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 2020י ליו 02

 של תלמידי תיכון לעבודות גמר (נ"זיםלהכרה אקדמית )מתווה 

בהשתתפות פרופ' ברק מדינה, רקטור האוניברסיטה, פרופ' אסף  24.9.2019בישיבה בתאריך 

פרידלר, סגן הרקטור, ד"ר אסנת כהן, מנהלת האוניברסיטה העברית לנוער הוחלט שהאוניברסיטה 

עבור עבודות גמר שנעשו באוניברסיטה העברית בלבד. לאור ריבוי הגורמים  נזי"ם 2תעניק 

נו לאמוד את הרמה המדעית והאקדמית ולערוב לרמת המלווים/מנחים עבודות גמר בתיכון ואי יכולת

הידע שהתלמיד רכש, תעניק האוני' את הנזי"ם רק לעבודות שנעשו במסגרת תכניות של האוניברסיטה 

. משנת הלימודים תש"ף תכנס לתוקףההחלטה  של חוקרים מהאוניברסיטה.  העברית ובהנחייה

נתנו רק אחרי אישור יהתלמידים ירשמו לקורס ייעודי )דוגמת קורסי סמינריון( והנזי"ם יבהיבט המינהלי, 

 ללא ציון )ירשם כציון עובר בלבד(.ואבני פינה קורסי עבודת הגמר ויחשבו כחלק מנקודות זכות במסגרת 

 ת גמר:עבודו .1

 

כל תלמידי  הפתוח( 49660קורס ייעודי )קורס  יפתחלצורך רישום במערכות האוניברסיטה   1.1

 התיכון המגישים עבודות הגמר באותה שנת לימודים.
 Thesis for high school students"עבודת גמר לתלמידי תיכון"  יקרא: 49660קורס ייעודי  1.2

 .האוניברסיטהשל אנשי סגל אקדמיים מהפקולטות השונות של  בהנחיהעבודות הגמר  יעשו  1.3
 המנחה יהיה איש סגל אקדמי, ולו תהיה האחריות האקדמית לנושא עבודת הגמר. 1.4

 אחריות התלמיד או התכנית המלווה למצוא מנחה לעבודות הגמר. 1.5
 2-יזכו את התלמיד ב ומעלה, 80 ציון וקבלו  ,עבודות גמר שנעשו באוניברסיטה העברית 1.6

 .נ"זים
ינתנו רק אחרי אישור עבודת הגמר ויחשבו כחלק מנקודות זכות במסגרת אבני פינה יהנזי"ם  1.7

 ללא ציון )ירשם ציון עובר בלבד(.

 

 אוכלוסיית יעד: .2
 

 .תלמיד תיכון שעושה עבודת גמר באוניברסיטה העברית
 

  הגוף המרכז: .3

 

הרלבנטי עבורם ירוכזו ביחידה לתלמידי הטיפול בכל תלמידי התיכון באוניברסיטה וניהול המידע 

,  hsacademy@savion.huji.ac.ilHigh School Academyתיכון, באוניברסיטה העברית לנוער ]

 [. High School Studentsמידע נוסף 

 

 מנגנון הרישום: .4

 

 "תיכון לתלמידי העשרה"תכנית  594 חוגמיוחד, תחת התלמידים ירשמו כתלמידים ממעמד 

 פי תחום עבודת הגמר.-תחת המסלול הרלוונטי, על
 

 49660, ירשמו לקורס עבודת גמר בתחום מדעי הטבעתלמידים שיגישו  4.1

    לתלמידי תיכון ניסוייםם תכנית העשרה במדעי 9003תחת מסלול 
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 49660תלמידים שיגישו עבודת גמר בתחום מדעי הרוח והחברה, ירשמו לקורס  4.2

 לתלמידי תיכוןם עיוניים תכנית העשרה במדעי 9004תחת מסלול 
 

 הכרה בנ"זים: .5

 

 אם. הלימודים חידוש בעת יחידה בכל המקובלים הכללים לפי הרלוונטי לתואר יוכרו ם"הנזי

 לנהוג מיאקד שיקול יש אם אלא בו תכיר היחידה, לתואר הנלמדים התכנים את חופף הקורס

 קורסי במסגרת הקורסים יוכרו, אחרת(. הסילבוס או התואר בהרכב מהותי שינוי כגון) אחרת

 למגבלה עד פינה כאבני בקורסים להכיר יהיה ניתן. החוג דעת שיקול לפי פינה אבני או הבחירה

 .פינה אבני בתקנון כמוגדר, דעת תחום לכל זים"נ 4 של

 

 תשלום שכ"ל .6

 

 )אלא אם צויין אחרת(. ז"הנ בגין לאוניברסיטה בתשלום יחוייב לא התלמיד 6.1

   לפי התעריף לשנה"ל הרלוונטית קורסעבור ה לנוער לאוניברסיטה רישום דמי ישלם התלמיד 6.2
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