שלום רב,
אנו שמחים לבשר לכם על פתיחת ההרשמה לקראת תשע"ז לשתי תכניות מצוינות לתלמידי תיכון
באוניברסיטה העברית.
נודה לכם באם תסייעו בהפצת היוזמות עבור מועמדים שלהערכתכם מתאימים לתכניות.

תכנית הנשיא לגילוי ולטיפוח מדעני וממציאי העתיד
התכנית מזמינה תלמידות ותלמידי כיתה ח' מצטיינים במיוחד בתחומי המתמטיקה והמדעים להגיש
מועמדותם לקראת תשע"ז.
זוהי תכנית ייחודית המיועדת לתלמידים בכיתות ט'-יב' ומשלבת לימודים אקדמיים ולימודי העשרה
בתחומי המדעים לצד התנסות במעבדות מחקר ובחברות תעשייה עתירות ידע.
היוזמה לתכנית החלה בהשראתו של נשיא המדינה לשעבר ,מר שמעון פרס ,ובשיתוף האגף למחוננים
ומצטיינים במשרד החינוך .התכנית פועלת בחמישה מוסדות אקדמיים בארץ ומיועדת לתלמידים סקרנים,
בעלי יכולות לימודיות גבוהות במיוחד ,נטייה למדעים ולמתמטיקה אשר ניחנו בחשיבה יצירתית ואשר
מחפשים אתגרים נוספים.
הלימודים מתקיימים פעמיים בשבוע ,בשעות אחר הצהרים בקמפוס אדמונד י' ספרא.
אנו מציעים מסלול ארבע-שנתי המיועד לטפח קבוצת עילית מדעית-טכנולוגית צעירה ,בהנחיית מורים
וחוקרים מהאוניברסיטה ובלווי פדגוגי וייעוצי.
תלמידות ותלמידי כיתה ח' )אשר ילמדו בשנת הלימודים תשע"ז בכיתה ט'( מוזמנים להגיש מועמדותם
בכתובתhttp://www.fsi-israel.org :
מידע נוסף ניתן למצוא בכתובתhttp://belmonte.huji.ac.il/?cmd=outstanding.261 :
המועד האחרון להרשמה7.2.2016 :
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תכנית "אלפא" לתלמידים מחוננים
אנו מזמינים תלמידות ותלמידי כיתה ט' מצטיינים ומחוננים* להגיש מועמדותם לקראת תשע"ז.
התכנית הינה מיזם משותף של משרד החינוך ,האגף למחוננים ולמצטיינים ו"עמותת קרב" ליוזמות
בחינוך .התכנית מזמנת למשתתפים בה לחקור נושא לפי בחירתם בהנחיית מומחה מהאקדמיה
במעבדות מחקר .התכנית משלבת מדע ,מחקר ופעילות חברתית כדי לענות על צרכים ייחודיים של
תלמידים מחוננים ,תוך כדי העשרת הידע המדעי ,חשיפה למחקר ברמה גבוהה ,גיבוש חברתי והקניית
כישורים הנדרשים למחקר עצמאי.
התכנית פועלת בחמישה מוסדות אקדמיים בארץ ומיועדת לתלמידים יצירתיים וסקרנים ,עם יכולת
התמדה ,מוטיבציה לעבודה מחקרית עצמאית ,יכולות לימודיות גבהות ורצון להיות חלק מקבוצה ייחודית.
התפישה בבסיס התכנית היא להציע לתלמידים מחוננים חוויה אינטלקטואלית משמעותית ,בה יושם דגש
גם על פעילות חברתית וערכית ,מתוך מטרה לאפשר לתלמידים להתפתח בו זמנית בשני תחומים אלו.
התכנית כוללת שני מחנות קיץ בני שבועיים כ"א בתנאי פנימייה בקמפוס אדמונד י' ספרא ,מפגשים
חודשיים במהלך שנת הלימודים ופגישות עם המנחים האקדמיים אחת לשבועיים .העבודה המחקרית
תוגש למשרד החינוך ותחשב לבגרות  5יח' )עבודת גמר( .התכנית מסובסדת במלואה.
אנו מזמינים תלמידות ותלמידים בכיתה ט' )אשר ילמדו בשנת הלימודים תשע"ז בכיתה י'( להגיש
מועמדותם.
לפרטים נוספים ולהרשמהhttp://www.alphagifted.org.il/hebrewUniProgram.html :
המועד האחרון להרשמה 7.2.2016
* תלמידים שלא אותרו כמחוננים יוכלו להצטרף לתכנית לאחר שיעברו מבחן יעודי.

יום פתוח למועמדים להצגת התכנית ותהליך המיון יתקיים ביום שלישי ה 26.1.16 -בשעה
 18:00באולם פלדמן ב' ,קמפוס אדמונד י' ספרא ,האוניברסיטה העברית )גבעת רם(
בברכה,
פרופ' רוני פרידמן ,יו"ר הרשות לקהילה ולנוער
ד"ר אשל אופיר ,מנהל מרכז המעבדות למדעים ע"ש בלמונטה
גב' יפעת פרופר ,רכזת תכנית הנשיא לגילוי ולטיפוח מדעני וממציאי העתיד ירושלים
ד"ר אורית אלגאוי-הרשלר ,מנהלת תכנית 'אלפא' ירושלים
גב' איילת תדמור ,רכזת תכנית 'אלפא' ירושלים
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