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 למצטיינים  A..Bללימודי  תוכניתה
 

 תוכנית ראש ה
   אליעז יועדר ד"

e-mail: yoade@yvc.ac.il 

 
 למצטיינים .B.Aמרכזת לימודי 

 גב' פיינשטיין איריס 
    04-6423459טל': 

   153-4-6423428פקס: 
 1בנין תקשורת, קומה  10:00-12:30ה', -שעות קבלה: ימים א' 
 9:00-10:30ה' -מענה טלפוני: ימים א'

e-mail: irise@yvc.ac.il 
 
 הן:  תוכנית מכללתית ואוטונומית. מטרות ה-ללימודי ב.א. למצטיינים היא כללתוכנית ה
 

המחקרית   . א האליטה  להכשרת  עללתרום  המכללה,  של  בעלי  -והאינטלקטואלית  סטודנטים  שילוב  ידי 
 . תוכניתאוריינטציה מחקרית אקדמית במסגרת ה

 לתת מענה לסטודנטים יצירתיים בעלי נטייה בינתחומית מובהקת ועניין אמיתי ברעיונות.  . ב
קהילה   . ג ליצור  מנת  על  המכללה  של  הדיסציפלינות  קשת  מכל  מוכשרים  סטודנטים  יחדיו  לקרב 

- קטואלית חיה ותוססת, אשר מטפחת צמיחה אישית באמצעות אינטראקציה בין סטודנטים חדורי אינטל 
 מוטיבציה. 

 

 כנית הלימודים ות
 כניות לימודים ארבע שנתיות(.   והלימודים השנייה )גם במקרה של ת  מועד ההצטרפות לתוכנית: סמסטר ב' בשנת 

 השלישית. משך ההשתתפות בתוכנית: עד תום שנת הלימודים 
 

חוגית, רשאים יהיו הסטודנטים לבחור באיזה משני חוגי הלימוד שלהם יבצעו את פרויקט המחקר  -במסגרת דו 
פרויקט    .B.A  ללימודי  תוכנית במסגרת ה סוג המתודולוגיה של  על  כל הגבלה עקרונית  לא תחול  למצטיינים. 
וה או    .B.Aללימודי    תוכניתהמחקר  טהורות  עיוניות  עבודות  לכתוב  המעוניינים  סטודנטים  תעודד  למצטיינים 

 בינתחומיות ותסייע בתיאום הנחיה כפולה )שני מומחים מתחומים שונים( במידת הצורך. 
 
שש"ס משותף לכל תלמידי התוכנית    2היקף  היה מורכבת משני חלקים: קורס בינתחומי בכנית הלימודים תות

 ופרויקט אישי המעוגן במסגרת החוג או המגמה בה לומד הסטודנט. 
 

שש"ס במהלך סמסטר א'    2  היקף הסטודנטים מכל החוגים יתקבצו לכיתת לימוד וילמדו יחד קורס בינתחומי ב
ושא נרחב אחד, אשר מחד גיסא יש לו השלכות מובהקות בשיח היומיומי ואילו  של שנה ג'. במרכז הקורס עומד נ

מאידך גיסא השיח היומיומי מכסה על פני עומקים עיוניים, אשר טרדו מנוחתם של הוגים, חוקרים ויוצרים לאורך  
נדון  הדורות. לאורך הסמסטר ייחשפו הסטודנטים באורח שיטתי להיבטים דיסציפלינריים שונים של הנושא ה

ולהקשרים   להסכמות  גם  אך  מנוגדים,  ומתודולוגיות  אינטרסים  שונות,  אינטלקטואליות  לרגישויות  ועמם 
בינתחומיים. מטרת הקורס לעודד את הסטודנטים לקחת חלק בדיאלוג אינטלקטואלי אמיתי, בתרבות של קריאה  

יקורתית. שיבוץ הקורס יפורסם עם  ועיון, ולחשוף אותם לפוטנציאל האינטלקטואלי הטמון בחשיבה בינתחומית וב
תחילת ההרשמה בשנה האקדמית בה נלמד הקורס.  הקורס לא יזכה את המשתתפים בו בנקודות זכות ויינתן  

 תחומית שבה יתקיים דיון פעיל של הסטודנטים.   -בו ציון "השלים/לא השלים". קורס זה יישא אופי של סדנה בין 
 

ת, המנחים הם חברי הסגל האקדמי של המכללה מדרגת ד"ר ומעלה.  המשתתפים בתוכנית ילוו בהנחיה אישי
התוכנית תורכב על פי תחומי העניין של הסטודנט ובהתאם להמלצת המנחה.  כל סטודנט בתוכנית יידרש להכין  
פרויקט גמר אישי בתחום התמחותו ולהגישו בסוף שנת הלימודים השלישית. פרויקט הגמר האישי יביא לידי  

בות מהותית ועצמאית ככל האפשר של הסטודנט ברעיון למחקר, בגיבוש שאלות המחקר ובתכנון  ביטוי מעור
 .  פרויקט הגמר האישי לא יהיה קשור להעסקת הסטודנט  כעוזר מחקר מערך המחקר. 

 
למצטיינים. משקל פרויקט המחקר   .B.A ללימודיתוכנית  מבחר מן הפרויקטים יוצג במסגרת הכנס השנתי של ה

נקודות זכות אלה יינתנו במקום סמינריון ו/או קורסי בחירה  .  על פי החלטה חוגית  –   נ"ז מקסימום   9יעמוד על  
של   הלימודים  הפרויקט במערכת  הזכות של  נקודות  רישום  הרלבנטי.  החוג  ראש  של  דעתו  לשיקול  בהתאם 

 הסטודנט יתבצע בשנה ג' על ידי מזכירות החוג או המגמה בה לומד הסטודנט. 
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מועד ההגשה של הפרויקט זהה למועד ההגשה של סמינריונים על פי תקנון המכללה. את הפרויקט יש להגיש  
 בהתאם להנחיות שיפורטו בהמשך המסמך. 

 
 הציון הסופי עבור הפרויקט יינתן ע"י המנחה/מנחים. 

 
  .B.A   ללימודי  תוכניתלתעודת הבוגר אותה יקבל הסטודנט עם סיום לימודיו יצורף אישור כי הסטודנט למד ב 

 למצטיינים. 
 

 

 תנאי הקבלה לתוכנית 
נ"ז( במסלולי הלימוד הרגילים    120התוכנית מיועדת לסטודנטים מן המניין הלומדים בתוכנית לימודים מלאה )

 לתואר בוגר.  
 

במהלך החופשה בין הסמסטרים בשנת הלימודים השנייה של    יתבצעו   כנית ותהליך המיון ותל הגשת מועמדות  
המועמדים. המכללה תאתר את המועמדים הזכאים להשתתף בתוכנית ותפנה אליהם במהלך סמסטר א' של  

 שנת לימודיהם השנייה.  
 

 תנאי קבלה: 
נ"ז( הנלמדים   14 )לפחותסטודנטים שנמצאים בחמישה אחוז העליונים של ממוצע ציוני קורסי החובה   .1

 בחוג במהלך השנה הראשונה ללימודים.  
 סיום חובות האנגלית עד סוף סמסטר ב' בשנה השנייה ללימודים.  .2
 

 : חריגה  קבלה
, יוכל  כנית ולת  ולהגיש מועמדות  ן, אך בכל זאת מעוניי כנית ותהשל הקבלה מד בתנאי ועאינו  סטודנט אשר  .3

נ"ז( הנלמדים בחוג   14 ממוצע ציוני קורסי החובה )לפחות שמועמדות חריגה בתנאי  בקשה ללהגיש 
 ומעלה.    90הינו בעשרת האחוזים העליונים של החוג וממוצע ציוניו הינו  במהלך השנה הראשונה ללימודים 

סטודנט שעומד בקריטריונים להגשת מועמדות, אך בעל הכרה    -לימודים קודמים  הכרה בסטודנט עם  .4
 נ"ז, יוכל להגיש מועמדות חריגה.  12ודים קודמים עד בלימ 

 
זמנם לראיון מקדים בהתאם  ילמצטיינים, אשר תוכנית של ראש ה  ויועברו לעיונ  החריגים המועמדים בקשות

 . ולשיקול דעת 
 

 למועמדים העומדים בתנאי הקבלה/קבלה חריגה:   המיון   תהליך
, מרצה הקורס הייעודי לתוכנית  תוכנית ה ראשבוועדה יהיו חברים:  . ועדת הקבלהראיון אישי עם חברי   .1

 . ונותתחומי דעת שונים וגישות דיסציפלינריות ש  שלושה חוקרים המייצגיםלפחות המצטיינים, ו 
ידי חברי  - הגשת חיבור שאורכו עד שני עמודים המתייחס לנושא אחד מתוך רשימת נושאים המוצעת על .2

 הוועדה.  
הצהרה אישית המפרטת את המניעים להגשת המועמדות לתוכנית ואת היעדים האקדמיים של המועמד   .3

 לאחר תום לימודיו במכללה )עמוד אחד לכל היותר(. 
 קורות חיים מעודכנים.  .4
מנת לקבל, במידת האפשר  -למצטיינים תפנה ישירות לחוגים הרלבנטיים על   .B.Aימודי ללתוכנית ה .5

והצורך, המלצות אישיות חסויות על המועמדים מחברי סגל אקדמי, אשר להם יש היכרות מספיקה עם  
 המועמדים. 

 תמונת פספורט.  .6

 

   מלגות 
בתוכנית המשתתפים  ג'  שנה  של    , תלמידי  הצטיינות  למלגת  זכאים  כולל    100%יהיו  לא  מלא,  לימוד  )שכר 

תשלומים נלווים(. סטודנטים אלה לא יכללו בין מקבלי מלגות הצטיינות שניתנות על ידי משרד דיקן הסטודנטים  
 כל שלושת התנאים הבאים: בכפוף לעמידה בעבור הישגים לימודיים בשנת הלימודים הקודמת.  המלגה תוענק 

 נקודות זכות לפחות.  30היקף לימודיו של הסטודנט בשנה זו עומד על  .1
 באמצעות המנחה דו"חות התקדמות בפרויקט כמפורט להלן.  תוכניתהסטודנט הגיש לראש ה .2
 העליונים בשנתון הרלוונטי בכל אחת משנות הלימוד שלו.  10%-הסטודנט שמר על ממוצע ציונים ב  .3
 

 נק' זכות.  43הלימודים בפועל ועד * המלגה תינתן בהתאם להיקף 

 
 



4 

 למצטיינים  .B.Aללימודי תוכנית ה –גפ" שנתון תש

 הטבות 
 

סטודנטים בתוכנית יקבלו מימון מהמכללה על מנת להשתתף בכנס אקדמי המתקיים בארץ, בתחום   .1
 המחקר שלהם )בהמלצת המנחה ואישורו(.  

סטודנטים בתוכנית יקבלו עדיפות בהפניה לפעילויות בשכר במסגרת פעילות חברתית בקהילה מטעם   .2
 הסטודנטים. דיקן 

העבודה כעוזר מחקר  סטודנטים המשתתפים בתוכנית יקבלו עדיפות לתפקיד עוזר מחקר במכללה.   .3
 אינה ולא תהיה קשורה לפרויקט המתבצע במסגרת התוכנית.  

"  ללא בחינה  כ"שומעים חופשיים  ללא תשלום נוסף   ו זכאים להירשם למצטיינים יהיתוכנית  סטודנטים ב .4
 לכל קורס המוצע במכללה. 

למצטיינים, הממשיכים את לימודיהם לתואר שני, יקבלו עדיפות    .B.Aללימודי    תוכנית סטודנטים בוגרי ה .5
 בהעסקה כמתרגלים בתחומי הלימוד שלהם. 

 

 חובות המשתתפים בתוכנית 
כל משתתף בתוכנית חייב להיות נוכח במפגשי הקורס המיוחד לתלמידים מצטיינים ולמלא אחר הדרישות שיקבע  

כמו כן, חלה חובה על הסטודנטים בתוכנית להשתתף בסיור לימודי במסגרת הקורס הייעודי של  מנחה הקורס.  
 למצטיינים.  B.A.ללימודי   תוכניתלמצטיינים, ולקחת חלק בכנס השנתי של ה  B.A.ללימודי  תוכניתה
 

והתקדמותו. עם סיום סמסטר ב' של שנת   דיווחים על הפרויקט  יחויב בהגשת שלושה  כל משתתף בתוכנית 
עותק של הצעת המחקר או הפרויקט המאושר על ידי המנחה.   תוכנית  הלימודים השנייה הסטודנט יגיש לראש ה

השלישית יגיש הסטודנט דו"ח התקדמות מפורט, לרבות הערות המנחה  בסיום סמסטר א' של שנת הלימודים  
ב' של שנת הלימודים   יוגש במהלך סמסטר  ואחרון  דיווח שלישי  ולקצב ההתקדמות בפרויקט.  בנוגע לתכנים 

 למצטיינים.     .B.Aללימודי  תוכניתהשלישית. הדיווחים יוגשו על גבי טפסי דיווח רשמיים של ה 
 

 . ב פ"בשנת הלימודים תש 30.9פרויקט המחקר האישי יוגש לשיפוט עד תאריך 

 . וגש למנחה/ים באמצעות תחנת המידעהפרויקט י
קובץ ובו פוסטר מדעי המבוסס על הפרויקט )בפורמט שקופית   למצטיינים,   תוכניתבנוסף, יש להגיש למזכירות ה 

POWERPONIT    ובפורמטPDF)  ,ה במזכירות  שיימצאו  למצטיינים. הגשת    .B.Aללימודי    תוכנית לפי הנחיות 
למצטיינים    .B.Aללימודי    תוכניתהיא תנאי לקבלת התעודה המאשרת השתתפות ב  תוכניתלמזכירות ה  הקבצים 

 במסגרת הלימודים לתואר ראשון. 
 

סטודנט שלא יגיש את הפריטים הנ"ל במועד, תתבטל השתתפותו בתוכנית והוא יחויב בתשלום שכ"ל מלא עבור  
 .  לימודיו בשנה ג'

 
 לפחות.  75 –ציון מינימאלי בפרויקט ב.א. למצטיינים 

 
המשתתפים בתוכנית להשתתף בפעילויות מיוחדות שיתקיימו  בנוסף לחובות האקדמיים לעיל, על הסטודנטים  

למצטיינים, ימי עיון, כנסים ופגישות קבוצתיות(    .B.Aללימודי    תוכנית היום הפתוח של ה  : במסגרת התוכנית )כגון
יריד המחקר השנתי של הסגל האקדמי במכללה, תערוכות לימודים,    : כגון   ,מכללתיות -וכן פעילויות אקדמיות כלל 

 מדעיים וימי עיון.  כנסים
 

סטודנט שלא יעמוד בחובות האקדמיים של התוכנית, לרבות שמירה על ממוצע ציונים )כמצוין לעיל( בשנים ב'  
ג', יוצא מן התוכנית ויחויב להשלים את מכסת הנקודות לתואר בוגר בתיאום עם ראש החוג/מגמה והיועץ    -ו

הצטיינות במסגרת התוכנית, הסטודנט יוכל לקבל מלגות  האקדמי. במקרה זה, לא יהיה הסטודנט זכאי למלגת  
 אחרות במידה ויימצא זכאי לקבלן. 

 
ב ה  .B.Aללימודי    תוכנית סטודנט  מן  להדחה  יועמד  תלמידים  משמעת  ברשויות  תוכנית  למצטיינים שהורשע 

ף לשיקול  למצטיינים, על כל מה שמשתמע מכך וזאת בנוסף לעונשים שיגזרו עליו על ידי ועדת משמעת, בכפו
 למצטיינים ובאישור נשיא המכללה.   .B.Aללימודי  תוכנית דעתו של ראש ה

 
סטודנט אשר מבקש לפרוש מהתוכנית מרצון יכול לעשות כן עד תחילת סמסטר א' של שנת לימודיו השלישית.   

 במקרה זה יהיה עליו להשלים את מלוא מכסת הנקודות לזכאות לתואר בוגר.  
 

פרישה מהתוכנית לאחר קבלת המלגה תחייב את הסטודנט להחזיר את המלגה וכן להשלים את מלוא נקודות  
 ת לתואר בוגר.  הזכו

 
 עדכון והשלמה לנהלים אלו יפורסמו מעת לעת. 


