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תכנית אודיסיאה
ידיעותיהם במדעים,  ייחודית, המזמנת למשתתפיה הזדמנות להעמיק את  היא תכנית  אודיסיאה 
ולהיחשף  האקדמית-מחקרית  בזירה  להשתלב  ובין-תחומית,  רב-תחומית  ראייה  על  בדגש 
להתנסויות בתעשיית ההייטק והביוטכנולוגיה. התכנית מופעלת כמיזם משותף של מרכז מדעני 
העתיד, משרד החינוך - האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים ומטה הסייבר הלאומי שבמשרד ראש 

הממשלה. שותפים נוספים לתכנית: קרן רש"י וחברת מלנוקס.

אודיסיאה כוללת לימודים אקדמיים בתחומי המדעים לצד התנסות במעבדות מחקר. התלמידים 
המשתתפים בתכנית רוכשים ידע, מיומנויות חקר ויכולת להתמודד עם בעיות מורכבות, ובה בעת 
צוברים קרדיט אקדמי. הלימודים בתכנית נמשכים 4 שנים - מתחילת כיתה ט' ועד סוף כיתה י"ב, 
והם כוללים מספר מסלולי לימוד, כגון: פיזיקה, מדעי המחשב/סייבר, מדעים ומדעי החיים/ביומד. 

התלמידים  ייחשפו  בתכנית  אקדמי.  מוסד  בכל  הלימודים  לתכנית  בהתאם  הם  הלימוד  מסלולי 
לאפשרויות מעניינות שיהיו רלוונטיות לתחום התמחותם במסגרת שירותם הצבאי.

למי מיועדת התכנית?
יכולת  בעלי  ח',  בכיתה  ומצטיינים  מחוננים  לתלמידים  מיועדת  אודיסיאה  לתכנית  ההרשמה 
לימודית גבוהה במיוחד עם נטייה למדעים וטכנולוגיה, המחפשים אתגר נוסף מעבר למסגרות 

הלימודים הקיימות. 

לתכנית יתקבלו תלמידים שיוכיחו בתהליך המיון, המתקיים במהלך כיתה ח', כישורים גבוהים, 
חברתית.  מחויבות  וכן  ולמחקר,  לידע  ותשוקה  סקרנות  חזקה,  מוטיבציה  ויצירתיות,  יוזמה 
המשתתפים בתכנית נדרשים להשתתף באופן פעיל ולהתמיד בתכנית במקביל ללימודיהם בבית 

הספר, לרבות סדנאות ומחנות עם לינה במהלך החופשות.

מרכז מדעני העתיד
ולתלמידים מחוננים  מיימונידיס הוקם במטרה להעניק לתלמידות  מרכז מדעני העתיד של קרן 
ומצטיינים אפשרויות משמעותיות למיצוי הפוטנציאל שלהם באמצעות תכניות ייחודיות, איכותיות 
ומובילות במגוון תחומים. המרכז שואף ליצור קהילת בוגרים מומחים, משפיעים ופורצי דרך, שיהוו 
את נבחרת העילית וחוד החנית של החברה בישראל, ויסייעו בהתמודדות עם האתגרים הגדולים 

של מדינת ישראל והעולם.

התכניות של מרכז מדעני העתיד מאפשרות לתלמידים להשתלב בעולם המרתק של האקדמיה 
והמחקר כבר בזמן הלימודים בתיכון. בתכניות אלו, לצד פעילות אקדמית-מחקרית ברמה הגבוהה 

ביותר ניתן דגש על פעילות חברתית, התפתחות אישית ותמיכה רגשית. 

במסגרת  המרכז.  של  הבוגרים  רשת   - לאסכולה  הבוגרים  יצטרפו  בתכנית  הלימודים  סיום  עם 
אסכולה הם ימשיכו לקבל ליווי ותמיכה במהלך התפתחותם ולאורך חייהם.

הפעילות במרכז מדעני העתיד:

נבחרות ישראל במדעים
מרכז מדעני העתיד מוביל, בשיתוף עם משרד החינוך, את הכשרת 

התלמידים בנבחרות ישראל במדעים

אלפא
 תכנית למחקר

בתחומים מדעיים

אידיאה
 תכנית למחקר

בתחומים הומניסטיים

אודיסיאה
תכנית ללימודים 

אקדמיים במדעים

אסכולה
רשת הבוגרים
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