מעודכן 27.10.2020
נוהל לימודים אקדמיים לתלמידי תיכון באוניברסיטה העברית-
גרסה זו הינה נוהל מלא כולל נושאי שכ"ל
רציונל :האוניברסיטה העברית רואה באופן חיובי תלמידי תיכון המעוניינים להרחיב את השכלתם
וידיעותיהם ומעודדת תלמידי תיכון לקחת חלק בלימודים אקדמיים ולהשתתף בקורסים באוניברסיטה
עבור קרדיט אקדמי .על מנת ליישם מדיניות זו ,האוניברסיטה גיבשה נוהל טיפול בכל ההיבטים
האקדמיים והמנהליים של תלמידי תיכון הלומדים קורסים אקדמיים.
הגוף המרכז :הטיפול בכל תלמידי התיכון באוניברסיטה וניהול המידע הרלבנטי עבורם ירוכזו
ביחידה לתלמידי תיכון ,באוניברסיטה העברית לנוער [ High School Academy
 ,hsacademy@savion.huji.ac.ilמידע נוסף  .] High School Studentsהיחידה לתלמידי תיכון
מסדירה את כל התכניות האקדמיות לתלמידי תיכון ,עליהן מקבלים התלמידים קרדיט אקדמי
(נ"זים).
הגדרות:
קורס ייעודי – קורס שניתן רק לתלמידי תיכון (לא פתוח לסטודנטים "רגילים") ובד"כ גם מותאם להם.
הקורס ממומן במקרים מסוימים ע"י גורם חיצוני.
קורס תקני – קורס רשום בשנתון הפתוח לסטודנטים מן המניין.
תכנית – מסגרת מאורגנת ומוגדרת לקבוצה נבחרת של תלמידים העושים מספר קורסים במהלך שנת
לימודים או מספר שנות לימודים הממומנת ע"י גורם חיצוני לאוניברסיטה.
תשלומים נלווים – דמי אבטחה ,רווחה ,אגודת סטודנטים.
 .1מסלול הלימודים :מסלולי הלימודים לתלמידי תיכון הם מסלולים שאינם לתואר .על מנת
להשלים חובותיו לקבלת תואר ראשון על התלמיד להירשם כסטודנט מן המניין לתואר.
 1.1חוג  - 593תלמידי תיכון במדעי הטבע.
תלמידי תיכון הרשומים לקורסים תקניים בפקולטה למדעי הטבע כתלמידים עצמאיים.
מסלולי הלימוד בחוג:
 1.1.1מסלול  - 9000תלמידי תיכון במדעי הטבע
 1.1.2מסלול  - 9001תלמידי תיכון במדעי הרוח והחברה
 1.2חוג  - 594תכנית העשרה במדעים לתלמידי תיכון.
תלמידי תיכון הרשומים לקורסים ייעודיים .הקורסים בחוג זה ספציפיים לתלמידי תיכון ונבנו
עבורם.
מסלולי הלימוד בחוג:
 1.2.1מסלול  - 9003תכנית העשרה במדעים ניסויים לתלמידי תיכון
 1.2.2מסלול  - 9004תכנית העשרה במדעים עיוניים לתלמידי תיכון
 1.2.3מסלול  - 9005תכנית העשרה לתלמידי תיכון
 1.3חוג  - 502צעירים באקדמיה .מסלול לתלמידי תכנית "אודיסיאה" .מסלול .9002
מסלול ייעודי לתלמידים מצטיינים שנמשך מכיתה ט-י"ב .לימודים אקדמיים החל מכיתה י'
בתאום עם החוגים הרלוונטים בהיקף של עד  30%תואר ואפשרות לדחיית שרות (דח"ש)

והשלמת התואר (לבודדים) .המסלול הינו חלק מתכנית לאומית בשיתוף האגף למחוננים
ומצטיינים של משרד החינוך.
 1.4חוג  -397מסלול לתלמידי תכנית להב"ה .מסלול .8397
תכנית אקדמית לתלמידי תיכון הראשונים למשפחתם בהשכלה גבוהה .התכנית מעודדת
כניסה לאקדמיה דרך השתתפות של תלמידים נבחרים בקורסים מן המנין בפקולטות השונות.
התכנית מתקיימת ביחידה למעורבות חברתית של דיקנט הסטודנטים.
 .2מנגנון הרישום:
 2.1ביחידה לתלמידי תיכון קיימים מסלולי לימוד שונים .תלמידים ישויכו במערכת הרישום
כתלות במסלול הלימודים אליו התקבלו ,ותכנית הלימודים של התלמיד תהיה בהתאם
לכך [ ,High School Academy hsacademy@savion.huji.ac.ilמידע נוסף High
.]School Students
 2.2תכנית הלימודים מקבלת תוקף לאחר שנקלטה במערכת הממוחשבת ואושרה במזכירות
התלמידים של היחידה.
 2.3התלמידים ירשמו כתלמידים במעמד מיוחד.
 .3הכרה בנזי"ם
 3.1שמירת המידע במערכת :תלמיד שילמד קורס ,הקורס ירשם במערכת כולל הציון והתשלום
ששילם התלמיד (לפי מודל השכ"ל שיפורט בהמשך).
 3.2משך השנים בהן ישמרו נקודות הזכות (נזי"ם) :לפי כללי החוג והקורס הספציפי .כל עוד
הקורס מופיע בשנתון וכולל את הסילבוס שהתלמיד למד בעבר – הנזי"ם יוכרו לו לתואר,
מותנה באישור ועדת ההוראה של הפקולטה.
 3.3הנזי"ם יוכרו לתואר הרלוונטי לפי הכללים המקובלים בכל יחידה בעת חידוש הלימודים .אם
הקורס חופף את התכנים הנלמדים לתואר ,היחידה תכיר בו אלא אם יש שיקול אקדמי לנהוג
אחרת (כגון שינוי מהותי בהרכב התואר או הסילבוס) .אחרת ,יוכרו הקורסים במסגרת קורסי
הבחירה או אבני פינה לפי שיקול דעת החוג .ניתן יהיה להכיר בקורסים כאבני פינה עד
למגבלה של  4נ"זים לכל תחום דעת ,כמוגדר בתקנון אבני פינה.
 .4תשלום שכ"ל:
 4.1שכר הלימוד יקבע לפי המסלול (המסגרת) ולא לפי הקורס .פרטים מלאים לגבי שכ"ל
בדפי מידע של אגף מינהל סטודנטים ובמזכירות היחידה [ High School Academy
 ,hsacademy@savion.huji.ac.ilמידע נוסף .]High School Students
 4.2תלמידי תיכון ירשמו כסטודנטים במעמד מיוחד ויהיו מחויבים בתשלום שכר לימוד לפי
תכנית והיקף לימודיהם.
 4.3התלמידים פטורים מתשלומים נלווים ומדמי אבטחה.
 4.4התלמידים פטורים מתקורת שכ"ל בגין היקף לימודים הנמוך מ.50%-
 4.5חוגים  593בכל המסלולים
 4.5.1תשלום רגיל עבור קורס תקני 4% :משכ"ל לשעה אקדמית ( 2נ"ז) בכל
הפקולטות.

 4.5.2גורם אוניברסיטאי (חוג ,בי"ס או פקולטה) רשאי לממן את תשלום שכר
הלימוד בגין קורס תקני לתלמידי תיכון (לכיסוי עלות  4%לכל  2נ"ז) .בכל
מקרה ,במערכת ירשם "חוב" לפי סעיף  ,4.5.1שיש לכסות טרם סיום שנה"ל.
 4.5.3בעת הרשמה עתידית לאוניברסיטה התלמידים פטורים מדמי רישום ,וישלמו
דמי ערכת רישום בלבד.
 4.5.4בסיום תואר ראשון התלמיד ישלם  300%כמקובל ,שמהם יקוזז החלק היחסי
בתשלום לפי ההיקף שהוכר לו (כתלמיד תיכון) כנ"זים אקדמיים לתואר.
 4.6חוג  594מסלולים  9003ו9004 -
 4.6.1התלמיד לא יחויב בתשלום לאוניברסיטה בגין הנ"ז.
 4.6.2התלמיד ישלם דמי רישום לאוניברסיטה לנוער בגובה  ₪ 400לכל קורס ,אלא
אם יש הסדר אחר מול הגורם המממן.
 4.6.3אם התלמיד ילמד קורסים נוספים (תקניים) שלא במסגרת החוג  – 594ישלם
שכר לימוד כמתואר בסעיף .4.5.1
 4.6.4בעת הרשמה עתידית לאוניברסיטה התלמידים פטורים מדמי רישום ,וישלמו
דמי ערכת רישום בלבד.
 4.6.5בסיום התואר התלמיד ישלם  300%כמקובל ,שמהם יקוזז החלק היחסי
בתשלום לפי ההיקף שהוכר לו (כתלמיד תיכון) כנ"זים אקדמיים לתואר.
 4.7חוג  594מסלול 9005
 4.7.1תשלום מיוחד על קורס תקני באישור הרקטור בלבד.
 4.7.2התלמיד יחויב בתשלום לאוניברסיטה עבור הקורס על-סך  ₪ 400לכל קורס
בכל הפקולטות.
 4.7.3בעת הרשמה עתידית לאוניברסיטה התלמידים פטורים מדמי רישום ,וישלמו
דמי ערכת רישום בלבד.
 4.7.4בסיום תואר ראשון התלמיד ישלם  300%כמקובל ,שמהם יקוזז החלק היחסי
בתשלום לפי ההיקף שהוכר לו (כתלמיד תיכון) כנ"זים אקדמיים לתואר.
 4.8חוגים  502ו397 -
 4.8.1התכנית תשלם לאוניברסיטה בגין כל תלמיד  ₪ 1000שכ"ל שנתי עבור
הזכות להעניק נ"זים בגין כל הקורסים שעושה התלמיד עד להיקף של 20
נ"זים בשנה .מעל  20נזי"ם התכנית תשלם .₪ 2000
 4.8.2הזיכוי ירשם בחשבון של התלמיד במערכת ויהיה בגין העלות המלאה של כל
הקורסים שעשה .התלמיד לא יצטרך לשלם הפרשי שכ"ל כשיחזור ללמוד
באוניברסיטה בעתיד .דהיינו ,בסיום תואר ראשון התלמיד ישלם 300%
כמקובל ,בקיזוז החלק היחסי בתשלום לפי ההיקף שהוכר לו (כתלמיד תיכון)
כנ"זים אקדמיים לתואר.
 4.8.3בעת הרשמה עתידית לאוניברסיטה התלמידים פטורים מדמי רישום ,וישלמו
דמי ערכת רישום בלבד.
 4.9חריגים – אישור חריג לפטור משכ"ל יינתן אך ורק ע"י הרקטור.
 .5כללי:
על תלמידי היחידה יחולו נוהלי ההוראה והמשמעת של האוניברסיטה בדומה לתלמידים מן
המניין.

נספח י .1.תלמידים שלמדו ביחידה לתלמידי תיכון ונמצאים בזמן דח"ש ובזמן שירות צבאי/לאומי
פרק זה חל על תלמידי תיכון שלמדו במסגרת אחד החוגים לתלמידי תיכון באוניברסיטה העברית,
וממשיכים את לימודיהם האקדמיים לאחר התיכון באוני' בעברית.
מסלול  :1תקף למקרה של תלמיד שצפוי לסיים תואר בשנת הדח"ש או בזמן שירותו הצבאי ,צבר
נ"ז ויכול להתקבל לשנה ב'.
א .היבטים מנהליים
 .1תלמיד שצבר היקף של  45נ"ז ופטור באנגלית יקבל מעמד של בוגר שנה א' (גם
מבחינת הקורסים שיפתחו לו במערכת וגם במעמד לפרס דיקן/הצטיינות ושאר הפרסים
לסטודנטים בתואר ראשון) ויתקבל ישירות לשנה ב' לתואר בחוגים הרלוונטיים במידה
ויעמוד בתנאי הקבלה לשנה ב' בחוג.
 .2על התלמיד לפנות לחוג שאליו הוא רוצה להתקבל ,על-מנת להמשיך לימודיו תחת החוג
הרלוונטי.
 .3הליך הקבלה נעשה בפקולטה ,לפי ציוני שנה א' ,ללא צורך בפסיכומטרי ובתעודת
בגרות.
 .4על היחידה לתלמידי תיכון ליידע את מדור רישום וקבלה אודות התלמיד.
 .5אפיק מעבר– המודל הקיים לסטודנטים של האוני' הפתוחה שצברו היקף מסוים של נ"ז
ויכולים להתקבל לאוניברסיטה העברית על סמך ציוניהם להמשך התואר ,יחול על
תלמידי היחידה (מסלול קבלה ללא פסיכומטרי).
https://www.openu.ac.il/afik/JU_CS.html
 .6לתלמידי אודיסאה יהיה אפיק מעבר פנימי לשנה ב' .לפי המודל של האוני' הפתוחה
יתקבלו גם בוגרי אודיסאה ללא פסיכומטרי באפיק מעבר פנימי .קבלה באפיק זה
מוגבלת לאותם חוגים שלמדו בתכנית אודיסאה.
http://info.huji.ac.il/bachelor/Computer-Sciences
 .7על תלמידים שסיימו את תעודת הבגרות עם שני מקצועות מדעיים מורחבים יחול המודל
של "הקלה" בתנאי הקבלה לחוגים בפקולטה למדעי הטבע ,בביה"ס לרוקחות ,בפקולטה
לחקלאות ובחוג למדעים ביורפואיים.
ב .שכר לימוד
 .1תלמיד שהתקבל כתלמיד מן המניין ישלם לפי תעריף בוגר .דהיינו ,ישלם  300%שכ"ל
על כל התואר בקיזוז החלק היחסי שהוכר לו כנ"זים אקדמיים לתואר בזמן היותו תלמיד
ביחידה לתלמידי תיכון (פרטים באתר היחידה ובאתר אגף מינהל סטודנטים).
מסלול  :2תלמיד שרוצה להמשיך לימודיו בזמן דח"ש או בזמן השירות הצבאי ,לתקופה של שנה או
יותר ולא צפוי לסיים תואר בתקופה זו .התלמיד יכול לצבור נ"ז כסטודנט במעמד מיוחד ,במסגרת
אחד החוגים לתלמידי תיכון.
א .היבטים מנהליים
 .1התלמידים ירשמו כתלמידי תיכון במעמד מיוחד ,תחת חוג  593תחת חוג .594
 .2הטיפול בתלמידים אלו וניהול המידע הרלבנטי עבורם ירוכזו באוניברסיטה העברית
לנוער.

 .3על התלמידים חלה החובה להמציא אסמכתא המוכיחה כי הם בשנת דח"ש או לחילופין
בשירות חובה ,ולעדכן את היחידה לתלמידי תיכון על-כך
(.)hsacademy@savion.huji.ac.il
 .4תלמיד שהתקבל למסלול זה ,ורוצה לסיים את התואר באותה השנה ,יידרש לעדכן בכך
את היחידה לתלמידי תיכון ,לפני תחילת סמסטר ב' .במידה ואושר יש לבצע הרשמה
לתואר בוגר באתר ההרשמה בהתאם לשנה המאושרת לו  .התלמיד ימשיך ויסיים את
התואר לפי מסלול  .1במידה והתלמיד ירשם כתלמיד מן המניין לתואר בוגר לסמסטר
ב' ,יש לוודא שחוג זה פתוח להרשמה.
ב .שכר לימוד
 .1התלמיד יחויב בשכ"ל בהיקף של  4%משכ"ל ל 2 -נ"ז בכל הפקולטות ,ללא תקורה וללא
תשלומים נלווים .למעט חוג ( 594פרטים באתר היחידה ובאתר אגף מינהל
סטודנטים) –.שכ"ל לפי סעיף  4.6למעלה.
•

תלמידים במהלך שנת י"ג (דח"ש ,שירות לאומי או שנת שירות) או שירות צבאי שהשתתפו
בתכנית אודיסיאה ,או תכניות דומות לה ,באוניברסיטאות אחרות ,ורוצים להתקבל לחוג
לתלמידי תיכון של האוניברסיטה העברית לנוער בזמן הדח"ש או שירותם הצבאי .התלמידים
יתקבלו על בסיס פרטני ובאישורו של ראש היחידה לתלמידי תיכון ,ויחולו עליהם התנאים
הנ"ל.

