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 מידע לתלמידים –קורסים בתוכנית אודיסיאה 

 הקורסים הניתנים לתלמידי התוכנית מתחלקים לשלושה סוגים:

 קורסים ללא נ"ז במסגרת התוכנית )חובה( .1

 קורסים עם נ"ז במסגרת התוכנית )חובה( .2

 הפקולטה )בחירה(קורסים במסגרת  .3

 
 במסגרת התכנית קורסים ללא נ"ז

 
במשך הלימודים בתכנית, בעיקר בשנת הלימודים הראשונה, נלמדים קורסים ללא נקודות זכות אקדמיות. 

תנאי מעבר לשנה  ומילוי כל חובות הלמידה בהם, הינה חובה, ומהוויםההשתתפות המלאה בקורסים אלו, 
במתמטיקה נ"ז תפים בתוכנית "אקדמיה בתיכון", ציוני הקורסים ללא ב' בתכנית. עבור התלמידים המשת

 .)ראו מסמך נפרד בנושא אקדמיה בתיכון( ישוקללו כחלק מציון ההמרה לבגרות
 

 קורסים לנ"ז במסגרת התוכנית

בקורסים אלה נלמד חומר המקביל לקורסים הניתנים בפקולטה. הקורסים מקנים קרדיט אקדמי )נקודות 

באוניברסיטה, השקול לזה הניתן לסטודנטים הלומדים את הקורס המקביל. הקורסים נמצאים זכות( 

נהלי הלימודים ואופן  במעקב יועצי החוגים, ובחינות הגמר עוברות את אישור מרצה הקורס המקביל בחוג.

מסרו ע"י חישוב הציון בכל קורס, חובות השתתפות והגשת תרגילים, מועדי בחנים ומבחנים ומידע נוסף יי

 המרצה ומופיעים בסילבוס הקורס. חובת התלמידים לעקוב ולהתעדכן במידע.

 קורסים במסגרת הפקולטה

במסגרת לימודיהם בתכנית רשאים התלמידים ללמוד קורסים בפקולטה. אפשרות זו מתאימה לתלמידים 

ף. ניתן לבקש להרשם אשר ציוניהם בתוכנית גבוהים, ואשר רוצים ויכולים להתמודד עם עומס לימודי נוס

לקורסים נוספים החל מאמצע כיתה י'. על התלמיד לוודא כי זמני הלימוד בקורס הרצוי אינם מתנגשים עם 

הלימוד בתוכנית או עם שעות הלימודים בביה"ס. היעדרות מביה"ס לצורך זה מותנית באישור הצוות 

שמה לקורס מותנית באישור צוות החינוכי בבית הספר, והסדרת נושא זה היא באחריות התלמיד. ההר

התוכנית ואישור ראש החוג לתלמידי תיכון. צוות התוכנית רשאי להפסיק את לימודיו של תלמיד בקורס 

במקרה שניכרת פגיעה משמעותית בתפקודו בביה"ס או בתוכנית בעקבות עומס יתר. קורס ראשון 

בפיסיקה. קורס שני ויותר יאושרו רק  85-במתמטיקה ו 90בפקולטה יאושר למי שציוניו בתוכנית מעל 

 לאחר קבלת ציון על הקורס הראשון, העומד ברף הנ"ל.

 הרשמה

כל התלמידים ירשמו על ידי צוות התוכנית לקורסי החובה בתוכנית. לאחר מכן יש לאשר את תוכנית 

פשרות הלימודים דרך אתר המידע האישי של האוניברסיטה. אי אישור התוכנית במועד עשוי לפגוע בא

 התלמיד להשתתף בקורס.

על מנת להרשם לקורס בפקולטה, יש להעביר את המידע על הקורס )מספר/שם קבוצת הלימוד והמרצה, 

מספר/שם קבוצת התרגול והמתרגל, מספר קבוצת המעבדה באם יש( מוקדם ככל האפשר להנהלת 

הסמסטר. בקשות אשר יוגשו התוכנית. את הבקשות יש להפנות לצוות התכנית לפחות חודש לפני תחילת 

 מאוחר יותר עשויות לא להתקבל. 

 רף ציונים בתוכנית
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התוכנית מוגדרת כתוכנית מצטיינים, וככזו רף הציונים הנדרש בה גבוה מזה המקובל כציון עובר 

. מקרים מיוחדים יידונו באופן 80 -באוניברסיטה. על ממוצע ציוניהם של תלמידי אודיסיאה להיות גבוה מ

 י עם צוות התוכנית.פרטנ

 


