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 2000-1038-2017-0126398סימוכין: 
 

 
 מוסדות אקדמיים להצטרפות  קורא קולהנדון : 

  לתכנית "אקדמיה בתיכון"
 

-האגף לתלמידים מחוננים ולמצטיינים בשיתוף המזכירות הפדגוגית ואגף א' לחינוך על :רקע
"התכנית"(. התכנית פועלת בקרב תלמידים  -יסודי מפעיל את התכנית "אקדמיה בתיכון" )להלן

מאפשרת לבתי הספר להציע מסלול לימודים יסודיים זו השנה השישית, ו-בבתי הספר העל
 במוסדות אקדמיים מוכרים.  המצטיינים לתלמידיםייחודי 

 : התכנית מיועדת לתלמידים מצטיינים הלומדים בחטיבה העליונה, מכיתה י' ואילך.קהל יעד

במקצועות  תלמידים לומדים במוסדות אקדמיים קורסיםנית : במסגרת התכמהות התכנית
של האגף  שאושרו על ידי משרד החינוך ומפורסמים באמצעות טבלת המרה באתר מסוימים

למחוננים ולמצטיינים. לימוד זה והיבחנות בקורסים הללו במוסדות האקדמיים יכולים להמיר 
את הלימוד בבית הספר ואת ההיבחנות בבחינות הבגרות באותו מקצוע, במידה והתלמיד מעוניין 

 . בכך

 דגשים חשובים לגבי התכנית:

האקדמי בדומה לכל הלימודים בקורסים יילמדו ברמה האקדמית הנהוגה במוסד  .א
 סטודנט מן המניין כולל ברמת ההיבחנות. 

 במשרד הרלבנטיים( מקצוע מרכזי מפקחים) רים"המפמ י"ע שיאושרו רק קורסים .ב
 .ברשימת ההמרה שאושרה לתכנית להיכלל יוכלו, החינוך

בקרדיטציה הן בציון בתעודת הבגרות ו הן הקורסים האקדמיים יזכו את התלמידים .ג
 20%על כל ציון סופי בקורס האקדמי יתווספו תואר ראשון. לימודי אקדמית לקראת 

נק' לציון שיופיע לתלמיד בתעודת הבגרות באותו תחום דעת )הציון הנו הציון הסופי 
 שיופיע בתעודת הבגרות של התלמיד(.

שכר הלימוד שייגבה מהתלמידים המשתתפים בתכנית, יהיה נמוך משכר הלימוד הרגיל  .ד
ם. בנוסף, האגף למחוננים ולמצטיינים במשרד החינוך יחלק מלגות הנגבה מסטודנטי

למשתתפים בתכנית )על פי קריטריונים של האגף(. תלמידים המשתתפים בתכנית 
"אודיסאה" לא יהיו זכאים למלגות ממשרד החינוך, כמו גם תכניות אחרות הממומנות 

 על ידי משרד החינוך.
 

וא בקישור:  פרטים נוספים אודות התכנית ניתן לקר

-excellents-frameworks/gifted-http://edu.gov.il/minhalpedagogy/gifted/Educational

highschool.aspx-in-myframeworks/Pages/acade 
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 על בקשה להגיש – מטה המופיעים בתנאים העומדים אקדמיים מוסדות מזמין החינוך משרד
 .  בתחומם התכנית את ולהפעיל להצטרף מנת

 

 התנאים להשתתפות מוסדות בתכניתא. 

להלן יפורטו התנאים  בהם נדרש מוסד אקדמי לעמוד, ככל שהוא מבקש להצטרף להפעלת 
 בתחומו )יודגש כי מדובר בתנאים מצטברים(:התכנית 

המוסד האקדמי הנו מוסד אקדמי מוכר להשכלה גבוהה על ידי המועצה להשכלה גבוהה,  .1
 .1958 -בהתאם לחוק המועצה הגבוהה, תשי"ח

המוסד האקדמי מתחייב שהקורסים האקדמיים, המאושרים בטבלת ההמרה, אותם  .2
בכדי שלא תהיה התנגשות  ספריים -הבית הלימודים לאחר שעותהתלמידים ילמדו, יתקיימו 

 המתקיים אקדמי לקורס התלמיד של יציאתו את לאשר ניתן חריגים ביניהם. במקרים
 ובאישורו, התלמיד לומד בו הספר בית מנהל של דעתו שיקול פי על הלימודים שעות במהלך

 .בכתב לכך

המוסד האקדמי מתחייב שכל תלמיד ילמד בשנה הראשונה להצטרפותו לתכנית בכל  .3
קורס מקדים כמפורט בהמשך ובסמסטר השני  -קורס אחד )בסמסטר הראשון -סמסטר 

הקורס הראשון בטבלת ההמרה(. החל מהשנה השנייה )או מסמסטר הקיץ( יוכל התלמיד 
ר ובאישור המנהל האקדמי של ללמוד שני קורסים בסמסטר. באישור מנהל בית הספ

 התכנית במוסד האקדמי יוכל תלמיד ללמוד מעל שני קורסים בסמסטר. 

 המוסד האקדמי מתחייב להציע למשתתפי התכנית את מגוון הקורסים הבאים: .4

 :סמסטריאליים מקדימים קורסים .א
 : כגון 

 התלמידים, ו/או; לכלל אקדמית באוריינות קורס 

  קורס מבוא למתמטיקה לתלמידים שמתכוונים ללמוד קורסים במתמטיקה, במדעי
 המחשב או בפיזיקה, ו/או; 

  קורס מבוא בכימיה לתלמידים המתכוונים ללמוד קורסים בכימיה או בביולוגיה 

 או חלופה מוסכמת אחרת 

 הנלמדים הדעת לתחומי המקבילים, שונים דעת בתחומי קורסים של רחב מגוון .ב
 :  הבגרות בבחינות נבחנים בהם העליונה בחטיבה

 מוכר,  ראשון תואר האקדמי המוסד מעניק בהם הדעת בתחומי יהיו הקורסים
  בלבד. 

המוסד האקדמי נדרש למסור סילבוס מפורט של מגוון הקורסים שבכוונתו להציע, דוגמאות  .5
 5לפרק זמן של בחינה וכן התחייבות שלא לשנות את הסילבוס או את רמת הקושי בבחינות 

שנים, כיוון שיש קבוצת קורסים אשר יחד ממירה את בחינת הבגרות. אם בעתיד יתעורר 
צורך לשנות את הסילבוס והבחינות, ידוע לו כי הם יוגשו לבדיקה מחודשת של המפמ"רים 

 הרלבנטיים.
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 הנכלל אקדמי קורס שינוי או ביטול כל על החינוך למשרד המוסד האקדמי מתחייב להודיע .6
 שתלמיד מצב ייווצר שלא כדי) התפוגה לפני שנתיים וזאת לפחות, שאושרה ההמרה ברשימת

 (.אותו להשלים יכול ולא מסוים קורס ללמוד מתחיל

המוסד האקדמי מתחייב כי המרצים שייבחרו ללמד בתכנית יהיו בעלי מכוונות להוראת  .7
 תלמידים בביה"ס על יסודי. 

יכולת לתת קורסים וירטואליים התומכים בתהליך  המוסד האקדמי מתחייב כי הוא בעל .8
 הלמידה של התלמידים.

 המוסד האקדמי מתחייב להעניק מלגות עבור התלמידים המשתתפים בתכנית.  .9

המוסד האקדמי מתחייב להפעיל מנגנונים לעבודה ממשקית עם מטה משרד החינוך,  .10
 המחוזות במשרד החינוך ובתי הספר:

טעם המוסד האקדמי, אשר יהיה בקשר רציף עם הרכזים ימונה מנהל אקדמי לתכנית מ .א
בבית הספר, ועם המפקחת האחראית באגף למחוננים ולמצטיינים במשרד החינוך 

 וצוות המדריכים.

ייבנה ממשק בין מערכת המחשב של המוסד האקדמי לבין מערכת המחשב של משרד  .ב
 החינוך לצורך העברת ציונים, בהתאם לדרישות המשרד.

נים בנושא התכנית מהמוסד האקדמי לרכזי התכנית בבתי הספר, למדריכים העברת נתו .ג
ולאגף למחוננים ולמצטיינים במשרד החינוך תעשה על פי הצורך ועל פי כללי אבטחת 

 מידע.

המוסד האקדמי מתחייב להשתתף בלפחות מפגש הכשרה אחד בשנה שיתקיים לרכזים  .ד
ם והקבלה, מערך המלגות, אופני של התכנית בבתי הספר לצורך היכרות נהלי הרישו

הקשר עם המוסד האקדמי ונהלי הבחינות על כל המשתמע. בנוסף יתקיים בסיום כל 
 סמסטר מפגש משוב והפקת לקחים. 

המוסד האקדמי מתחייב לקיים לפחות מפגש אחד בשנה עם המנהלים של בתי הספר  .ה
 שתלמידיהם ילמדו בתכנית.   

אקדמי  ץוף הרכזים של בתי הספר מערך של ייעוהמוסד האקדמי מתחייב לקיים בשית .ו
שוטף במהלך הלימודים וכן מנגנון ייעוץ אקדמי לתלמידים במהלך הבחירה והרישום 

 שלהם לקורסים.  

המוסד האקדמי מתחייב לקיים בשיתוף האגף למחוננים ולמצטיינים במשרד החינוך  .ז
המשוב לאגף  משוב של התלמידים וכן של המנחים/המרצים ויעביר את תוצאות

למחוננים ולמצטיינים במשרד החינוך בתום כל שנת לימודים אקדמית. המשובים 
 ישמשו את האגף, בין היתר, לצורך קבלת החלטה לגבי המשך הפעלת התכנית. 

 

  יצוין כי המוסד האקדמי רשאי להפעיל סמסטר קיץ במסגרת התכנית, אולם מבחינת
)מכיוון שבתי הספר מצויים בחופשה בתקופה משרד החינוך הוא איננו מחויב לכך 

 זו(.

 
 הבקשה להצטרפות לתכנית הגשת אופן .ב

 התנאים לעיל, והמעוניין להצטרף לתכנית נדרש: כל( מוסד אקדמי העונה על 1)

להגיש בקשת הצטרפות על גבי הטופס המצ"ב, הכוללת התחייבות חתומה מטעם  .א
 המופיע בפרק א' לעיל.רקטור/ נשיא/ מנהל המוסד האקדמי באשר לכל 
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לפרט את תחומי הדעת אותם יוכלו התלמידים ללמוד במסגרת התכנית במוסד האקדמי  .ב
 שיכללו בטבלת ההמרה. 

 
 08.02.2018תשע"ח,  כ"ג בשבטחמישי,  יום – הצטרפות בקשת להגשת האחרון התאריך( 2)

 .הסף על יידחו – בזמן יוגשו שלא בקשות

  :בליווי כל המסמכים שצוינו, בדואר  לפי הכתובת( את הבקשה יש לשלוח 3)

, 2 הנביאה דבורה' רח, אבידר מאירה' הגב עבור, ולמצטיינים למחוננים האגף, החינוך משרד
 .9100201 מיקוד ירושלים

לשאלות נוספות והבהרות ניתן לפנות בכתב בלבד אל הגב' מאירה אבידר, מפקחת ארצית 
או באמצעות מייל בכתובת:  02-5602974למצטיינים באמצעות פקס' מס': 

meiraav@education.gov.il 
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 לוגו של המוסד האקדמיאת הטופס יש למלא על גבי דף 

 אל: האגף למחוננים ולמצטיינים

 

 שלום רב,

 בקשה להצטרף לתכנית "אקדמיה בתיכון"הנדון: 

אנו _____________________________ )שם המוסד האקדמי( מבקשים בזאת, להצטרף 

 לתכנית "אקדמיה בתיכון".

 .ידכם על שהוגדרו הקריטריונים על המבוססת מפורטת תכנית ב"מצ .1

 .התכנית תנאי כלל על עונה אכן האקדמי המוסד כי בזאת ומתחייב מצהיר אני הח"מ .2

 ;המוסד האקדמי מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה 

 ;הקורסים בטבלת ההמרה יפעלו לאחר שעות הלימודים הבית ספריים 

 ;הקורסים שיוצעו יהיו בתחומי דעת שהמוסד מעניק בהם תואר ראשון מוכר 

  מקדימים;יופעלו קורסים 

  מצורף פירוט הקורסים על פי תחומי הדעת כולל סילבוס הקורסים ודוגמאות של
 בחינות; 

 ;לא יבוצע שינוי בסילבוס או ברמת הקושי בבחינה למשך חמש שנים 

  המוסד האקדמי יודיע על כל ביטול או שינוי של קורס המופיע בטבלת ההמרה לפחות
 שנתיים לפני התפוגה;

 ות להוראת תלמידים במוסד על יסודי;המרצים בעלי מכוונ 

 ;למוסד יש יכולת לתת קורסים וירטואליים 

 ;המוסד יעניק מלגות לתלמידים המשתתפים בתכנית 

 :המוסד יפעיל מנגנונים לעבודה ממשקית עם המשרד 

o ;מינוי מנהל אקדמי לתכנית 

o ;בניית ממשק בין מערכת המחשב של המוסד האקדמי למשרד החינוך 

o  לגורמים השונים במשרד החינוך על פי הצורך ועל פי כללי אבטחת העברת מידע
 מידע;

o ;קיום מפגשי הכשרה לרכזים ולמנהלים 

o ;קיום מערך ייעוץ אקדמי לתלמידים 

o  קיום משוב תלמידים ומרצים והעברת הממצאים למשרד החינוך בכל שנת
 לימודים;
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   02-5602974فاكس  02-5602973هاتف  9510402القدس, -, اورشليم2 شارع دبورا هنبيئة

http://www.education.gov.il/gifted 

______ פרטי שם איש הקשר לצורך התכנית במוסד האקדמי:____________ .3

 תפקיד:______________ טלפון:____________ טלפון נייד:_______________

 כתובת למשלוח דואר:______________ כתובת דואר אלקטרוני:______________

 

         _________________________                 _____________            ______________ 

 ת"ז                         תפקיד )רקטור/נשיא/מנהל המוסד האקדמי(              שם מגיש הבקשה         
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