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 הזמנת בתי ספר להצטרף לתכנית "אקדמיה בתיכון"הנדון : 

 

האגף למחוננים ולמצטיינים מפעיל את התכנית "אקדמיה בתיכון" במוסדות אקדמיים ברחבי 
 החל משנת תשע"ג.הארץ 

 הלומדים בבתי ספר על יסודי, והניגשים לבחינות בגרות אינטרניים.  ,התכנית מיועדת לתלמידים

מצטיינים ומוכשרים, בעלי מוטיבציה גבוהה ללימודים, אשר מסוגלים  התלמידים הינם תלמידים
 להתמודד עם חומר לימודי אקדמי, ובעלי הישגים גבוהים בלימודים.

, , המאותרים כמחונניםיכולים להצטרף לתכנית כבר בהיותם בכיתה י'. תלמידיםהתלמידים 
 או תלמידים המצטיינים במיוחד יוכלו להצטרף לתכנית החל מכיתה ט'. כמצטיינים

התלמידים לומדים קורסים אקדמיים מטעם המוסד האקדמי שהשתתפותו בתכנית אושרה על 
וההיבחנות במסגרת המוסד האקדמי ממירים את ידי האגף למחוננים ולמצטיינים. הלימודים 

הלימודים בביה"ס בתחומי הדעת עליהם הוחלט במשרד החינוך, וגם את ההיבחנות בבחינת 
הבגרות )כולה או חלק מן השאלונים באותם תחומי דעת(, ויזכו את התלמיד בציון בתעודת 

 הבגרות. 

נ"ז( לאקרדיטציה אקדמית. לכל הקורסים האקדמיים יזכו את התלמידים גם בנקודות זכות )
לחישוב הציון הסופי בתעודת  יםאחוז 20ציון של קורס אקדמי המופיע בטבלת ההמרות יתווספו 

נק' לכל ציון של קורס  8הבגרות. )לקורסים שנלמדו עד תום שנה"ל תשע"ז התוספת תהיה 
 אקדמי(.

ת הצטיינות. המלגות תינתנה במסגרת התכנית ניתנות מלגות משני סוגים: מלגת סיוע כלכלי ומלג
 על פי הקריטריונים שנקבעו במשרד החינוך.

בית ספר המעוניין להצטרף לתכנית מתבקש למלא את הטופס המצ"ב ולשולחו על פי ההנחיות 
 הרשומות בו.
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 בשנה"ל_____ סמסטר__ "אקדמיה בתיכון"הצטרפות לתכנית  טופס

 לכבוד
 המפקח/ת הכולל/ת 

 מחוננים ומצטיינים במחוז רפרנט/ית
 meiraav@education.gov.il, או למייל: 5602974-02האגף למחוננים ולמצטיינים באמצעות פקס  

 

  .אקדמיה בתיכון"אני מבקש/ת  לצרף את בית ספרי כמועמד לתכנית "

 :יש לסמן את המוסדות האקדמיים המבוקשים

 הפתוחה                                     ם   הטכניון הם              האוניברסיט
 אוניברסיטת אריאל   ם                      חי          -ם              המכללה האקדמית תל

 קמפוס אילת -ןן גוריובאוניברסיטת ם              אוניברסיטת בן גוריון בנגב                               ם   
            האוניברסיטה העברית                               ם                              אביב        -ם              אוניברסיטת תל

 

 פרטי ביה"ס:

  שם המפקח/ת הכולל/ת   מחוז

  טלפון ביה"ס   יישוב

  פקס ביה"ס   שם בית הספר

  בעלות   סמל מוסד

  מדד טיפוח   שם המנהל/ת

     כתובת ביה"ס

 פרטי המנהל/ת:

  טלפון ישיר בביה"ס

  טלפון נייד

  כתובת דוא"ל

 פרטי הרכז/ת המיועד/ת:

  שם

  טלפון נייד

  כתובת דוא"ל

 

___________                              _____________                ___________ 

 חתימת המנהל/ת                                             תאריך                             שם המנהל/ת 
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