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*המל"ג אישרה את פתיחת תוכנית הלימודים לתואר 
ראשון בניהול מערכות בריאות. הענקת התואר מותנית 

באישור המל"ג.

הרישום לשנה"ל תשפ"א יתקיים במגמות הלימוד הבאות:

תואר ראשון

LL.B. משפטים
B.A. מינהל עסקים 

ע"ש ארנסט ומרגוט המבורגר
B.A. ביטוח

ע"ש ארנסט ומרגוט המבורגר
B.Sc. מדעי המחשב והמתמטיקה 

ע"ש עמי וטדי שגיא
B.A. ניהול מערכות מידע 

תכנית משותפת לבית הספר למינהל עסקים ולבית הספר 
למדעי המחשב והמתמטיקה

B.A. מדעי ההתנהגות
B.A. בנקאות ושוק ההון

ע"ש מיקי פלדמן
B.A. תקשורת

ניהול מערכות בריאות*

מכינה קדם-אקדמית
 נהלי רישום מיוחדים חלים על מועמדים

למכינה הקדם-אקדמית 
 )מידע ניתן לקבל ע"י פניה למשרדי המכינה

09-8607777 שלוחה 6(.

תואר שני

LL.M. משפטים
במסלול: 

משפט מסחרי ועסקי ללא תזה
משפט מסחרי ועסקי עם תזה

השלמת תזה
M.A. )לימודי משפט )ללא משפטנים

M.B.A. מנהל עסקים 
ע"ש ארנסט ומרגוט המבורגר

בהתמחויות:
/ מימון

/ שיווק 
/ ניהול פרויקטים ומערכות מידע 

 / ניהול משאבי טבע, סביבה, אנרגיה ומים
/ ניהול רב-תחומי 

M.A. תקשורת
M.A. התנהגות אירגונית ייעוצית

 M.A. בנקאות ושוק ההון
ע"ש מיקי פלדמן

 M.A. נדל"ן
ע"ש רוני צארום

M.H.M. ניהול מערכות בריאות
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הליך 
רישום 
וקבלה 

 לקראת שנת הלימודים תשפ״א נפתחת באקדמית נתניה הרשמה
למסגרות הלימוד השונות.

 תלמיד רשאי ללמוד רק באחת מן המסגרות של המוסד,
אך יכול להירשם לשתיים מהן.

 מועמד המבקש כי מועמדותו תישקל ביותר מבית-ספר אחד,
 יידרש לעמוד בתנאי הקבלה של כל אחד מבתי-הספר

שאליהם נרשם.

 בטופס ההרשמה שבמעטפת הרישום המצורפת יש לציין את
 המסגרת או את המסגרות הרצויות על-פי סדר העדיפות. 

אם יתקבל המועמד לחוג המועדף על-ידו, ייפסק הטיפול בחלופות שצוינו.
עם קבלת טופסי הרישום במשרדנו יישלח למועמד אישור על קבלת הטפסים.



 `

חשוב לציין:  

בכל בתי-הספר מספר הנרשמים גבוה ממספר המקומות, ומתקבלים בעלי הנתונים הטובים ביותר מבין הנרשמים.  /
תינתן עדיפות בקבלה בגין שירות צבאי או שירות לאומי, לבעלי תעודת לוחם ולמפקדי צה"ל.  /

בחירת המועמדים תיעשה על-פי שיקלול כל הנתונים הנזכרים לעיל, ובהתאם להחלטות ועדת הקבלה.  /
קבלה לשנים מתקדמות בכל בתי-הספר תהיה כפופה לאישור פרטני של ועדת הקבלה ועל סמך מקום פנוי.    /

מודגש בזאת, כי רק תשובות שנמסרו למועמדים בכתב מחייבות את האקדמית נתניה.  /
רמת עברית - בעלי תעודות מחו"ל שביום ההרשמה ללימודיהם במוסד טרם מלאו לשהותם בארץ חמש שנים, יציגו רמה בעברית      /
במבחן יע"ל )של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה( או אולפן אוניברסיטאי על-פי הפירוט הבא: לנרשמים לבתי-הספר למשפטים,       

ולמדעי ההתנהגות - סוף רמה ה'. לנרשמים לשאר בתי הספר - סוף רמה ד'.  

בחינת כניסה פסיכומטרית - מומלץ להגיש את תוצאות המבחן הפסיכומטרי.  /
מבחן פסיכומטרי מגדיל את סיכויי הקבלה.   

תלמידים שיגישו ציון פסיכומטרי - בהערכה יהווה הציון המשוקלל של בחינות הבגרות 75%, והציון הפסיכומטרי 25%.  
הסיווג לקורסי האנגלית במוסד יבוצע לפי ציון האנגלית בבחינת אמי"ר או אמי"רם או ע"פ חלק האנגלית בבחינה הפסיכומטרית.  / 

לפי הוראות המל"ג לא ניתן לסווג לרמת אנגלית לפי ציוני הבגרות.   
קורס במתמטיקה )לפני תחילת שנה"ל/במהלך סמסטר א'( יתקיים בחלק מבתי הספר. מידע על כך יימסר ע"י היועץ האקדמי.  /

תנאי 
הרשמה 
לתואר 
ראשון

ברוכים המתקבלים

לאקדמית נתניה רשאים להירשם מועמדים העומדים באחד מהתנאים הבאים, 
וזאת בכפוף לחתך הציונים המינימלי של המוסד ולדרישות הקבלה כמפורט 

להלן:
וועדות הקבלה רשאיות לקבל לתוכניות הלימודים, מטעמים ראויים ובמקרים 
חריגים, גם תלמידים שממוצע ציוניהם נמוך מהדרישה הבסיסית המפורטת 

בעמוד זה. הדיון בבקשות אלו תעשה למול ועדת חריגים.

בעלי תעודת בגרות מלאה של משרד החינוך והתרבות בממוצע      /1
משוקלל של 90 לפחות.  

המוסד אינו מתחייב להמתין לשיפורי בגרות.   
לא יתקבלו אישורי ציונים שהופקו על-ידי בית-הספר.  

בעלי תעודה שוות ערך מחו"ל ממוסדות מוכרים  /2 
)השקולות לתעודת בגרות/תואר אקדמי(  

את התעודות יש לתרגם אצל מתורגמן מוסמך באישור נוטריוני   
    ולצרף אישור שקילות ממשרד החינוך. 

בעלי תואר אקדמי ממוסד מוכר להשכלה גבוהה.  /3
בעלי תעודת מכינה ייעודית סמיסטריאלית/שנתית של   /4

האקדמית נתניה.   
בעלי תעודת מכינה ממוסד אקדמי אחר  /5 

    )נתון לשיקול דעת ועדת הקבלה(.
נרשם מעל גיל 30, אשר אינו זכאי לבגרות, או אינו עומד בממוצע     /6

הנדרש, חייב במכינת +30.  

משך זמן הלימודים, עלויות ודרישות מפורטים באתר המוסד.  
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התנאים הכלליים מפורטים בעמוד זה.
מידע על תנאי הקבלה להתמחויות/מסלולים, קורסי השלמה )במידה ונדרש( מפורטים 

www.netanya.ac.il :בהרחבה באתר האינטרנט של המוסד בכתובת

הוועדה ללימודים מתקדמים רשאית לקבל לתוכניות הלימודים, מטעמים ראויים 
ובמקרים חריגים, גם תלמידים שממוצע התואר שברשותם הוא נמוך מהדרישה 

הבסיסית המפורטת בעמוד זה. הדיון בבקשות אלו תעשה למול ועדת חריגים.

התוכניות הבאות מיועדות לבעלי תואר ראשון ממוסד אקדמי המוכר ע"י המועצה 
 להשכלה גבוהה, או לבעלי תואר ראשון מאוניברסיטה מוכרת מחו"ל בממוצע ציונים

 של 80 ומעלה:
תואר שני בלימודי משפט ).M.A( ללא משפטנים

תואר שני ).M.A( בתקשורת
תואר שני ).M.A( בהתנהגות אירגונית ייעוצית

תואר שני ).M.A( בנדל"ן
תואר שני ).M.H.M( בניהול מערכות בריאות

תואר שני ).LL.M( במשפטים במסלול מסחרי ועסקי

התוכניות הבאות מיועדות לבעלי תואר ראשון ממוסד אקדמי המוכר ע"י המועצה 
 להשכלה גבוהה, או לבעלי תואר ראשון מאוניברסיטה מוכרת מחו"ל בממוצע ציונים 

של 83 ומעלה:
תואר שני )M.B.A( במינהל עסקים

תואר שני ).M.A( בבנקאות ושוק ההון

תנאי 
הרשמה 
לתואר 

שני
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הליך 
ההרשמה

 המועמד מתבקש להגיש טופס הרשמה חתום ולצרף אליו את המסמכים הבאים:

לנרשמים לתואר ראשון
תעודת בגרות, תעודת זהות, תעודת שיחרור/פטור מצה"ל/שירות לאומי, תמונה, אישור 

על מבחן פסיכומטרי )לא חובה(.

לנרשמים לתואר שני
אישור זכאות לתואר ראשון, כולל גיליון ציונים וממוצע תואר, תמונה, תעודת זהות.

 המסמכים אשר יצורפו לטופסי ההרשמה לא יוחזרו.
מסמכים מצולמים, כגון תעודת בגרות של משרד החינוך, תעודות ממוסדות חינוך 
 גבוהים וכדומה, צריכים להיות מאושרים על-ידי המוסד המנפיק, או על-ידי נוטריון,

או על-ידי עורך דין, או על-ידי מדור הרישום של האקדמית נתניה.
מסמכים מקוריים שיישלחו למדור רישום בדואר למטרות אימות, יוחזרו אל המועמד 

בדואר רגיל ובאחריות המועמד.

מועדי ההרשמה לשנת תשפ״א
מיום ד' טבת תש"פ עד ח' תמוז תש"פ )30.6.20-1.1.20( יגישו המועמדים 

את פניותיהם בכתב לאקדמית נתניה, רחוב האוניברסיטה 1, נתניה מיקוד - 4223587.
האקדמית נתניה שומרת לעצמה את הזכות להאריך את משך תקופת ההרשמה.

תינתן עדיפות בקבלה לנרשמים עד 1.5.2020.
מועמד אשר יירשם במועד רישום מוקדם, אך יציג נתונים לאחר מועד זה, ייחשב לעניין 

הקבלה, כמי שנרשם במועד שבו הציג את המסמכים.

דמי הרשמה
דמי ההרשמה הם בסך 350 ש"ח ונועדו לכסות את העלויות השונות הכרוכות ברישום.

את דמי ההרשמה ניתן לשלם באופנים הבאים:
באמצעות כרטיס אשראי, דרך אתר האינטרנט של האקדמית נתניה, בכתובת:  • 

www.netanya.ac.il )במידת הצורך ניתן לקבל סיוע בביצוע התשלום ע"י פניה לצוות    
מרכז המידע של המוסד בטלפון: 09-8607777 שלוחה 1(  

בתשלום מזומן, במדור שכר לימוד באקדמית נתניה.  •

דמי ההרשמה לא יוחזרו.



פנייה למדור רישום
 כל פנייה למדור רישום של המוסד תיעשה בכתב לפי הכתובת:

האקדמית נתניה, רחוב האוניברסיטה 1, קרית יצחק רבין, נתניה מיקוד - 4223587.
תשובות על קבלה או על אי קבלה נשלחות בדואר בלבד ואינן נמסרות בטלפון.

בירורים ייעשו באמצעות טלפונים: 09-8607777, 1-800-225-771, 2443* 
)שלוחה 2(, או פקס 09-8607799.

www.netanya.ac.il :כתובת אתר המוסד באינטרנט
rishum@netanya.ac.il :דוא"ל

שינוי בפרטים אישיים
על כל שינוי בפרטים אישיים, כגון: שם משפחה, כתובת, מספר טלפון וכדומה, 

יש להודיע בכתב למדור רישום.

הוראות כלליות להרשמה
1. תוקף הודעה על קבלה ללימודים הוא לשנה אקדמית אחת בלבד. מועמד שהתקבל 

באקדמית נתניה בשנה מסוימת ולא מימש את זכותו ללימודים באותה שנה, יידרש לעמוד 
מחדש בכל תנאי הקבלה.

2. תלמיד המוסד ייחשב רק מי שהתקבל בהתאם לתנאי הקבלה שפורטו לעיל, שהסדיר 
את ענייני שכר הלימוד בהתאם לדרישות ולנהלים שנקבעו ע״י רשות המוסד, ושקיבל תכנית 

לימודים בהתאם לנדרש ובמועד שייקבע.
מועמד שיתקבל ללימודים ולא יסדיר את הרשמתו כמפורט בהודעת הקבלה ייחשב כמי 

שוויתר על מקומו.

חוק זכויות הסטודנט
 www.netanya.ac.il :ניתן לעיין בחוק זכויות הסטודנט באתר, בכתובת

אודות - נהלים.
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מדור
רישום



     

היקף לימודי האנגלית ופטור מלימודים אלה נקבעו על ידי החלטת 
המועצה להשכלה גבוהה מתאריך 16.7.15.

כל סטודנט ישובץ ללימודי אנגלית אך ורק על פי ציוניו במבחני אמי"ר, 
אמיר"ם או פסיכומטרי, לפי החלוקה הבאה:

ציון אמיר"ם /רמות אנגלית
פסיכומטרי

ציון אמי״ר

50-84150-184טרום בסיסי א׳+ב׳

85-99185-199בסיסי
100-119200-219מתקדמים א'

120-133220-233מתקדמים ב'

134-150234-250פטור

 סטודנט שלא יהיה בידיו ציון באחד מהמבחנים הפסיכומטריים
באנגלית, יסווג לקורס ברמת טרום בסיסי א'.

לפי הוראות מל"ג על התלמידים לסיים את לימודי האנגלית, 
כלומר - להגיע לרמת פטור - עד שנה שלפני סיום התואר. 

מתן התואר מותנה בהשגת ציון "פטור" באנגלית. 

לימודי האנגלית בכפוף להנחיה העדכנית של המל"ג.תלמיד, שלא ישיג ציון "פטור" באנגלית לא יוכל לקבל את התואר.

קורסים 
באנגלית 

לשנת  
תשפ"א

ישנן שתי אפשרויות להשיג פטור באנגלית:

לימודי אנגלית במכללה, במסגרת הקורסים הפרונטליים   .1
המוצעים, הכוללים הרצאות ותרגולים בעזרת המרצה לאנגלית. 

זאת האפשרות המומלצת, כיוון שבדרך זו התלמידים רוכשים 
מיומנויות וכלים להבנת טקסטים אקדמיים באנגלית. בנוסף, 

ציון הכיתה שיושג יהווה 60% מציון הקורס.  

הבחנות בבחינת אמי"ר/אמיר"ם. גם בחינות אלו הן באחריות   .2
המרכז הארצי לבחינות, ולמכללה אין כל נגיעה אליהן. מדי פעם 

המכללה מארחת בחינת אמיר"ם, במועדים שהוקצבו לנו ע"י 
המרכז הארצי לבחינות. 

זכאות להקלות בקורסי האנגלית ובמבחנים

סטודנט, שיש לו אישור בתוקף לזכאות להארכת זמן ולהקראה, יקבל 
את ההקלות במבחנים שיערכו במהלך השעורים הפרונטאליים במכללה, 

ובמהלך המבחנים הסופיים של הקורסים.  

הערה: הוראות אלו הן בהתאם להוראות המל"ג. אם יהיו שינויים 
בהחלטות המל"ג ישתנו ההוראות בהתאם.

פרטים לגבי הבחינה הפסיכומטרית או מבחן אמי"ר/אמיר"ם לצורך סיווג 
רמת הידע באנגלית ניתן לקבל על-ידי פנייה אל:

המרכז ארצי לבחינות ולהערכה, מדור לפניות הציבור
ת"ד 26015 ירושלים 9126001, טלפון 02-6759555 פקס 02-6759543

www.nite.org.il :או דרך האתר

מועמד, המעוניין להציג את ציון המבחן הפיסכומטרי/אמי"ר/אמיר"ם, 
מתבקש לצרף לטופס ההרשמה את האישור על הציון, כפי שנשלח אליו 

ע"י המרכז הארצי לבחינות ולהערכה.
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מרכז ייעוץ אקדמי

 בחירת מסלול ומוסד לימוד הינה סוגיה מורכבת וחשובה, במטרה לעזור לך בהחלטה זו,
מרכז הייעוץ והכוונה שלנו באקדמית נתניה ממליץ לתאם פגישה אישית עם יועץ אקדמי מנוסה.

פגישת ייעוץ אישית כוללת:
/ היכרות עם תהליך ההרשמה

/ חישוב ציוני הקבלה )בגרות(  ובדיקת התאמה לתנאי הקבלה.
/ הצגת תכניות הלימוד באקדמית נתניה

/ הצגת השירותים ותנאי הלימוד, מלגות, מעונות, חנייה ועוד.
/ אפשרות לסיור בקמפוס

/ ליווי אישי של יועץ אקדמי בכל נושא הרישום.

נציגי מרכז המידע ישמחו למסור לך 
פרטים ראשוניים על תחום הלימוד 
המבוקש ולתאם לך פגישת ייעוץ 

עם יועץ הלימודים האקדמי.
 שעות פעילות מרכז מידע:  

 א’-ה’ 8:30-20:30 
ימי שישי 8:30-13:00

 לקבלת מידע ולקביעת פגישת יעוץ:
 2443* )שלוחה 1( 

 Fax2Mail 153-9-8607442 
reginfo@m.netanya.ac.il

 מרכז
מידע 

למועמדים 
חדשים
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שכר לימוד לשנהמגמת לימוד 
(צמוד למדד 4/2019)

 מספר תשלומים
בשנה"ל

 מינימום
תשלום לתואר

לימודי תואר שני
 )L.L.M .( )1(100%מקדמה + 24,50015 ₪ לכל התוארלימודי משפטים

 )M.A .( 100%מקדמה + 29,50015 ₪ לכל התוארלימודי משפט ללא משפטנים
 )M.A .( 100%מקדמה + 49,50015 ₪ לכל התוארהתנהגות ארגונית ייעוצית

 )M.A .( 100%מקדמה + 49,50015 ₪ לכל התוארתקשורת
 )M.A .( 100%מקדמה + 39,80015 ₪ לכל התוארתקשורת/התנהגות אירגונית ייעוצית לעובדי הוראה

 )M.A .( 100%מקדמה + 49,50015 ₪ לכל התוארבנקאות ושוק ההון
)M.B.A .( )2(100%מקדמה + 49,50015 ₪ לכל התוארמנהל עסקים

 )M.A .( 100%מקדמה + 49,50015 ₪ לכל התוארנדל"ן
)M.H.M .( 100%מקדמה + 49,50015 ₪ לכל התוארניהול מערכות בריאות

100%מקדמה + 40,00015 ₪ לכל התוארניהול מערכות בריאות ). M.H.M( לעובדי מערכת הבריאות
לימודי תואר ראשון

)B.A.( 300%מקדמה + 28,9008 ₪ לשנהמנהל עסקים
)B.A.( 300%מקדמה + 28,9008 ₪ לשנהביטוח

)LL.B.( 5,200350%  + 31,1008 ₪ לשנהמשפטים
)B.Sc .( 300%מקדמה + 29,8008 ₪ לשנהמדעי המחשב והמתמטיקה

)B.A.( 300%מקדמה + 28,5008 ₪ לשנהמדעי ההתנהגות
)B.A.( 300%מקדמה + 28,5008 ₪ לשנהתקשורת

)B.A.( 300%מקדמה + 28,9008 ₪ לשנהבנקאות ושוק ההון
)B.A.( 300%מקדמה + 29,2008 ₪ לשנהניהול מערכות מידע

)B.A.( 300%מקדמה + 21,5008 ₪ לשנהניהול מערכות בריאות
300%מקדמה + 19,5008 ₪ לשנהניהול מערכות בריאות )B.A( לעובדי מערכות בריאות

100%מקדמה + 14,4005 ₪ לשנהמכינה קדם-אקדמית שנתית
100%מקדמה + 7,2005 ₪ לשנהמכינה קדם- אקדמית סמסטריאלית

1801 ₪שירותי רווחה ואגודת הסטודנטים
601 ₪חוברת מקורות באנגלית
9004 ₪קורס אנגלית טרום שנתי

9004 ₪קורס אנגלית בסיסי

הערה:
כל הסכומים הרשומים כאן מותאמים למדד המחירים לצרכן שיתפרסם 

ב- 15.4.2019, ויתעדכן מדי חודש על-פי המדד שתפרסם הלשכה 
המרכזית לסטטיסטיקה. אם מדד המחירים ירד, שכר הלימוד 

לא יפחת מהסכומים הרשומים מעלה, בכל מקרה.

 )1( המעונינים בהשלמת תזה ידרשו לשלם תשלום נוסף, בסך 15,000 ש"ח
פרטים על כך ינתנו במדור שכר לימוד.  

בוגרי מינהל עסקים פטורים משנת השלמה.  )2(
יינתנו פטורים מקורסים בלימודי השלמה על-סמך לימודים   

במסגרות אקדמיות על-פי אישור ועדה.  
)3( בשנה א' יכללו החוברות בעיקר קובצי חקיקה ואנגלית, את שאר החוברות ניתן  

לרכוש בחנות הספרים שבמוסד.  
 )4( בלימודי ה-.M.B.A למשלמים שכ"ל מלא בלבד, תינתן מלגה בסך 1,000 ₪ 

עבור פטור מקורסי עקרונות. בסה"כ נכללים בתוכנית 5 קורסים, המלגה    
המרבית בגין קורסים אלו תעמוד על 5,000 ₪ )אין כפל מלגות(.  

שכר הלימוד של האקדמית נתניה הנו שכר לימוד שנתי, ואינו תלוי במספר 
שעות הלימוד או במספר הקורסים שאליהם רשומים הסטודנטים.

שכר הלימוד לשנת תש״פ
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מדור בחינות עוסק בתכנון ניהול ותפעול מערך הבחינות של מסלולי הלימוד האקדמאיים 
במוסד, תוך הקפדה על נהלי המוסד ושמירה על טוהר הבחינות. 

מסגרת תחום אחריות המדור כוללת בין היתר: תיאום לוח בחינות, מעקב אחר קבלת 
ציונים ופרסומם, סריקת מחברות בחינה, טיפול בערעורים, שיבוץ משגיחות וחדרי בחינה, 

שמירה על כללי התנהגות נאותה בעת הבחינה ועוד.

המדור עובד בשתוף פעולה עם מגוון רחב של גורמים, מתוך המוסד ומחוצה לו, מתוך 
רצון להעניק שירות מקיף ויעיל, ולאפשר מענה טוב וראוי בכל העניינים הנוגעים לנושא 

בחינות וציונים. 

מועדי הבחינות במוסד מתפרסים על פני כל ימי השבוע )ימים א'-ו'( למעט שבתות וחגי 
ישראל, והם נקבעים תוך התחשבות מירבית בהגדרת הקורסים לפי שיוכם למסלולי 

הלימוד, ובכפוף ללוח הזמנים האקדמי, ללוח השנה העברי, ולצרכים אקדמאיים תפעוליים.  

 בחינות לא יתקיימו בהכרח בימי הלימוד הקבועים של תוכניות הלימוד

הקלות לסטודנטים:

 סטודנטים שיש ברשותם אבחון ושהוא בתוקף של 6 שנים מיום שנעשה יגישו 	 
אותו למזכירות דיקן הסטודנטים בתחילת שנת הלימודים על מנת לבדוק את    

הזכאות להקלות.  
 סטודנטים שאין ברשותם אבחון או שהאבחון אינו בתוקף יוכלו לעשות אבחון 	 

במכללה, בתיאום עם מזכירות דיקן הסטודנטים.  
 האבחון יערך במכללה, בתשלום על ידי מאבחן חיצוני. האבחון הינו פסיכודידקטי 	 

פנימי הנעשה לצרכי המכללה בלבד.  
סטודנטים מעל גיל 50 יהיו זכאים להארכת זמן של 25% בהצגת תעודת זהות.	 
 עולים חדשים עד 7 שנים בארץ יהיו זכאים לתוספת זמן של 25% בהצגת תעודת 	 

עולה בפני מזכירות דיקן הסטודנטים.  
 תוספת זמן של 25% ניתנת אוטומטית למגזר הערבי בכל המקצועות מלבד 	 

אנגלית.  
 תוספת זמן של 25% ניתנת אוטומטית לעדה האתיופית בכל המקצועות מלבד 	 

אנגלית.  

לפרטים יש לפנות לגב' גלית צרור במזכירות הכללית בטלפון או במייל:
.galittz@m.netanya.ac.il :טל' 09-8607708 או במייל

מדור 
בחינות

תשלומים נוספים

 1. תלמידים החייבים בקורס אנגלית טרום/בסיסי ישלמו שכר לימוד נוסף בסך 1,800 ש”ח כמפורט בטבלה בעמ’ 10-11,
אשר ייגבה באמצעות הוראת קבע ב- 4 תשלומים החל מ- 10.01.2020. כמו כן יחויבו התלמידים לרכוש ספר לימוד לקורס זה.

2. קורס הכנה במתמטיקה, לחייבים בו, כרוך בתשלום נוסף. עלות הקורס בבית הספר למדעי המחשב והמתמטיקה - 1,800 ₪.
עלות הקורס בבית הספר לביטוח, בבית הספר לבנקאות ושוק ההון ובבית הספר למינהל עסקים - 1,000 ₪  

3. סטודנטים החייבים במכינה 30 פלוס ישלמו שכר לימוד נוסף בסך 4,600 ₪.

 ה  מקדמה לכל התארים 5,000 ₪ למעט משפטים תואר שני, למשלמים בכרטיס אשראי בטלפון - פריסה של 2 תשלומים שווים של - 2,500 ₪

פרטים ונהלים לגבי מלגות, הלוואות, טפסים, פיגורים בתשלומים, ביטול/הפסקת לימודים וחידושם מפורטים באתר בכתובת -
www.netanya.ac.il והסטודנט מחויב להוראות אלו.

שכר הלימוד לשנת תש״פ
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כללי
האקדמית נתניה שוכנת בקמפוס מרהיב עין, שבבנייתו הושקעו כספים רבים. תכניות הפיתוח שלו כוללות בניית תוספת של עשרות אלפי 
מ"ר תוך עשר שנים. לרשות המוסד שטחי בנייה בהיקף של כ-100 דונם, על שטח שהעניקה לה עיריית נתניה. שטחים אלה גובלים בחורשת 

הסרג'נטים המשתרעת על 300 דונם נוספים, אשר משמשים כריאה ירוקה למוסד.

מבנים, אולמות, כיתות לימוד, אולפני רדיו וטלוויזיה ומעונות
מקומות  כ-350  המכיל  תשובה,  יצחק  על-שם  אודיטוריום  כוללים  האולמות  לימוד.  וכיתות  אולמות   50 כוללים  במוסד  הבנויים  השטחים 
ישיבה. האולם ייחודי מסוגו ובעל אקוסטיקה יוצאת דופן המתאימה לקיום אירועים ברמה בינלאומית. בנוסף משמש האולם לקיום הרצאות, 
כנסים, הופעות ועוד. כמו-כן קיימים שלושה אולמות הרצאה חדישים שכל אחד מהם מכיל 200 מקומות ישיבה ועוד עשרות כיתות גדולות, 
 power ומרווחות. מרבית הכיתות במוסד מצוידות בעמדות מולטי מדיה שמאפשרות העברת שיעורים פרונטליים בשילוב מצגות  מוארות 
point, וידאו ואודיו. הקומפלקס הקיים כולל שש מעבדות מחשבים מפוארות הכוללות את מיטב הציוד העדכני, אגף מוטורולה ואל-אופ הכולל 

מעבדה להנדסת מחשבים, חדר עסקאות, מרכז ספורט ייחודי ע"ש אאידה ומיקי פלדמן, הכולל מגרשי ספורט רב-תכליתיים, מגרשי טניס, 
כדורסל, כדורעף, קט-רגל, מלתחות ושירותים, מרכז לספורט מים הכולל בריכת שחייה מקורה, חדרי כושר, קפיטריה, מלתחות ושירותים. 
בקמפוס אולמות לימוד מודרניים ללימוד עצמי, וכן יותר מ-100 חדרים לסגל המרצים ומשרדי מזכירות מרווחים לשירות הסטודנטים. לרשות 
נתניה"  "קול  רדיו  בישראל. תחנת  גבוהה  להשכלה  במוסדות  הוא מהמשוכללים  בהם  וטלוויזיה, שהציוד  רדיו  אולפני  עומדים  הסטודנטים 
המשדרת ב-106FM, ספרייה גדולה ועשירה, כרי דשא גדולים ומקומות ישיבה המיועדים לציבור הסטודנטים. בין שני המבנים הראשונים נבנה 
אמפיתיאטרון "מקסיקו" המקורה, המכיל למעלה מ-1,000 מקומות ישיבה ומשמש לאירועים של המוסד. בסמיכות למרכז הספורט ולרווחת 

הסטודנטים קיימים בקמפוס, מעונות מפוארים שנבנו בסטנדרטים גבוהים ביותר.
כמו כן הוקם בקמפוס בית-קולנוע ייחודי ע"ש אדרי שמוסיף רבות להווי הסטודנטים.

לרשות הסטודנטים עומדת ספרייה גדולה הבנויה על-פני מספר אולמות. בספרייה כ-125,000 כרכים ועשרות מחשבים, שבהם מאגרי מידע מקיפים 
בכל תחומי הלימוד במוסד וכן גישה לשימוש חופשי באינטרנט. לרשות הסטודנטים יותר מ-200 מסופי מחשב הקשורים למאגרי מידע בכל תחומי 
הלימוד. במעבדות המחשבים של המוסד ובאולמות הספרייה קיימים מאות מקומות ישיבה באולמות רחבים ומוארים, הפתוחים במשך שעות ארוכות 

לרווחת הסטודנטים.

הקמפוס
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לרשות הסטודנטים קפיטריה מרווחת, מכונות מזון ושתייה ברחבי הקמפוס, כספומט 
וחנות ציוד משרדי גדולה, קיים אתר אינטרנט של המוסד, שאליו נסרקים מבחני 

הסטודנטים לצורך ערעור על בחינות. האתר מאפשר קבלת מידע כללי ואישי בזמן אמת, 
כגון גיליון ציונים, לוח בחינות, מערכת שעות וכדומה. ישנם גם שירותי צילום, 

רשת אלחוטית המאפשרת גלישה באינטרנט ושימוש בשירותי המחשוב המוצעים על-ידי 
המוסד בכל רחבי הקמפוס, וכן מערכת מקיפה של שירותים, המאורגנת על-ידי אגודת 

הסטודנטים. במתחם קיים חניון, ובסמוך קיים חניון ציבורי. הקמפוס על מבניו, תשתיתו, 
מדשאותיו וחורשותיו, הינו פנינה אמיתית בלב השרון, מקום ייחודי ויוקרתי בתכנונו 

ובמבניו, אתר מושלם לצורכי הסטודנטים.

הספרייה
מעונות

שירותי 
רווחה 

לסטודנטים

מרכז 
ספורט

ע"ש אאידה ומיקי פלדמן

בספרייה  אולמות.  מספר  על-פני  הבנויה  גדולה  ספרייה  עומדת  הסטודנטים  לרשות 
הלימוד  בכל תחומי  מידע מקיפים  ועשרות מחשבים, שבהם מאגרי  כרכים  כ-125,000 
במוסד וכן גישה לשימוש חופשי באינטרנט. לרשות הסטודנטים יותר מ-200 מסופי מחשב 
הקשורים למאגרי מידע בכל תחומי הלימוד. במעבדות המחשבים של המוסד ובאולמות 
הספרייה קיימים מאות מקומות ישיבה באולמות רחבים ומוארים, הפתוחים במשך שעות 

ארוכות לרווחת הסטודנטים.

בקמפוס קיים מרכז ספורט ע"ש אאידה ומיקי פלדמן לשימוש הסטודנטים בתשלום 
מופחת ובהנחה משמעותית ומסובסדת. המרכז כולל מגרשי ספורט רב-תכליתיים 
)טניס, כדורסל, כדור-עף, קט-רגל ועוד( ומרכז לספורט מים, הכולל בריכת שחייה 

מקורה, חדר כושר מפואר, מלתחות ושירותים, מערכת חוגי ספורט מגוונת הכוללת 
במנוי. לסטודנטים ההורים לילדים פעילות חוגים מגוונת מגיל 3. 

בסמיכות למרכז הספורט קיימים מעונות מפוארים לרווחת הסטודנטים.

הנהלת האקדמית נתניה עושה את מרב המאמצים על- מנת להעניק 
לסטודנטים המגיעים ללמוד באקדמית נתניה חוויה ייחודית. במסגרת זו מעמיד 

המוסד לרשות הסטודנטים גם את תנאי המגורים הטובים ביותר במחירים 
נוחים מאוד. במטרה להקל על הסטודנטים המגיעים ללמוד באקדמית נתניה 

התקשר המוסד עם חברת איסתא מלונות בע”מ שהשלימה בניית שלושת בנייני 
מעונות מודרניים, הממוקמים בשטח הקמפוס בסמיכות למרכז הספורט. מתחם 

המעונות כולל שלושה מבני מגורים ושטח מסחרי שבו פועלים: בתי קפה, 
מסעדה, מינימרקט שפועל 24 שעות ביממה, מאפייה, פלאפליה, קצבייה, בית 

 חב”ד )למעט שבתות וחגים( ועוד.
המעונות החלו לפעול בשנת הלימודים תשע”א, והם מותאמים גם לסטודנטים 

 שומרי מסורת.
במעונות שישה דגמים של דירות: דירות סטודיו עם או בל מרפסת, דירות שנים\ 

שלושה\ ארבה חדרים, דירות זוגיות עם סלון וללא סלון. החדרים מאובזרים 
במיטב החידושים והשכלולים: בכל חדר ישנו מזגן עילי, מיטה וחצי, ארון בגדים 

 LED מרווח, שולחן וכיסא, ארונות מטבח מודרניים, מקרר, כירים, טלויזיה
 ומיקרוגל.

 בכל החדרים ניתן לקבל בתוספת סמלית חיבור לכבלים, ולטלפון קווי.
במתחם המגורים נמצאות מכונות כביסה ומייבשי כביסה למימוש עצמי.

בכל המתחם קיים אינטרנט אלחוטי ברמה גבוהה ביותר לשימוש הדיירים.
כמו כן פועל בבניין מועדון לרווחת דיירי המעונות.

דיירי המעונות נהנים מ-10% הנחה ממחירי המנוי השנתי לסטודנטים בקולג'ים 
 )בריכה וחדר כושר הצמודים למעונות(.

מספר וסוג הדירות מוגבל, ועל כן היענות לבקשות נעשית על בסיס זמינות 
הדירות בבחינת “כל הקודם זוכה”!.”

להרשמה ולפרטים נוספים ניתן לפנות לטלפון: 09-7736400, 052-3893505, 
info@betadorms.co.il :כתובת מייל ,www.betadorms.co.il :אתר אינטרנט 

או/ו באתר האקדמית נתניה.



מדור מחשוב ומערכות מידע
עוסק במגוון רחב של פעילויות בינהם ניתן לציין: פיתוח ותחזוקת שירותי תשתיות 

המחשוב והתקשורת לצרכי המחקר, ההוראה ומערכות המידע המנהליות. תכנון 
ופיתוח מערכות המחשוב והתקשורת והמרכזיות באקדמית נתניה, ועל הטמעת 

טכנולוגיות חדשות לקידום התשתיות של מערכות אלה. תכנון ויישום של מערכות 
המידע הניהוליות במוסד, מתוך ראייה כוללת ואינטגרטיבית לשם מתן מענה ניהולי 

הולם לצרכי הארגון. יישום טכנולוגיות חדשות בתחומי המחשוב והתקשורת והטמעתן 
במוסד, כמו כן מהווה דרג מקצועי בכיר לתמיכה במערכות המחשוב בהוראה 

ובמחקר, ומופקד על בחירה והטמעה של מערכות הפעלה, בסיסי הנתונים ומערכות 
אבטחת המידע בהתאם לצרכי הארגון. 

תחזוקת מערכות אלה, וכן בייעוץ ורכישה של מערכות מחשב וחבילות תוכנה
לתמיכה בהוראה ובמחקר וכן על בחירה והטמעה של טכנולוגיות בתחום המחשוב 

האישי. מופקד על תכנון, פיתוח, יישום ותחזוקת תשתיות תקשורת הנתונים הפנימית 
והחיצונית של המוסד. מופקד על התפעול השוטף ועל התחזוקה של 

שרתי המחשוב המרכזיים במוסד. תכנון, עיצוב ופיתוח מערכות ההוראה המתוקשבת. 
פיתוח יישום ותחזוקת מערכות מידע לניהול כללי במוסד. 

תמיכה, סיוע ופתרון תקלות לכלל משתמשי המחשב באקדמית נתניה. 

אנשי המדור מעודכנים בהתפתחויות הטכנולוגיות שמתעדכנות ללא הרף ומופקדים 

על האתגרים הטכנולוגיים השונים הכרוכים בפעילויות של מערכות מחשוב שהינם 
המילה הטכנולוגית האחרונה בעולם המחשוב. המדור משקיע תקציבי ענק במערכות 

מחשוב ווירטואליות ופיזיות חדשניות המשמשות את תעשיות ההיטק המתקדמות 
ביותר ויכול לענות לאתגרים הטכנולוגים המורכבים שמייצרת סביבית לימוד אקדמית.

 כיוון
 השמה

הבית שלך לקריירה

שיתוף פעולה ותיק וייחודי בין האקדמית נתניה לבין “כיוון השמה” הוליד 
מרכז קריירה מקצועי המאויש ע”י יועצות השמה וקריירה מקצועיות 

ומנוסות בתחומי הלימוד במכללה.
בין השירותים במרכז הקריירה תמצאו שדרוג קו”ח, הכנה אישית 

ומקצועית לראיונות ולמרכזי הערכה וכן חיבור למעסיקים הטובים במשק. 
והכל אחד על אחד וברמה האישית!

כחלק מתפיסת החברה שבה יש להיכנס לעולם התעסוקה במקצוע אותו 
הם לומדים כבר במהלך התואר, הסטודנטים מתברגים במשרות רלוונטיות 

 ללימודיהם כבר במהלך השנה השנייה והשלישית וצוברים ניסיון מעשי.
אחוז גבוה מהסטודנטים נכנסים לעבודה בבתי השקעות, חברות הביטוח 

 והבנקים הגדולים במשק וכן בחברות צרכניות מהחזקות בשוק.
בעולם המשפטי- מעל ל-90% מהסטודנטים מוצאים התמחות לקראת 

הכשרתם כעורכי דין! זהו הנתון הגבוה ביותר בעולם האקדמי והכל הודות 
להכנה נכונה כבר משנה א’ ו-ב’.

 
בשל כך, אחוזי ההשמה של הסטודנטים והאקדמאים של המוסד – הם 

הגבוהים בעולם האקדמיה!
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אגודת הסטודנטים איתך לאורך כל התואר!

2 נק' זכות בצבירה של 14 ימי מילואים.  /
תו חנייה חינם בעיר נתניה לסטודנטים תושבי העיר.  /

מגוון רחב של מלגות לחברי האגודה ע"י מילוי טופס מקוון.  /
מועדון סטודנטים עם מקררים, מיקרוגלים, שולחנות, מכונות קפה ועוד.  /

2 נק' זכות בעבור פעילות חברתית.  /
ייעוץ משפטי ראשוני טלפוני חינם  מול עו"ד.  /

מסע לפולין.  /
פרוייקט תגלית.  /
מבחנים לדוגמה.  /

הנחה משמעותית ברישום ברבנות.  /
כרטיס הנחה בתחנות "דלק".  /

פאנג'ויה – הנופש המסורתי באילת.  /
הנחות בחברת התעופה איסתא ליינס.  /

הנחות משמעותיות בתחבורה ציבורית )רכבת ישראל, אוטובוסים(.  /
שיעורים פרטיים במחיר מסובסד.  /

מתנות בפתיחת שנה"ל.  /
הפקת יום הסטודנט, מסיבות ואירועי תרבות נוספים בקמפוס ומחוצה לו.  /

ימי הפנינג ירידים ובזארים במכללה.  /
סיוע והכוונה בועדות משמעת וועדות לענייני תלמידים מול הנהלת המכללה.  /

הנחות בהיכל התרבות, הקאמרי, בית לסין, הבימה.  /
הנחות בגנים לאומיים.  /

תעודת סטודנט בינלאומית )עפ"י דרישה(.  /
otakim.co.il :אתר שמאגד בתוכו דוגמאות עבודות, מבחנים וסיכומי שיעורים /

הנחות במוזיאונים.  /
צילומים בחינם - לנשים בחופשת לידה ולמילואימניקים.  /

הנחות והטבות בפאבים ומסעדות באזור השרון.  /
מרתונים לפני הבחינות בקמפוס במחירים מסובסדים.  /

מחברות בחינה וחומר עזר בסוף כל סמסטר.  /
הגשת ולת"מ למילואימניקים.  /

ייצוג ושימור זכויות הסטודנט מול מעונות המכללה/הנהלת המכללה.  /
ייצוג ושמירה על זכויות הסטודנטים בוועדת הדחה/משמעת של המכללה.  /

זהו רק קומץ מתוך שלל פעילויות ופרוייקטים, שמופעלים ע"י האגודה לאורך כל השנה.
וכמובן עוד המון הפתעות והטבות במהלך שנת הלימודים.

אגודת הסטודנטים – הבית שלכם בקמפוס!

אגודת הסטודנטים הנה מלכ"ר עצמאי, והיא מאגדת בתוכה את כל 
הסטודנטים הלומדים באקדמית נתניה. כל סטודנט המוכר על-ידי 

המכללה הנו חבר באגודה, על-פי הסכמה החתומה על-ידי הסטודנט 
ברישום לתואר. 

חבר העמותה זכאי להשתתף בפעולות העמותה וליהנות משירותיה.
אגודת הסטודנטים באקדמית נתניה היא חברה מלאה בהתאחדות 

הסטודנטים בישראל.
מטרת האגודה היא לפעול למען הסטודנט ולייצגו בפני מוסדות 

המכללה ובפני מוסדות ציבוריים, ממשלתיים ובינלאומיים וכן לדאוג 
להטבות, מתנות, אירועי תרבות, הנחות וכו.

 נציגות אגודת הסטודנטים נבחרת אחת לשנה על-ידי הסטודנטים
של בתי-הספר בבחירות אישיות, ישירות וחשאיות.

 הודעת פרישה תוגש לאגודה בכתב עד שלושים יום, מתאריך
תחילת הלימודים באותה שנת הלימודים.

אגודת הסטודנטים הנה הועד שלך והיא פועלת למענך ולרווחתך.

  אגודת הסטודנטים נתניה | טלפונים: 09-8607722, 09-8607420, פקס: 09-8826903

אגודת 
הסטודנטים

הבית שלכם בקמפוס!
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לוח זמנים אקדמי 
שנה"ל תשפ״א,

2020-2021

בערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה יסתיימו הלימודים בשעה 18:00.  /
ביום הזיכרון לשואה ולגבורה, תתקיים עצרת זיכרון, בין השעות 10:00-11:00. בשעה זו לא יתקיימו לימודים.  /

בערב יום הזיכרון לחללי צה"ל, תתקיים עצרת זיכרון בין השעות 11:00-12:00 ויסתיימו הלימודים בשעה 18:00  /
ייתכנו בחינות גם במהלך סמסטר קיץ.  /

ייתכנו שינויים במועדי הלימודים.  /
שנת הלימודים תשפ"א תתחיל בתאריך: 1.11.2020  /

* סמסטר קיץ יהיה בתוך טווח התאריכים שצויינו, אך משכו משתנה בהתאם למסלול הלימודים.

בחלק מהפקולטות יתקיימו ימי היכרות והתמצאות לתלמידי שנה א' בשבוע שלפני תחילת שנת הלימודים
או בשבוע שלפניו. הודעה תצא ממזכירות הפקולטה.

יום א', ה' חשוון תש"פ 3.11.2019תחילת סמסטר א'

יום א', א' טבת תש"פ 29.12.2019חופשת חנוכה

יום שישי, ה' שבט תש"פ 31.1.2020היום האחרון לסמסטר א'

יום ה', ט"ז אדר תש"פ 12.3.2020תחילת סמסטר ב'

יום ב', י"ב ניסן תש"פ 6.4.2020יום אחרון ללימודים לפני חופשת פסח

יום שישי, כ"ג ניסן תש"פ 17.4.2020יום ראשון ללימודים לאחר חופשת פסח

יום ג', ד' אייר תש"פ 28.4.2020יום הזיכרון ויום העצמאות
יום ד', ה' אייר תש"פ 29.4.2020

יום אחרון לסמסטר ב'
יום שישי כ"ז סיון תש"פ 19.6.2020)למעט שני ימים נוספים שמופיעים בשורה הבאה(

שני ימי לימוד נוספים לסמסטר ב'
יתקיימו בימים ג', ד'

יום ג', א' תמוז תש"פ 23.6.2020
   יום ד', ב' תמוז תש"פ 24.6.2020

יום ה', כ"ד תמוז תש"פ 16.7.2020תחילת סמסטר קיץ*

יום ה', ט' באב תש"פ 30.7.2020תשעה באב

יום ג', י"א תשרי תשפ"א 29.9.2020יום אחרון לסמסטר קיץ*
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*2443 | 
netanya.ac.il

*המל"ג אישרה את תוכנית הלימוד לתואר ראשון בניהול מערכות בריאות.  הענקת התואר מותנית באישור המל"ג.
**בכפוף לגמר חובות אקדמיים ובהתאם להוראות המל"ג. ***בהתאם לתנאי הסף וכפוף לנהלי רישום ושכ"ל של המכללה.

"תכנית חץ" - תואר ראשון ותואר שני בארבע שנים בלבד**. )מלגות אטרקטיביות לנרשמים***(

ממשיכים לתואר שני:מסלולי תואר ראשון:
.B.A במנהל עסקים 

 .B.A בתקשורת
 .LL.B במשפטים

.B.A במדעי ההתנהגות
 .B.Sc במדעי המחשב והמתמטיקה

 .B.A בביטוח - בלעדי בישראלבלעדי בישראל
 .B.A בבנקאות ושוק ההון - בלעדי בישראלבלעדי בישראל

.B.A בניהול מערכות מידע
.B.A בניהול מערכות בריאות*

מכינה קדם אקדמית

 .M.B.A במנהל עסקים -
 שיווק | מימון | ניהול משאבי טבע, סביבה, אנרגיה ומים |

 ניהול פרויקטים ומערכות מידע | ניהול רב תחומי
.M.A בהתנהגות ארגונית ייעוצית

 .M.A בתקשורת
.M.A לימודי משפט ללא משפטנים

 .LL.M במשפטים - מסלול משפט מסחרי ועסקי 
 למצטיינים אפשרות למסלול עם תיזה

 .M.A בנדל“ן - בלעדי בישראלבלעדי בישראל
.M.A בבנקאות ושוק ההון - בלעדי בישראלבלעדי בישראל

.M.H.M בניהול מערכות בריאות


