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 כללי  .1

המכללה מקיימת תוכנית לימודים לסטודנטים מצטיינים במטרה לעודד העמקה בידע הנלמד  

עבודות   ולמצות את כישוריהם בעזרת הנחייה אישית. במסגרת התוכנית הסטודנטים מבצעים

סמסטריאלי-קדם שנתית  ות מחקר  מחקר  ועבודת  החובה  שתוצאותיה בקורסי    מוצגות  ן, 

לתעשיית   נחשפים  הסטודנטים  בנוסף  המכללה.  של  המחקר  בכנס  או  שנתי  ייעודי  באירוע 

הסטודנטים שנתיים.  סיורים  באמצעות  בארץ  לימודים    העילית  למלגת  זוכים  בתוכנית 

בתפקידי    השתלבותרו  שיאפש  ולהטבות אקדמיות. התוכנית מאפשרת הקנייה של כלי מחקר,

 . בהמשךלימודים לתארים גבוהים ויכשירו לקראת פיתוח בתעשייה  

 מטרת הנוהל  .2

  , כנית ודרישותיהוהת   מרכיבי  פירוט תנאי הקבלה ותהליך קבלת הסטודנטים לתוכנית,    הגדרת

 ההטבות הניתנות לסטודנטים המשתתפים בתוכנית.    הצגתכמו גם 

 מסמכים ישימים ודרישות חוק .3

 התקנון האקדמי של המכללה.

 הגדרות .4

 תוכנית המצוינות.   - תוכנית .4.1

הנדסה ל נציג מכל מחלקה    ,ועדה הכוללת את ראש תוכנית המצוינות  -   ועדת מצוינות .4.2

ונציגיה  נציג  ו לתוכנית  קבלה  כוועדת  משמשת  הוועדה  למתמטיקה.  יהיו  מהמחלקה 

כן  אחראים על אישור תוכנית הלימודים האישית של הסטודנטים ממחלקתם בתוכנית ו

 לבחירה על ידי הסטודנטים.   ,מעבר לתוכנית הלימודים ,תכניםהקביעת על 

הכספים והמשנה לנשיא ועדה הכוללת את ראש תוכנית המצוינות, מנהל  - ועדת הטבות .4.3

הוא לבחון את זכאות הסטודנטים להטבות כלכליות   םלעניינים אקדמיים, אשר תפקיד

 והטבות אקדמיות. 

 אחריות  .5

 ראש תוכנית המצוינות אחראי על  הפעלת הנוהל. 

 השיטה  .6

 אופן קבלת סטודנטים לתוכנית   .6.1

העונים על תנאי הקבלה למחלקה בה הם     מועמדים חדשים בשנה א' ללימודיהם .6.1.1

 : הבאיםמבקשים ללמוד, ובנוסף על לפחות שלושה מבין ארבעת התנאים  

  90יח"ל( בציון מינימלי של    5)ברמה מוגברת  תעודת בגרות הכוללת מתמטיקה   •

 )לא כולל בונוס(. 
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יח"ל( בציון מינימלי    5)מוגבר  תעודת בגרות הכוללת מקצוע מדעי או טכנולוגי   •

 )לא כולל בונוס(.  90של 

 בדגש רב תחומי או בדגש כמותי.  680ציון פסיכומטרי מינימלי של   •

 . 630ציון סכם מינימלי של  •

קבלה.   • אישיראיון  לראיון  לתוכנית  מועמד  כל  תהזמנת  שבו  מידת  י,  בחן 

ע תינתן  בקבלה  התאמתו.  שהשתתפו  דיפות  העשרה  למועמדים  במסגרות 

 כגון: חוגי מדע, פרויקטים מדעיים, תחרויות וכד'.  ,בתקופת לימודי התיכון

ויוכלו   הראשון  הסמסטר  במהלך  יתראיינו  מתאימים,  שיימצאו  סטודנטים 

  תוכנית בנקודות זכות    18צברו  ש  ,בתנאי  ,  מהסמסטר השני  החללהצטרף לתוכנית  

בשני האחוזים    נמצאהמומלצת ושממוצע ציוניהם בסמסטר הראשון    הלימודים

 ציוני הסטודנטים במחזורם ובמחלקתם. במדרג העליונים 

במכללה .6.1.2 הלומדים  ללימודיהם    סטודנטים  הראשונים  הסמסטרים  שני  לאחר 

 עונים על הקריטריונים הבאים:הו

מידרג  של    בשני האחוזים העליונים  יםונמצא 88-מ גבוהממוצע ציונים מצטבר   •

הסטודנטים למתמטיקה   ציוני  מהמחלקה  מועמדים  ובמחזורם.  במחלקתם 

 יכללו בקריטריון זה יחד עם הסטודנטים להנדסת חשמל. 

של   • עבור סטודנטים שהתקבלו למכללה    36צבירה  במכללה.  לכל הפחות  נ"ז 

ממוסד אקדמי אחר ולמדו שני סמסטרים במכללה, נדרשת צבירה של לא יותר  

 נ"ז נצברו במכללה.  25מתוכן לפחות  ש ,מוכרותנ"ז   55 -מ

לראיון אישי, שבו תבחן מידת התאמתו    יוזמןראיון קבלה. כל מועמד לתוכנית   •

 לתוכנית.  

 מרכיבי התוכנית    .6.2

נ"ז    36קורסים בהיקף של לפחות  ללמוד    יחויבוסטודנטים המשתתפים בתוכנית   .6.2.1

  - נ"ז במשך שנתיים ו  75עליהם לצבור לפחות     .שנת לימודים  בכל  )כולל פטורים( 

 שנים.  3נ"ז במשך  114

ללמוד לפי תוכנית הלימודים המומלצת במחלקתם.    יחויבוסטודנטים בתוכנית   .6.2.2

באופן חריג תינתן אפשרות לדחייה של קורס אחד מהתוכנית המומלצת ובתנאי  

לסמסטר  שקורס זה אינו מהווה קדם לקורסים אחרים. הדחייה היא לכל היותר  

 העוקב בו הקורס ניתן. 
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המומלצת    הלימודים  כל סטודנט בתוכנית חייב לקבל אישור על שינויים מתוכנית .6.2.3

 מנציג המחלקה בוועדה לתוכנית המצוינות.  

כלים המקובלים    מטרת העבודה היא להקנות לסטודנטים  .עבודה במקום מבחן .6.2.4

בעבודת מחקר ולהכשירם למחקר שיבצעו בשנה ג'. קובץ הנחיות לביצוע העבודה  

יישלח לסטודנטים המתקבלים. סטודנטים שהתקבלו לתוכנית בשנה הראשונה  

ב' של השנה הראשונה    יחויבוללימודיהם   לבצע עבודה במקום מבחן בסמסטר 

מתקבלים בשנה  הטודנטים  ועבודה נוספת במהלך השנה השנייה ללימודיהם. ס

 . השנייהשניה חייבים לבצע עבודה אחת בלבד במהלך השנה 

 הנחיות לעבודה במקום מבחן .6.2.5

 . מנחה העבודה  הוא  מרצה הקורס העבודה תתבצע בקורסי חובה בלבד. .6.2.5.1

, הסטודנט והמנחה ימלאו את הפרטים הנדרשים  העבודה  לאחר מציאת נושא .6.2.5.2

  הסטודנט ו בנספח א'. נציג המחלקה בוועדת מצוינות יאשר את נושא המחקר,  

תוכנית    את  ישלח לראש  המחקר  הצעת  תקציר  בצירוף  החתום  א'  נספח 

 לביצוע עבודת המחקר.  ההמצוינות. אישור ראש התוכנית מהווה אסמכת 

ייפגש .6.2.5.3 ההנחיה  לשם  והמנחה    ובמסגרת  אישיות  פגישות  מספר  הסטודנט 

בכתיבת    לעהדרכה   והנחייה  ההתקדמות  אחר  מעקב  המחקר,  ביצוע  אופן 

עבודת המחקר. ציון העבודה יתבסס על העבודה השוטפת, העבודה הכתובה  

והגנה בע"פ של הסטודנט על העבודה. ציון העבודה מחליף את ציון המבחן  

 בקורס.  

 היותר שני סטודנטים בסמסטר. מנחה יוכל להנחות לכל   .6.2.5.4

במקרים חריגים מרצה הקורס רשאי להמליץ על מרצה מתאים אחר להנחות   .6.2.5.5

נוכח בהגנה של הסטודנט על  יהיה  את הסטודנט. במקרים אלה מרצה הקורס  

 העבודה.  

בזוג .6.2.5.6 לביצוע  ניתנת  ואינה  אישית  היא  מנחה  ותהעבודה  מזאת,  יתרה  אינו  . 

לתתירשאי   עבודה  נושא  שני  נוש-לפצל  עבור  משותף  עבודה  בסיס  עם  אים 

 סטודנטים בהנחייתו. 

ה .6.2.5.7 העבודה  הקורסציון  ציון  מתקיי .  וא  בקורס  בחני  ואמצע    תבחינ  מיםאם 

בתוכנית   אותם  וישיגו    ולםלכ   וייגש ביניים, הסטודנטים  ציונים הממקמים 

מקרה,  ב  .האמצע ובבחני הביניים  בחינתבבשליש העליון בהתפלגות הציונים  

  הסופי בקורס ציון  הו  סמסטר סוף בחינתעליהם לגשת ל בתנאי זהלא עמדו ש

 לציון העבודה.  בחינהממוצע בין ציון היהיה ה

יהיה לא יאוחר מסוף תקופת המבחנים של הסמסטר   .6.2.5.8 מועד הגשת העבודה 

שבו ניתן הקורס. לאחר קבלת ציון על העבודה, המנחה ידווח לראש תוכנית  
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. עותק של העבודה יישלח על ידי  עבודהה   ציוןעל  המצוינות על סיום העבודה ו 

השלמות לדרוש  רשאי  התוכנית  ראש  המצוינות.  תוכנית  לראש    הסטודנט 

 מקרה שהעבודה לא עומדת בסטנדרטים המקובלים. ב

ורב .6.2.6 מוגברים  קורס אחד  תחומיות:  -קורסים  ללמוד  חייב  בתוכנית  כל סטודנט 

ממחלקה אחרת במהלך שנת הלימודים השנייה לתואר, באחת משתי האפשריות  

 הבאות: 

למשל:    המרת .6.2.6.1 מוגבר,  בקורס  חובה  מכונות    המרתקורס  של  פיזיקה  קורס 

 חשמל. בפיזיקה של 

על חשבון קורס בחירה, או כקורס נוסף מעבר    קורס ממחלקה אחרת  לימוד .6.2.6.2

 לתוכנית הלימודים וללא עלות כספית לסטודנט. 

ועדת המצוינות תערוך רשימה של קורסים הניתנים להמרה. בחירת הקורס   .6.2.6.3

החלופי תהיה באישור ראש התוכנית ונציג המחלקה של הסטודנטים בוועדת  

 מצוינות. 

מחק .6.2.7 ג'.עבודת  בשנה  סטודנטים  שיבצעו  שנתית  יבצעו    ר  בתוכנית  סטודנטים 

סגל   בהנחיית חבר  שנתית  מחקר  לשני  ב עבודת  חלופה  מכללה. העבודה תהווה 

נוספות ללא עלות כספית(. עבודת המחקר    זכות קורסי בחירה )או צבירת נקודות

 את כל המאפיינים של עבודת מחקר בתחום בו היא מבוצעת.   תכלול

  אינו רשאי . יתרה מזאת, מנחה  ותוא אישי ואינו ניתן לביצוע בזוגהמחקר ה .6.2.7.1

נושאים שלהם בסיס עבודה משותף עבור שני  -לפצל את נושא מחקר לשני תתי

עבודת   על  להתבסס  יכול  לא  מנחה  בנוסף,  בהנחיתו.  יותר  או  סטודנטים 

 סטאז' או פרויקט כחלק של המחקר הנדרש מהסטודנט  

חב .6.2.7.2 ע"י  ייקבע  המחקר  נקודות  היקף  מספר  הסטודנט.  את  המלווה  הסגל  ר 

 נ''ז עבור עבודת המחקר השנתית(.   5נ''ז לסמסטר )סה"כ   2.5הזכות הוא  

ומנחה לעבודה, הסטודנט והמנחה ימלאו את הפרטים   .6.2.7.3 נושא  לאחר מציאת 

הצעת   מצוינות,  בוועדת  המחלקה  נציג  אישור  לאחר  ד'.  בנספח  הנדרשים 

ד'   בנספח  המפורטת  ראשהמחקר  אישור  המצוינות.  תוכנית  לראש    תשלח 

 הווה אסמכתא לביצוע עבודת המחקר. י התוכנית 

בתוכנית   .6.2.7.4 עבודת  הסטודנטים  את  לבצע  לבחור  יוכלו  כפול,  לתואר  לומדים 

תוכניות הלימודים של התואר הכפול. העבודה תהווה    משתיהמחקר באחת  

נעשה   בה  הלימודים  בתוכנית  רק  בחירה  לקורסי  )לשם  חלופה  המחקר 

מחקר    ,הבהרה וביצע  ותוכנה,  במתמטיקה  כפול  לתואר  הלומד  סטודנט 

ב לזכותו  ניתן  ולא    5  -בתוכנה,  בתוכנה  בחירה  קורסי  חשבון  על  נ"ז 

לחילופין בחירה.    ,במתמטיקה(.  קורסי  לבטל  מבלי  המחקר  את  לבצע  ניתן 

 במקרה זה תוספת נקודות הזכות לא תחויב בתשלום. 
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ל  ,סטודנטים .6.2.7.5 יוכלו להחליף את עבודת    ,בצע מחקר במחלקה אחרתשבחרו 

המחקר בשני קורסי בחירה רק אם יש זיקה בין המחקר לתוכניות הלימודים  

את   להמיר  זה  במקרה  רשאית  התוכנית  ועדת  הסטודנטים.  של  במחלקה 

ממחלקת   השונה  במחלקה  שנעשתה  המחקר  של  עבודת  הסטודנטים  האם 

 נ"ז.  5עד   0במספר נ"ז בין  

ההנחיה ייפגש המנחה עם הסטודנט מספר פגישות אישיות בכל אחד  במסגרת   .6.2.7.6

משני הסמסטרים בו מתבצע המחקר. פגישות אלה ישמשו להדרכה על אופן  

עבודת   בכתיבת  והנחייה  המחקר  ההתקדמות  אחר  מעקב  המחקר,  ביצוע 

 המחקר.  

. בתום  ראשון  המנחה יעריך את עבודת המחקר הערכת ביניים לאחר סמסטר .6.2.7.7

נתי הסטודנטים יגישו עבודה כתובה התואמת את קובץ ההנחיות.  הש  המחקר

ציון העבודה יתבסס על העבודה השוטפת, העבודה הכתובה המוגשת והגנה  

הבקיא  לפחות    אחד בע"פ על העבודה אשר תתבצע בפני המנחה ומרצה נוסף  

 בתחום.  

לאחר קבלת ציון על העבודה, המנחה ידווח לראש תוכנית המצוינות על סיום   .6.2.7.8

ידי   על  יישלח  העבודה  של  עותק  לעבודה.  שניתן  והציון  המחקר  עבודת 

השלמות   לדרוש  רשאי  התוכנית  ראש  המצוינות.  תוכנית  לראש  הסטודנט 

 עומדת בסטנדרטים המקובלים.   אינהבמידה והעבודה 

יהיה לכל המאוחר שנה קלנדרית מיום קבלת    מועד הגשת העבודה הסופית .6.2.7.9

באירוע   המחקר  עבודות  את  יציגו  הסטודנטים  העבודה.  לתחילת  האישור 

ממצאיה  כי  השנתי של תוכנית המצוינות. מצופה מעבודת המחקר שבוצעה  

 יהיו ראויים להצגה  בכנס המחקר השנתי של המכללה.  

טכנולוגיה .6.2.8 עתירי  במפעלים  לימודי  לשנה    .סיור  סטודנטים  לאורגן  יאחת 

ידע וטכנולוגיה ומפגש עם    ותסיור לימודי בתעשיות עתירבתוכנית    םשתתפימה

 בכירים בתעשייה. 

הפרויקט  את      יציגו הסטודנטים  אירוע שנתי, בואחת לשנה יתקיים    .אירוע שנתי .6.2.9

ג'  שביצעו  המחקרי   המצוינות,  בשנה  ועדת  לחברי  בתוכנית,  הסטודנטים  לכלל 

למנל"א ולראשי המחלקות. האירוע יהיה פתוח לכלל חברי הסגל    ,המכללהלנשיא  

מומלץ  במכללה. מומלץ שהאירוע יכלול הרצאה של מדען או איש תעשייה בכיר.  

 שהאירוע יתקיים בתחילת שנת הלימודים.

   סטודנטים בשנה ד' הנמצאים בתוכנית המצוינות .6.2.10

שלא    ,שנות לימוד. סטודנטיםככלל, תוכנית המצוינות מסתיימת לאחר שלוש   .6.2.10.1

הספיקו לסיים את עבודת המחקר בפרק זמן זה, יוכלו להגיש בקשה לסיום  
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תכלול   לא  היא  תאושר,  הבקשה  אם  נוסף.  אחד  בסמסטר  המחקר  עבודת 

 מלגת תוכנית המצוינות עבור הסמסטר הנוסף.  

השנתי,    ,סטודנטים .6.2.10.2 באירוע  אותה  הציגו  ואף  המחקר  עבודת  את  שסיימו 

לראש תוכנית המצוינות  המלצת המנחה  כולל    להגיש בקשה מנומקת  ,יוכלו

או שניים במהלך שנת הלימודים  אחד  סמסטר  במשך  להרחיב את המחקר  

אם הבקשה תאושר, היא לא תכלול זיכוי נוסף בנ"ז. ועדת ההטבות    .הרביעית

 היא שתחליט מהן ההטבות להן זכאים הסטודנטים במקרה זה. 

 להשתתף בסיור במפעלים עתירי טכנולוגיה. יהיו זכאים   הסטודנטים .6.2.10.3

 

 הטבות לסטודנטים .7

פעילות    , הגישו דו''ח'או ג  ', ב'סטודנטים שסיימו את שנת הלימודים א מלגה שנתית.   .7.1

( זכאים 7.2שנתית, ועמדו בכל דרישות התוכנית )כולל ביצוע מחויבות חברתית, סעיף  

פעילות   שנת  כל  לאחר  משולמת  המצוינות  תוכנית  מלגת  המצוינות.  תוכנית  למלגת 

בתוכנית ומחושבת לכל סטודנט באופן דיפרנציאלי לפי נוסחאות וטבלאות שאושרו על 

 וינות.  ידי ועדת הטבות של תוכנית המצ

במהלך    סטודנטיםל .7.1.1 תשולם  המלגה  חורף,  בסמסטר  לימודיהם  התחילו  אשר 

 . חודש דצמבר שלאחר שנת הלימוד

המלגה  בסמסטר  לימודיהם  התחילו  אשר  לסטודנטים .7.1.2   במהלך  תשולם  אביב, 

 הלימוד. שנת שלאחר יוני  חודש

חברתית. .7.2 חברתית    מחויבות  מחויבות  מילוי  הוא  שנתית  מלגה  לקבלת  הכרחי  תנאי 

פעילות ותעביר אישור העל    שתפקחבאמצעות היחידה למעורבות חברתית של המכללה,  

היקף הנדרש לקבלת מלגה מלאה הוא על  היקף השעות לראש התוכנית בסוף השנה. ה

שעות פעילות חברתית בשנה. פעילות    30  ותמלגה נדרש מהשעות בשנה. לקבלת חצי    50

פעילות חברתית  במקרה של  לגה כלל.  שעות שנתיות לא תזכה במ   30  -בהיקף הנמוך מ

 תוכנית המצוינות. ב המבוצעת במסגרת רשמית אחרת, השעות ייחשבו גם 

 הטבות אקדמיות והטבות נוספות  .7.3

נציג   .7.3.1 באישור  תוספת תשלום,  ללא  קורסים  של  יותר  רב  ללמוד מספר  אפשרות 

 .המחלקה בוועדת מצוינות וראש תוכנית המצוינות )נספח ה'(

 דם לקורסים.זכאות לרישום מוק  .7.3.2

מימון מלא או חלקי בהשתתפות בכנסים בארץ, באישור המנל"א וראש תוכנית   .7.3.3

 המצוינות. 
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 כניות חילופי סטודנטים של המכללה עם אוניברסיטאות בחו"ל. ועדיפות בת .7.3.4

שלם(.   .7.3.5 לסמסטר  ספרים  השאלת  )לדוגמה,  בספרייה  משופרים  השאלה  תנאי 

 )ללא דרישת תשלום( לצורך ביצוע עבודות.  תספרייתיהשאלה בין 

לסטודנטים אשר סיימו את התוכנית, עמדו בכל המטלות וקיבלו ציון על עבודת   .7.3.6

המחקר, תוענק תעודה המעידה על השתתפותם בתוכנית המצוינות במעמד טקס  

הבוגה סטודנטים    .מכללתירים  לתואר,  הזכאות  קבלת  לבקשעם  אישור    יוכלו 

    .הפרטים המופיעים בתעודה , בציון כלמצוינותהרשמי על השתתפות במסלול  

 תהליכי בקרה והערכה  .8

בתוכנית   .8.1 במסגרת התוכנית  לה  נדרשסטודנט  פעילותו  המפרט את  דו"ח  לשנה  גיש אחת 

יוגש   הדוח  תוכנית המצוינות.  הגשת  לראש  למילוי.  יישלח לסטודנט  בקובץ אקסל אשר 

 הדוח מהווה תנאי הכרחי לקבלת מלגה. 

המשך   ראש התוכנית.  על ידי    הישגי הסטודנטים הלומדים בתוכניתייבדקו  אחת לשנה,   .8.2

  6.2.1מותנית בעמידה במספר נקודות זכות כמפורט בסעיף  המצוינות  ההשתייכות לתוכנית  

העליונים במחזור  (  4%)בארבעת האחוזים  נמצא  הו   86  -גבוה מהובממוצע ציונים מצטבר  

המחלקתי השנתי בו לומד הסטודנט. סטודנטים מהמחלקה למתמטיקה יכללו בקריטריון  

 זה יחד עם הסטודנטים להנדסת חשמל. 

מהתוכנית.   .8.3 מהסיבותכל  הרחקה  סטודנט    ה מהוו  ותהבא   אחת  להרחקת  מספיק  תנאי 

 מהתוכנית. 

זכות   .8.3.1 נקודות  לסעיף    קטנהצבירת  בהתאם  פטורים(  )כולל  הנדרש  מהמינימום 

6.2.1 . 

של הסטודנט   .8.3.2 הציונים המצטבר  מתחת להממוצע  אותו  העליונים    4%  -ממקם 

עם    כלל בקריטריון זה יחדיהמחלקה למתמטיקה תבמחזור השנתי של המחלקה.  

 הסטודנטים להנדסת חשמל. 

המצוינות .8.3.3 בתוכנית  אשמים    ,סטודנטים  אותם  מצאה  המשמעת  ועדת  אשר 

המצוינות קבעה כי חומרת העבירה מצדיקה    יורחקו מהתוכנית אם ועדת  ,בעבירה

 ת. את הרחקתם מהתוכני

 

 

 הגדרת התהליך  .9

 מסמכים אחראי לביצוע  מועד אחרון לביצוע הפעילות 
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לפני תחילת   מועמדיםאיתור  1

 הסמסטר 

  ראש התוכנית 

זימון המועמד   2

 לראיון אישי 

שבועיים לאחר  

 תחילת הסמסטר 

נציג  וראש התוכנית  

המחלקה בוועדת  

 מצוינות 

 

אישור תוכנית   3

 הלימודים האישית 

לאחר  וחצי  חודש

 תחילת הסמסטר 

נציג המחלקה  

 בוועדת מצוינות 

 

בדיקת הישגי   4

 ם הסטודנטי

ראש תוכנית   בתום שנה  

 המצוינות 

 

השתתפות בפעילות   5

 חברתית 

הפעילות ומועדיה  

  יקבעו לכל סטודנט

פעילות  הע"י מרכז  

 חברתית  

ומרכז   הסטודנט

 חברתית הפעילות  ה

 

הגשת דוח על   6

 פעילות חברתית 

ראש המרכז   בתום כל שנה 

 למעורבות חברתית 

 קובץ אקסל 

קבלת אישור על   7

הסטודנט  השתתפות  

 בתוכנית המצוינות 

לאחר סיום חובות  

הסטודנט וקבלת  

ציון על עבודת  

המחקר וזכאות  

 ולפי בקשה   לתואר

ראש תוכנית  

 המצוינות 

 

קבלת תעודת   8

השתתפות הסטודנט  

 בתוכנית המצוינות 

 בטקס סיום התואר  

 ( 7.3.6)סעיף  

  

 

 

 

 

 

 

 

 חתימות  .10
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 חתימה  תאריך  שם תפקיד 

 ד"ר אלי רז  כותב 
22/01/2022 

  

 19/01/2022 לביא קרפ   'פרופ כותב 

  

 28.03.22 ד"ר איריס ויץ  ת בודק
 

 5.4.22 פרופ"ח שרית סיון  בודקת 

 

 5.4.22 פרופ' אריה מהרשק  מאשר

 



 

 

 נספח א'
 
 

 הצעה להכנת עבודה במקום מבחן במסגרת תוכנית המצוינות 
 

 חתימת הסטודנט  מחלקה  Email ספרות  9ת.ז.  שם הסטודנט 
     

 
 

 חתימת המנחה  מחלקה  Email שם המנחה 
    

 
 

 מחלקה  מספר הקורס  שם הקורס 
   

 
 

 כותרת העבודה 

 
 
 
 

 
 

 ________________ תאריך משוער לתחילת העבודה:  

 תאריך משוער לסיום העבודה:     ________________ 
 
 

 נציג המחלקה בוועדת מצוינות אישור 
 

 שם: ______________________________________________ 
 

 חתימה: ____________________  תאריך: _________________ 
 
 

 אישור ראש תוכנית מצוינות 
 

 ______________________________________________ שם: 
 

 חתימה: ____________________  תאריך: _________________ 
 
 
 

 מצורף תקציר ) עד חצי עמוד( של הצעת המחקר.  
 
 
 
 
 
 



 

 

 נספח ב'
 
 

 בחירת קורס ממחלקה אחרת במסגרת תוכנית המצוינות 
 
 

 חתימת הסטודנט  מחלקה  Email ספרות  9ת.ז.  שם הסטודנט 
     

 
 
 

 מחלקה  מספר הקורס  שם הקורס ממחלקה  אחרת 
   

 

 
 

 אישור נציג המחלקה בוועדת מצוינות 
 

 שם:_______________________________________________ 
 

 חתימה: ____________________  תאריך: _________________ 
 
 

 אישור ראש תוכנית המצוינות
 

 _______________________________________________ שם: 
 

 חתימה: ____________________  תאריך: _________________ 
 
 
 
 
 



 

 

 נספח ג'
 
 

 החלפת קורס חובה, הנלמד ברמה רגילה, בקורס הנלמד ברמה מוגברת  
 במסגרת תוכנית המצוינות

 
 

 חתימת הסטודנט  מחלקה  Email ספרות  9ת.ז.  שם הסטודנט 
     

 
 
 

 מחלקה  מספר הקורס  שם הקורס חובה הנלמד ברמה רגילה 
   

 

 
 מחלקה  מספר הקורס  שם הקורס הנלמד ברמה מוגברת

   
 

 
 
 

 אישור נציג המחלקה בוועדת מצוינות 
 

 שם:_______________________________________________ 
 

 חתימה: ____________________  תאריך: _________________ 
 
 
 

 אישור ראש תוכנית המצוינות
 

 _______________________________________________ שם: 
 

חתימה: ____________________  תאריך: _________________ 



 

 

 נספח ד'
 

 הצעה לעבודת מחקר במסגרת תוכנית המצוינות 
 
 

 חתימת הסטודנט  מחלקה  Email ספרות  9ת.ז.  שם הסטודנט 
     

 
 

 חתימת המנחה  מחלקה  Email המנחה שם 
    

 
 

 מחלקה  מספר הקורס  שם הקורס 

 11510 תוכנית המצוינות  - פרויקט מחקר חלק א'
 
 

 11511 תוכנית המצוינות  - פרויקט מחקר חלק ב'
 

 
 כותרת העבודה 

 
 
 
 

 
 תאריך משוער לתחילת העבודה:  ________________ 

 ________________ תאריך משוער לסיום העבודה:     
 
 

 אישור נציג המחלקה בוועדת מצוינות 
 

 שם:_______________________________________________ 
 

 חתימה: ____________________  תאריך: _________________ 
 
 

 אישור ראש תוכנית המצוינות
 

 שם: ______________________________________________ 
 

 ___________  תאריך: _________________ חתימה: _________
 
 
 

 מצורף תקציר ) עד חצי עמוד( של הצעת המחקר.  
 



 

 

 נספח ה'
 
 
 

 בחירת קורס נוסף )ללא תוספת תשלום( במסגרת תוכנית המצוינות 
 
 

 חתימת הסטודנט  מחלקה  Email ספרות  9ת.ז.  שם הסטודנט 
     

 
 

 מחלקה  מספר הקורס  הקורס הנוסף שם 
   

 

 
 
 

 אישור נציג המחלקה בוועדת מצוינות 
 

 שם:_______________________________________________ 
 

 חתימה: ____________________  תאריך: _________________ 
 
 

 אישור ראש תוכנית המצוינות
 

 ______________________________________________ שם: 
 

 חתימה: ____________________  תאריך: ______________ 


