
 

שם המוסד 
האקדמי 

מס + הפעילות 
טלפון ואיש 

. קשר 

 טלפון+ ל"או דוא/ אתר ו
 

או משך / מס ימי לימוד וקהל יעד תיאור הפעיליות המתקימות במוסד 
זמן התוכנית 

האם פעילות מזכה 
בנקודות זכות בלימודים 

לתואר ראשון 

 
הטכניון 

 
 
 
 
 
 

נוער שוחר מדע 
 

www.noar.technion 
 
 

 (רכזת היחידה–אורלי )
04-8293100 

ימי : מגוון של פעיליות בתחומי המדע השונים כגון 
, סדנאות מדעיות, ימי חקר בנושא ספיצפי מסוים, מדע

, מחנות מחקר
. ליל המדענים

בני ,תלמידים 
נוער מכיתות 

ב ותיכון "חט

. לוח זמנים נקבע בתיאום
 .ליל המדענים בספטמבר בלבד

לא 

תוכנית נשיא 
המדינה למדענים 
צעירים וממציאי 

העתיד 

www.noar.technion 
 
 

 (טל נאמן )
04-8293034 

תוכנית שמטרתה לאתר תלמידים מצטיינים בתחומי 
התוכנית כוללת לימודי מתמטיקה בסיסיים , המדע 

עבודות חקר כמוכן אנגלית , פיסיקה בסיסית ומודרנית
. מדעית 

תלמידים 
מצטיינים 
מכיתות 

ב "י- ט
 

ההרשמה ב 
אפריל - ינואר

 לכיתות ח

 שנים 4
שני ימי פעילות בשבוע אחד 

ח יום לימודים בבית "בבוקר ע
. צ"הספר ויום אחה

כן 
משתתפי התוכנית 

העומדים בהצלחה יכולים 
לקבל נקודות זכות 

אקדמיות ללימודי תואר 
. ראשון 

גברת נועה שקד מתיכון לטכניון 
(04-8294534) 

noash@pa.technion.ac.il 

פעילות שנועדה לשלב תלמידי תיכון במסגרות 
 אקדמיות

כן  גמיש תלמידי תיכון
כן  סטודנט צעיר 

אוניבירסיטת 
תאביב 

 אוניבירסיטה לנוער 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2/3 שלוחות 03-6408469: טלפון
 
: ל"דוא

adamh@tauex.tau.ac.il 

תוכנית לתלמידים מצטיינים שמתחילה בסוף 
,  התלמיד לומד קורסי מבואות במדעים:כיתה ח

מדעי המחשב ובמהלך חופשת הקיץ , מתמטיקה
. מתבצעת חלוקה לתלמידים למסלולים 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

תוכנית רב 
: שנתית 

עד – מסוף ח 
ב "כיתה י

 
 
 
 
 
 
 
 
 

פעילות + יום במהלך השבוע 
. במהלך חופשת הקיץ 

כן 
משתתפי התוכנית העומדים 
בהצלחה יכולים לקבל נקודות 
זכות אקדמיות ללימודי תואר 

. ראשון 
 

אופציה לגשת לחלק מיחידות + 
פיסיקה , הבגרות כימיה 

. מתמטיקה,

 
: בכיתה ט 

 
+ התלמידם לומדים מתמטיקה : מסלול כימיה .1

. מעבדה בכימיה 
תלמידים מצטיינים שעומדים בדרישות הקרוסים 

. זכות אקדמיות ' יכולים לגשת למבחנים ולקבל נק
 

 (באותו סגנון של מסלול כימיה ).מסלול פיסיקה . 2
באותו סגנון של ). מסלול מתמטיקה ומדעי המחשב.3

 (מסלול כימיה

 
: כיתה י 

 
לימודים של קורסים אקדמיים תוך כדי השתלבות 

פ יכולותיו "קורסים לתואר ראשון ע+ במעבדות מחקר 
. של כל תלמיד 

http://www.noar.technion/
http://www.noar.technion/


 
 

: ב "י+ א "כיתה י
ל 

המשך לימודים לקראת תואר ראשון בהתאם ולפי 
. יכולותיו של כל תלמיד

 

מכללת אורט 
בראודה 

 אורט אקדמיה 
 

: מרכז העשרה מדעית 
 

איתי מלכ : מנהל המרכז 
malekitay@gmail.com 

 
 04-9901821:טלפון

 שנתית שמתקימת בשני שלבים לתלמידם 6תוכנית 
: מצטיינים

 
: שלב א 

 
מהווה מכינה קדם אקדמית , ב "מיועד לכיתות חט

במהלכו נחשפים התלמידים לתחומי ידע שונים 
. ולהעשרה מדעית 

 
בכיתה ט התלמיד לומד קורס אקדמי אחד שמזכה 

. אותו שמזכה אותו בנקודות זכות אקדמיות 

ב "תלמידי חט
. תיכון +

 
– מכיתה ז 

ב "כיתה י

 צ "יום בשבוע אחה
 
 

כן 
משתתפי התוכנית העומדים 
בהצלחה יכולים לקבל נקודות 
זכות אקדמיות ללימודי תואר 

. ראשון 
 

מיועד לתלמידים שעברו בהצלחה את שלב א : שלב ב 
. ונמצאו מתאימים 

במהלך שלב זה התלמידם לומדים קורסים אקדמיים 
. לצבירת נקודות זכות אקדמיות 

 : רחלי ראובן נוער שוחר מדע מכון ויצמן 
 

Rachel.reuven@weizmann.ac.il 

ניידות מדעים ,ימי מדעים , מגוון של תוכניות מדעיות
סיורים בתוך מכון ויצמן , ימי חקר

תלמידים מכלל 
השכבות 

לא מזכה בנק זכות לתואר לפי תיאום וארגון מראש 
ראשון 

ץ "ח
חוקרים צעירים 

 :נירית אלון : רכזת
 08-9343945: טלפון 

 
 nirit.alon@weizman.ac.il: ל "דוא

תוכנית הדגל של מכון ויצמן מיועדת לתלמידי כית ה  י  
א "ו  י

בחירה נקבעת לפי ראיון אישי , מצטיינים 
התוכנית היא תלת שנתית 

: כיתה 
א "י+י 

+ חלק נעשה בעבודה עצמית 
עבודת מחקר וקורסים 

תאורטיים במהלך ימי החופשות 
 ימים בכל סמסטר 2

בחופשת הקיץ התלמיד מבצע 
מחקר 

 
קיימת , לא מזכה בנקודות זכות

אופציה 
להגיש עבודה על המחקר 

שנעשה ומשרד החינוך יכיר 
 5בעבודה כתחליף לבגרות 

. ל "יח
כימיה , בנושאים כמו פיסיקה 

. ביולוגיה,

 רוויטל: רכזת מדע בהתכתבות 
 :טלפון 

08-9343694 
 

mathbymail@weizmann.ac.il 

. תוכנית העשרה מתוקשבת במדעים
במהלכה התלמיד נחשף לקריאה וניתוח מאמרים 

בנושאים מדעיים שונים 
. וגם משתתף בבמות דיון 

כיתות 
ט -ג

 
יש שלוש רמות 

 לפי 1+2+3
. הכיתה 

כל התוכנית מבוצעת מהבית 
בסוף כל המשתתפים מכללל 
בתי הספר משתתפים בכנס 

. מיוחד לעניין זה 

 
 

לא 

אוניבירסיטת בן 
באר שבע –גוריון 

 08-6472729נוער שוחר מדע 
08-6461086/7 

 

תוכנית המיועדת לתלמידים מצטיינים שיש להם רצון 
ומוטיבציה להתקדם ולהגיע רחוק בתחומי במדעים 

. והמתמטיקה 

: כיתה 
א "י–ט 

כן לא נקבע 
משתתפי התוכנית העומדים 
בהצלחה יכולים לקבל נקודות 

mailto:malekitay@gmail.com


 

 

אלבשאאר בית ספר - רכז פדגוגי -  0545713189  -גמאל בוקאעי: מכין 

 

 :ל "דוא
Lamdan10@bgu.ac.il 

. הקבלה לפי תוצאות מבחני מיון 
 

זכות אקדמיות ללימודי תואר 
. ראשון 

מכללת תל חי 
קרית שמונה 

תוכנית 
א "מול

מצוינות במדעים 

 
 
 

 
 

  מנהלת המרכז–ר עירית ששון "ד
 
 

 :כתובת האתר 
 

Youth.telhai.ac.il 

: תוכנית שמתבססת על שלושה מוקדים בתלמיד 
המטרה להגביר את : העצמה אישית .1

המוטיבציה והרצון של התלמיד להשכלה 
 .גבוהה 

 .בחינות בגרות  .2
התלמיד לומד בשלב ראשון כמה : אקדמי  .3

קורסים שמהווים מכינה קדם אקדמית 
חוויתית בכדי לזמן חווית אקדמיה מענינת 

 .מאתגרת ומאפשרת הצלחה, 
ההצלחה בשלב המכינה מאפשרת למידת 

זכות ' קורסים אקדמיים שמזכים בנק
. אקדמיות

 

ב"י- ט כן יום בשבוע  
משתתפי התוכנית העומדים 
בהצלחה יכולים לקבל נקודות 
זכות אקדמיות ללימודי תואר 

. ראשון 

אוניבירסיטת 
חיפה 

 תוכנית אתגר 
 קרו כהנוביץ רכז התוכנית

 
04-8288446 

 

תוכנית לתלמידי תיכון מצטיינים ללימודי תואר 
. ראשון במדעי המחשב

, התוכנית מספקת חונכות אישית לכל תלמיד
י חברי הסגל של "התוכנית מועברת ע

 .אוניבירסיטת חיפה 

 
תלמידי תיכון 

.מצטיינים   

 
צ "יומים בשבוע אחה

כן התוכנית מזכה 
בנקודות זכות לתואר 
. ראשון במדעי המחשב

פרוייקטים בתחומי מכללת אורנים 
המדע השונים 

 
 

 :אתר 
 

www.oranim.ac.il/sit 

פעילות העשרה בנושא מדעי מסויים תוך כדי 
 .דגש על הקשר בין תיאוריה לבין הנעשה בשטח 

תלמידי תיכון 
 מצטינים

צ "פעילות אחה
לא נקבע יום מסויים 

לא מזכה בנקודות זכות 
אקדמיות 

האוניבירסיטה 
- העברית 
ירושלים 

תוכנית לתלמידי 
תיכון מצטיינים 

 ר אשל אופיר"ד
 מנהל מעבדות בלמונטה

 
026586165 

 

ב מצטיין יכול ללמוד בחלק מן "תלמיד י
הפקולטות על בסיס מקום פנוי קורסים לתואר 

. ראשון

ב"י במהלך שנת הלימודים  
באוניבירסיטה 

 
כן 
 

 
מחנות קיץ 

מדעים 
רובוטיקה 
מחשבים 

 
התוכנית מותאמת בשיתוף פעולה לפי דרישות בית 

הספר 
 .המשתתפים מבית הספר וכל במידה

מיועד לתלמידי 
 
י - ז

 
חודש יולי 

 
חופשת הקיץ 

 

 
לא 


