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 הסדרת הטיפול בתכניות אקדמיות לתלמידי תיכון במסגרת האוניברסיטה העברית

 

בשנה, שחלקן כוללות  באוניברסיטה העברית מתקיימות למעלה משבעים תכניות שונות לבני נוער

לימודים שמקנים נקודות זכות אקדמיות. לאחר שורה של דיונים בנושא, לרבות המלצות של ועדת פרידלר 

שדנה בנושא, גובשו ההסדרים שמפורטים להלן, שתכליתם להסדיר את הטיפול בתלמידי תיכון שלומדים 

 באוניברסיטה בקורסים אקדמיים המקנים נקודות זכות.

 מינהליים א. היבטים

באוניברסיטה העברית הטיפול בכל תלמידי התיכון באוניברסיטה וניהול המידע הרלבנטי עבורם ירוכזו . 1

הוא הגורם האקדמי הראשי באוניברסיטה בכל הקשור להיבטים  ראש החוג לתלמידי תיכון .לנוער

 אקדמיים של לימודים של תלמידי תיכון באוניברסיטה.

ת לימודים שמיועדים לתלמידי תיכון תיעשה בתיאום ובאישור הנהלת . פתיחת קורסים ותכניו2

שתדאג לתיאומים הנדרשים, לאיגום משאבים, לריכוז המידע ולמניעת כפילויות,  האוניברסיטה לנוער,

שמוענקות בגינו נקודות זכות  פתיחת קורס לתלמידי תיכוןובתיאום עם ראש החוג לתלמידי תיכון. 

 אישור אקדמי ומנהלי של החוג הרלוונטי לפי הכללים המקובלים באוניברסיטה.מחייבת גם  אקדמיות

פתיחת מסלול במסגרת  הקורס יירשם בשנתון האוניברסיטה, גם אם הקורס נלמד מחוץ לקמפוס.

 , עם מנהל/ת האוניברסיטה לנוערראש החוג לתלמידי תיכוןתיאום עם "אקדמיה בתיכון" תעשה ב

 והגורמים הרלוונטיים האחרים במשרד החינוך.וך מפמ"ר משרד החינ ובאישור

הטיפול במתעניינים ובנרשמים והטיפול השוטף בתלמידי התיכון באוניברסיטה ירוכז באוניברסיטה . 3

תלמידי תיכון שמתעניינים לאוניברסיטה לנוער לנוער. מדור רישום וקבלה ומזכירויות החוגים יפנו 

לנוער אחראית על רישום התלמידים לקורסים ועל מסירת בלימודים באוניברסיטה. האוניברסיטה 

דיווחים על התלמידים, שנרשמים במעמד מיוחד, ליחידות המינהל האקדמי המרכזיות ולחוגים שבהם 

אפשרות לרישום תלמידים במעמד  יכללאוניברסיטה תלבמערכת הרישום החדשה נלמדים הקורסים. 

 מיוחד.

לתלמידי התיכון "שירותי מעטפת", ובכלל זה שירותי ייעוץ כלליים, מעקב . האוניברסיטה לנוער תספק 4

 אחר הישגים אקדמיים וקשר עם בתי הספר התיכוניים.

, . החוגים יספקו לתלמידי התיכון שירותי ייעוץ אקדמי ויעמדו בקשר שוטף עם האוניברסיטה לנוער5

מעקב אחר הישגיהם של תלמידי התיכון בכל הקשור ל עם ראש החוג לתלמידי תיכון,במידת הצורך גם ו

 ולייעוץ לתלמידים אלה.

 כרה בנקודות זכות אקדמיות. הב

 שמקנה נקודות זכות אקדמיות ירשמו קורסתיכון בתלמיד לימודיו של שמירת המידע במערכת: . 6

 . בגין הקורס כולל הציון והתשלום ששילם התלמידהרישום האוניברסיטאית הרגילה, במערכת 

דומה במידה ניכרת בעת חידוש הלימודים. אם הקורס לפי כללי החוג  יוכרו. נקודות הזכות בגין הקורס 7

אלא אם יש שיקול  ,היחידה תכיר בו לקורס הנכלל בתכנית הלימודים בעת ההרשמה ללימודים לתואר,



 

 

 

בקורסים כאבני אקדמי לנהוג אחרת )כגון שינוי מהותי בהרכב התואר או הסילבוס(. ניתן יהיה להכיר 

, או כקורס בחירה בתכנית, לפי נ"זים לכל תחום דעת, כמוגדר בתקנון אבני פינה 4פינה עד למגבלה של 

 העניין.

 שכר לימוד. ג

נחשבים מוכרים בגין קורסים שלמדו תלמידי תיכון אוניברסיטאיים, כל הנזי"ם ש-לפי ההסכמים הבין. 8

חשבון של התלמיד עצמו )ולא בבכל המקרים ירשם תשלום במערכת  לפיכך, שכ"ל.בגינם ככאלו שנגבה 

שילם רק דמי רישום או רק את עלות הקורס לפי המפתח  אם התלמיד(. שבה הוא לומד התכניתבחשבון 

לפי ההסדר שנקבע לאותה  ן התלמידבגישכ"ל התכנית שילמה אם . במערכת ירשם, כך שמפורט בהמשך

 .ובמלוא ת הקורסירשם ככיסוי עלו, הדבר תכנית

 בנוסף וזאת, לאוניברסיטה הרישום ומדמי נלווים מתשלומיםפטורים  התכניות בכל התיכון תלמידי. 9

 נמוךלימודים בהיקף  טופס של הגשה בגין( שנתי ל"משכ 10% של בסכום תקורה) ל"שכ מתקורת לפטור

 .50% -מ

( יחויב בשכ"ל בהיקף ןהמניי מן לסטודנטים הפתוח רשום קורס), שלומד קורס תיקני תלמיד עצמאי. 10

עצמאיים,  אקדמיה, תלמידים-תכנית אורטחל גם על זה  הסדרבכל הפקולטות. נ"ז  2 -משכ"ל ל 4%של 

קורסים ייעודיים לתלמידי וכן תלמידים שלומדים ב )רוח( 993 -)טבע( ו 593תלמידים שרשומים בחוגים 

ראשון התלמיד ישלם התואר הסיום מועד מון החוג/פקולטה. בחוג או פקולטה במי ידי-לעמוצעים תיכון ש

 החלק שהוכר לו כנ"זים אקדמיים לתואר.  בניכוי 300%

 בגין לאוניברסיטה תשלם התכנית: ה"ולהב אודיסאה. תלמידים בתכניות ייחודיות לתלמידי תיכון, כמו 11

 ז"נ 20 של להיקף עד התלמיד שלומד הקורסים כל את שיכסהש"ח,  1,000 שכ"ל שנתי בגובה תלמיד כל

 בגין ויהיה במערכת התלמיד של בחשבון ירשם הזיכוי. ש"ח 2,000 תשלם התכנית ז"נ 20 מעל. בשנה

 ללמוד כשיחזור ל"שכ הפרשי לשלם יצטרך לא התלמיד. שלמד הקורסים כל של המלאה העלות

 . זה מודלגם הם ב נכללים 397 -ו 502 בחוגים תלמידים. בעתיד באוניברסיטה

, יחויבו 594ידי התכנית, ובכללם תלמידים בחוג -. תלמידים בתכניות שכלל ההוצאות בהן משולמות על12

 תלמידים אלה יהיובעת הרשמה עתידית לאוניברסיטה  ש"ח. 400)הם עצמם או התכנית( בשכ"ל בסך 

 לפי הקורסיםשל שכר הלימוד התלמיד באחוז היחסי  יזוכההרישום לתואר  עםמדמי רישום.  יםפטור

בגין ישלם שכר לימוד , קורסים נוספים שלא במסגרת התכנית שלמדהתלמיד  .למד ואשר יוכרו לתוארש

 קורסים אלה כתלמיד עצמאי, כאמור לעיל. 

לשאלות הבהרה ניתן לפנות אל מנהלת האוניברסיטה העברית לנוער, ד"ר אסנת כהן, דוא"ל:  

osnatc@savion.huji.ac.il. 
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