכומטרי .מועמדים אלה צריכים
להוכיח כי הם בעלי רקע מרשים ומתאים .ההחלטה לקבלתם נתונה
בידי ועדת הקבלה .קבלתם תהיה בהתאם להוראות המל“ג.

תכנית “קרן אור“
מטרת התכנית לאפשר לצעירים וצעירות בעלי מוטיבציה
ופוטנציאל לימודי גבוה ,המגיעים ממצוקה חברתית-כלכלית לרכוש
תואר אקדמי ,על מנת שיוכלו להשתלב בענף ההיי-טק או במגזר
העסקי בעבודה מאתגרת ומתגמלת ובכך להביא לשינוי משמעותי
בחייהם .בתכנית שלושה מסלולי לימוד  -מדעי המחשב ,מנהל
עסקים-חשבונאות ,וכלכלה-יזמות .התכנית מיועדת ליוצאי שכונות
שיקום ,מצוקה ועיירות פיתוח בעלי נזקקות כלכלית מוכחת על-פי
קריטריוני ועדת המלגות של אוניברסיטת רייכמן ,שהרקע הכלכלי-
חברתי בו גדלו מנע מהם לעמוד בקריטריוני הקבלה הגבוהים
של המוסדות להשכלה גבוהה ולממש את היכולת הטמונה בהם.
המתקבלים לתכנית זוכים בליווי אקדמי צמוד ,בתכנית לימודים
מותאמת ,בחונכויות ובמלגת לימודים כמעט מלאה .המתקבלים
למדעי המחשב לומדים במסלול בן ארבע שנים .תכניות הלימודים
במנהל-עסקים-חשבונאות ובכלכלה-יזמות נמשכות שלוש שנים.
קריטריוני קבלה אקדמיים* :זכאות לתעודת בגרות (אין צורך
בציוני בגרות או פסיכומטרי גבוהים) ,הצלחה בסדנת מיון ייחודית
הבודקת את סיכויי המועמד להצליח בלימודים האקדמיים במסגרת
התכנית (הסדנה אינה מבוססת על ידע קודם) .קריטריוני קבלה
חברתיים-כלכליים :המיון ייעשה על פי בסיס כלכלי על פי קביעת
ועדת המלגות של אוניברסיטת רייכמן .שירות צבאי או לאומי
מלא הוא תנאי לקבלת מלגות באוניברסיטת רייכמן .מי שפטור
משירות צבאי או לאומי יוכל להגיש מועמדות אם שירת שירות
אזרחי או התנדבותי מלא .מועמדים שעברו בהצלחה את המיון
הסוציו-אקונומי ואת סדנת המיון ,יזומנו לראיונות קבוצתיים
ואישיים לבדיקת התאמתם לתכנית .המתאימים יזומנו לקורס הכנה
במתמטיקה.
מועדי הרישום ,דמי הרישום וטופסי הרישום עבור המעוניינים
להתקבל לתכנית ,שונים מן ההליך הרגיל .יש לפנות למנהל הרישום
והקבלה לקבלת הנחיות מדויקות לפני ההרשמה.
* התכנית אינה מיועדת למועמדים בעלי נתוני קבלה המאפשרים להתקבל
במסלול הרגיל או לבוגרי לימודים על תיכוניים .רק מועמדים ללא תואר
אקדמי יוכלו להגיש מועמדות.

בעלי יכולת מנהיגות מוכחת
אחת ממטרותיה של אוניברסיטת רייכמן היא לטפח תכונות
מנהיגות בקרב הלומדים בה .אוניברסיטת רייכמן תקבל אפוא
לשורותיה מועמדים על סמך יכולות מנהיגות מוכחות ,ובכלל זה
מועמדים מהקטגוריות הבאות:
• משרתי ויוצאי כוחות הביטחון :קצינים וקצינות ששירתו שרות
קרבי ,בעלי זכאות לתעודת בגרות ,אשר להם ותק של שנת קבע
אחת לפחות ,בשירות כוחות הביטחון של מדינת ישראל (לא כולל
שירות חובה) ,ואף לוחמי יחידות קרביות מיוחדות שאינם קצינים,
בתנאי ששירתו  5שנים לפחות ביחידתם (חובה וקבע) ,כדוגמת
סיירת מטכ”ל ,יחידת שלדג ,שייטת  .13מועמדים אלה נדרשים
להציג אישור על משך שירות מקורי מהשלישות ,שני מכתבי המלצה
מקוריים לפחות .כמו גם ,קורות החיים המפרטים ניסיון מבצעי,
פיקוד ומנהיגות.
• בעלי נתוני מנהיגות מעיירות פיתוח ומשכונות שיקום :בעלי
זכאות לתעודת בגרות מעיירות פיתוח ומשכונות שיקום ,אשר תרמו
לחיי הקהילה ,עסקו בפעילויות חברתיות-התנדבותיות במשך
שנתיים לפחות ,ומגלים יכולת מנהיגות מובהקת.
למען הסר ספק ,יובהר בזאת כי מי שקיבל פטור משירות ביטחון
אולם הוכיח מנהיגות משמעותית בדרך אחרת ,רשאי אף הוא להגיש
מועמדות ,בצירוף מסמכים מתאימים ,ומועמדותו תישקל בהתאם.

שכר לימוד
שכר הלימוד לשנת תשפ"ג הוא  * ₪ 44,200לכלל תכניות התואר
הראשון ,למעט המסלולים הבאים:
תקשורת ,מדעי המחשב ,מדעי המחשב ויזמות ,מנהל עסקים
ויזמות ,כלכלה ויזמות ,פסיכולוגיה ,מנהל עסקים ופסיכולוגיה,
משפטים ופסיכולוגיה  -גובה שכר הלימוד הוא .* ₪ 45,200
משפטים עם מסלול ישיר לתואר שני  MBAבמנהל עסקים גובה שכר
הלימוד הוא *.₪ 59,100
משפטים עם מסלול ישיר לתואר שני בממשל גובה שכר הלימוד הוא
*.₪ 50,500
משפטים עם מסלול ישיר לתואר שני במשפט ,טכנולוגיה וחדשנות
עסקית גובה שכר הלימוד הוא .* ₪ 50,800
המקדמה בסך  ₪ 8,000עבור כל תכניות התואר הראשון תשולם
בהתאם למועד הקבלה ללימודים.
לקראת תחילת שנת הלימודים יקבל כל סטודנט מידע אודות אפשרויות
תשלום שכר הלימוד מעבר לתשלום המקדמה( .תשלום באמצעות
כרטיס אשראי ,העברות בנקאית ,הוראת קבע) וזאת ע"פ תעריף מזומן/
פריסה.
א .תשלום ע״פ תעריף מזומן (כמצוין לעיל) ,עד ליום פתיחת שנת
הלימודים ,ו׳ בחשוון תשפ״ג.31.10.2022 ,
ב .תשלום ע״פ תעריף פריסת תשלומים .שישה תשלומים חודשיים
שווים לכלל תכניות התואר הראשון ,מחודש נובמבר  2022עד
לחודש אפריל  .2023שמונה תשלומים חודשיים שווים ,מחודש
נובמבר  2022עד לחודש יוני  ,2023לתכניות משפטים עם מסלול
ישיר לתואר שני.
במסלול ב‘  -ייגבו ריבית ודמי טיפול.
* התשלום לשנה א' לשנת תשפ"ג כפי שמפורסם ,לתשלום ע”פ תעריף מזומן עד
יום תחילת הלימודים.

תשלומים נלוויים (כגון תשלומים לאגודת הסטודנטים ,קורסי
אנגלית ותשלומים אחרים) ייגבו בהתאם להחלטת המוסדות
הנוגעים בדבר.
• סטודנטים בתוכניות התואר הכפול במשפטים :משפטים מנע”ס,
משפטים ופסיכולוגיה ומשפטים ממשל יחויבו בסך  450%שכר
לימוד לתואר .בשנה הראשונה והשנייה יחויבו  100%שכ”ל כל שנה
ובשנה השלישית והרביעית  125%שכ”ל כל שנה.
• סטודנטים בתכנית משפטים עם מסלול ישיר לתארים מתקדמים:
משפטים עם מסלול ישיר לתואר שני  MBAבמנהל עסקים ,משפטים
עם מסלול ישיר לתואר שני בממשל ומשפטים עם מסלול ישיר
לתואר שני במשפט ,טכנולוגיה וחדשנות ,יחויבו בסך  400%שכר
לימוד עבור התואר במשפטים ובנוסף ב 60%-משכר הלימוד של
התואר השני .בכל שנה מארבע השנים ישלמו  100%שכ”ל עבור
התואר במשפטים ו 15%-משכ”ל של התואר השני הרלוונטי.
• סטודנטים בתכנית חשבונאות :מנע"ס-חשבונאות ,כלכלה-
חשבונאות ומנע"ס-כלכלה חשבונאות .בהתאם לרפורמה בלימודי
החשבונאות החל מחודש מאי  ,2020תכנית החשבונאות תילמד
במשך  3.5שנים ותכלול את תכנית ההשלמה בחשבונאות .שכר
הלימוד לתכנית  350%שכר לימוד שנתי .בשנה א' יחויבו הסטודנטים
ב 100%-שכ"ל ,בשנה השנייה והשלישית  125%שכ"ל כל שנה.

נוהל הפסקת לימודים (מסיבות אישיות)
סטודנט אשר השלים את הליך הרישום הפורמאלי באוניברסיטת
רייכמן ,לרבות תשלום המקדמה ,הנו סטודנט לכל דבר ועניין,
ומקומו מובטח .עם זאת ,יש ונסיבות אישיות יוצאות דופן מונעות
מסטודנט לקיים את התחייבותו להתחיל את לימודיו בשנת
הלימודים אליה נרשם ,אף שכבר שילם את המקדמה .במקרים אלו,
ניתן לבטל את הלימודים תוך מתן הודעה בכתב ,בהתאם לנוהל
הודעה על הפסקת לימודים .החיוב הכספי ייקבע על פי מועד
ההודעה על הפסקת הלימודים (ראה טבלת הפסקת לימודים מטה).
מועמד אשר זכאותו להנחה על בסיס כלכלי מאת אוניברסיטת
רייכמן ,או להנחה /מלגה מאת האוניברסיטה בשיתוף עם ארגון
אחר* ,נמצאת בבדיקה של מדור המלגות ,יהיה זכאי לדחות את
מועד ההודעה בכתב על הפסקת לימודים ,עד ליומיים מיום קבלת
התשובה ממדור מלגות .זאת במידה והתשובה לזכאותו תינתן
לאחר המועד האחרון להודעה על ביטול לימודים וקבלת החזר מלא
של תשלום המקדמה.
סטודנט שהגיש מועמדות למלגות שאינן מוענקות בשיתוף עם
אוניברסיטת רייכמן ,או ממתין לתשובה בקשר למלגות הצטיינות,
לא יקבל דחיה של מועד ההודעה בכתב על הפסקת הלימודים .על
הסטודנט להודיע לאוניברסיטה בכתב על ביטול לימודים בהתאם
לתקנון הפסקת הלימודים ,ללא קשר למועד קבלת התשובה
למלגה.
* מלגות בשיתוף עם אוניברסיטת רייכמן הן :מלגת אייסף ומלגות ליוצאי חיל
הים באמצעות קרן מוקה לימון ז”ל ורפאל דה-רוטשילד.

סטודנטים המפסיקים את לימודיהם ,או לא מתחילים אותם לאחר
שהתקבלו ושילמו את המקדמה ,יחויבו בתשלום בהתאם לתקנון
הפסקת לימודים.
טבלת הפסקת לימודים (מסיבות אישיות)
 .1עד כ"ט בתמוז תשפ"ב - 28.07.22 ,תוחזר המקדמה כולה
 .2א׳ אב תשפ"ב  -כ"ח אב תשפ"ב25.08.22 - 29.07.22 ,
חייבים בתשלום  25%מהמקדמה
 .3כ"ט אב תשפ"ב  -י"ט אלול תשפ"ב15.09.22 - 26.08.22 ,
חייבים בתשלום  50%מהמקדמה
 .4כ' אלול תשפ"ב  -ד' תשרי תשפ"ג29.09.22 - 16.09.22 ,
חייבים בתשלום  75%מהמקדמה
 .5ה' תשרי תשפ"ג  -ו׳ חשון תשפ"ג31.10.22 - 30.09.22 ,
חייבים בתשלום המקדמה כולה
 .6ז׳ חשון תשפ"ג  -ז׳ שבט תשפ"ג29.01.23 - 1.11.22 ,
חייבים בתשלום  50%משכר הלימוד
 .7ח׳ שבט תשפ"ג  -כ"ז אדר תשפ"ג20.03.23 - 31.01.23 ,
חייבים בתשלום  66%משכר הלימוד
 .8מ-כ"ח אדר תשפ"ג  21.03.23 -חייבים בתשלום 100%
משכר הלימוד
•הודעה על ביטול/הפסקת לימודים בכל מועד ,מבטלת את הזכאות למלגה/
הנחה ,בה זוכה חשבונו של הסטודנט.
•תקנון שכר לימוד מלא יפורסם באתר אוניברסיטת רייכמן בתחילת השנה.
•הודעה על ביטול הלימודים תחשב רק לעניין הרישום והקבלה ללימודים
באוניברסיטת רייכמן ,סטודנט שנרשם למעונות חייב להודיע על כך בכתב מול
מנהל המעונות והינו כפוף למדיניות הביטול בחוזה המעונות.

הנחות ומלגות:
הנחות על בסיס כלכלי:
אוניברסיטת רייכמן שמה לה למטרה לקלוט לשורותיה סטודנטים
אשר עומדים בתנאי הקבלה האקדמיים אך מתקשים לשלם את שכר
הלימוד בגלל מצוקה כלכלית .על מנת להקל על הסטודנטים החדשים
בקליטתם ,מאפשרת אוניברסיטת רייכמן להגיש בקשה להנחה
במספר מועדים :מועמדים ללימודים שיקדימו הרשמתם ויציינו
בטופס הרישום כי הם מעוניינים בהנחה על רקע סוציו-אקונומי,
יקבלו בדוא"ל טופס בקשה להנחה יחד עם ערכת קבלה ללימודים.
בקשות אלו יוכלו להגיש רק מועמדים שיתקבלו כסטודנטים מן
המניין עד ה 31-במאי  .2021את הטפסים יש להגיש במלואם לא
יאוחר מאמצע חודש יוני בכל שנה ,למשרד דיקנאט הסטודנטים.
יש להקפיד על מילוי כל הפרטים ולצרף תעודות מתאימות במידת
הצורך .ההחלטה על מתן ההנחה תימסר לתלמידים שיגישו
את המסמכים כנדרש ויימצאו זכאים ,באותו מועד ,עד לתאריך
ה .01.07.2022-עד למועד זה ,על התלמיד לשלם מקדמה ולעמוד בכל
תשלומי שכר הלימוד במועדם.
מועמדים שיתקבלו כסטודנטים מן המניין עד ה 5-באוגוסט 2022
יוכלו להגיש בקשה להנחה על רקע כלכלי עד  12באוגוסט .2022
ההחלטה על מתן ההנחה תימסר לתלמידים שיימצאו זכאים באותו
מועד ,עד לתאריך ה .11.9.2022-עד למועד זה ,על התלמיד לשלם
מקדמה ולעמוד בכל תשלומי שכר הלימוד במועדם .לא תינתן
אפשרות להגיש בקשה לסיוע כלכלי במהלך שנה א'.
מועמדים ללימודים שהינם תושבי שכונות שיקום ,עיירות פיתוח
ושכונות מצוקה אשר יתקבלו ללימודים עד אמצע חודש יוני ,יוכלו
להגיש בקשה להנחה עד  .1.7.2022מועמדים שלא יגישו את בקשת
ההנחה שלהם באחד מהמועדים לעיל ,לא יוכלו להגיש בקשה
לשנת הלימודים תשפ"ג .כל האמור לעיל הינו בכפוף לנקוב בתקנון
ההנחות והמלגות ,המפורסם ומתעדכן מעת לעת.
לפרטים נוספים ,אנא צרו קשר עם גלית צבי ,סגנית דיקנית
הסטודנטים gzvi@idc.ac.il -
מלגות למועמדים מצטיינים:
מועמדים מצטיינים ללימודי תואר ראשון ,העומדים בשני התנאים
המצטברים שהם :בעלי ציון פסיכומטרי  700ומעלה ,וכן ממוצע
בגרות משוקלל  100לפחות ,יהיו זכאים למלגת לימודים בסך
 50%משכר הלימוד בשנת הלימודים הראשונה* .תנאי סף להמשך
הענקת המלגה בשנים הבאות הנו ממוצע ציונים  88ומעלה או
הכללות ברשימת מצטייני הדיקן בסיום כל שנת לימודים.
מלגות הנשיא למועמדים מצטיינים
מועמדים מצטיינים ללימודי תואר ראשון ,העומדים בשני התנאים
המצטברים שהם :בעלי ציון פסיכומטרי  725ומעלה ,וכן ממוצע
בגרות משוקלל  110לפחות ,יהיו זכאים למלגת לימודים בסך 75%
משכר הלימוד בשנת הלימודים הראשונה*.
תנאי סף להמשך הענקת המלגה בשנים הבאות הינו ממוצע ציונים
 88ומעלה או הכללות ברשימת מצטייני הדיקן בסיום כל שנת
לימודים .בהתאם לנהוג בכל בתי הספר ,אפשר ויידרשו להשתתף
בתוכניות העשרה נוספות המיועדות לסטודנטים מצטיינים.

מלגת טכנולוגיות מתקדמות
מועמדים ללימודי תואר ראשון במדעי המחשב ,במסלול הקבלה
הרגיל ,שעברו במהלך שירותם הצבאי הכשרה משמעותית
כמתכנתים שבעקבותיה שירתו בצה"ל בתפקידי תכנות ,יהיו זכאים,
בכפוף לאישור ועדת קבלה ולהיקף המלגות שיעמדו לחלוקה
למטרה זו ,למלגת לימודים בסך של עד  50%משכר הלימוד בשנת
הלימודים הראשונה*.
זכאותם למלגה בשנים הבאות תהיה תלויה בציון ממוצע  88ומעלה
או בהכללות ברשימת מצטייני הדיקן בסיום כל שנת לימודים.
מועמדים למלגה נדרשים להציג את תעודת הסיום של קורס
ההכשרה כמתכנתים ,פרטים על היקף ותכני הקורס וכן שני מכתבי
המלצה ממפקדיהם בצה"ל המעידים על העסקתם בתפקידי תכנון
במסגרת שירותם הצבאי.
הערות:
 .1התנאים האמורים לעיל הינם רלוונטיים לזכאות לקבלת מלגות למועמדים
שנרשמו ברישום מוקדם ואשר הגישו את בקשתם למלגה במסגרת הרישום
המוקדם בלבד .לגבי מועמדים שנרשמו לאחר תום מועד הרישום המוקדם
ו/או אינם עומדים בתנאים האמורים ,קבלת מלגת הצטיינות או מלגת
טכנולוגיות מתקדמות ושיעורן ,והתנאים לכך ,יהיו כפופים להיקף המלגות
שיעמדו לחלוקה בתכניות השונות ולהחלטה ואישור ועדת קבלה .מועמד
שלא יציג את המסמכים החסרים עד למועד האחרון שנקבע אשר מצויין
בטופס אימות הנתונים שנשלח למועמד בדוא״ל וכן מופיע בתחנת המידע,
יחשב כמי שוויתר על מועמדותו למלגה באותה שנת לימודים .עם זאת ,היה
ויציג מסמכים לאחר המועד האחרון שנקבע ,תהיה קבלת מלגה ושיעורה
כפופים לשיקול ועדת הקבלה בכפוף להיקף המלגות שיעמדו לחלוקה
בתוכניות השונות.
 .2מועמד שלא יציג את המסמכים החסרים עד למועד האחרון שנקבע אשר
מצויין בטופס אימות הנתונים שנשלח למועמד בדוא"ל וכן מופיע בתחנת
המידע ,יחשב כמי שוויתר על מועמדותו למלגה באותה שנת לימודים .עם
זאת ,היה ויציג מסמכים לאחר המועד האחרון שנקבע ,תהיה קבלת מלגה
ושיעורה כפופים לשיקול ועדת הקבלה בכפוף להיקף המלגות שיעמדו
לחלוקה בתוכניות השונות.
 .3מועמדים בעלי תארים אקדמיים קודמים אינם זכאים למלגות הצטיינות.
*

לשם קבלת מלגות הצטיינות בבתי הספר אפי ארזי למדעי המחשב ואדלסון
ליזמות במסלול דו חוגי מדעי המחשב ויזמות ,עשויה להידרש עמידה ברף
גבוה יותר ,כפי שיפורסם באתר האוניברסיטה.
•בהתאם להחלטות הממשלה והמועצה להשכלה גבוהה ,הוכר המרכז
הבינתחומי הרצליה כאוניברסיטה ,והחל מיום  31באוקטובר  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.
•המרכז הבינתחומי הרצליה שומר לעצמו את הזכות להשתמש בשפה
העברית או בשפה האנגלית כשפת הוראה בכל קורס שהוא במסלול
הלימודים בעברית.

לפרטים נוספים ,אנא צרו קשר עם צוות מנהל הרישום והקבלה.

