
 הגשת מועמדות 
לתכנית הנשיא למצוינות

תשפ״א
בואו להיות חלק מהנבחרת המצוינים של המכללה האקדמית הדסה !

תכנית הנשיא למצוינות תיפתח בחלקו השני של סמסטר א' ותימשך בסמסטר ב'.	 

התכנית מיועדת לסטודנטים מצטיינים שסיימו לפחות שנת לימודים אחת מכל החוגים 	 

במכללה. 

בתוכנית ימי לימוד מרוכזים וכן מפגשים קצרים פרונטליים ו/או מקוונים.	 

השתתפות בתכנית תקנה פטור מקורס בחירה בהיקף של 4 נ"ז.	 

למסיימים תוענק תעודה מאת נשיא המכללה.	 

ניתן להירשם לתכנית באמצעות פניה למזכירות החוג עד 20.11.2020	 

אקדמיה מובילה בעולם משתנה

קול קורא



על תוכנית הנשיא למצוינים:
בסמסטרים א' ו-ב' השנה )תשפ"א( יתקיימו לימודי המחזור הרביעי של תכנית הנשיא למצוינות )החל מאמצע סמסטר . 1

א'(. התוכנית מיועדת לסטודנטים מצטיינים נבחרים מכל החוגים במכללה, אשר סיימו לפחות שנת לימודים מלאה אחת, 

ואשר ייקחו חלק במסגרת בינתחומית מאתגרת.

 מטרת התכנית היא להעניק למשתתפים כלים למצוינות: חשיבה, יצירתיות ופיתוח רעיונות אקדמיים ומעשיים, זאת . 2

באמצעות יצירת פרויקטים בתחומים שונים. 

התוכנית תכלול עד 5 מפגשים מרוכזים ובנוסף יתקיימו עוד מספר מפגשים קצרים של עד כ-	 שעות )פרונטליים ו/. 	

או מקוונים(, בתוכם מפגש פתיחה ומפגש סיום. המפגשים המרוכזים, ככל שיתאפשר, יהיו בהיקף של עד יום לימודים 

מלא ורובם ייערך מחוץ למכללה. תכנית ראשונית למפגשים – ראו בהמשך. משתתפי התוכנית יכינו עבודות סביב נושאי 

התוכנית. המכללה תדאג להסעות לאתרי הפעילות ולכיבוד קל. 

המכללה מייחסת לתוכנית זו חשיבות רבה כאשר אחד מיעדיה הוא להפוך את הקבוצה הנבחרת שתשתתף בה לחוד חנית . 4

אינטלקטואלי וערכי במכללה.  

בראש התכנית עומד ד"ר דוד לביא, סופר, עו"ד ומרצה בחוג לפוליטיקה ותקשורת במכללה.. 	

המשתתפים בתוכנית יהיו זכאים לפטור מקורס בחירה. השתתפות בתכנית תצוין בגיליון הציונים המצורף לתעודת הסיום . 	

של התואר. 

התוכנית מוגבלת לכ- 0	 משתתפים. הכוונה לאפשר ייצוג של סטודנטים מכל החוגים במכללה.. 	
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בין יתר פעילויות תוכנית הנשיא למצוינים תשפ"א:

חלק מימי הפעילות של התוכנית יכלול נושא אחד מהמפורטים להלן, וחלק מימי הפעילות יכלול למעלה מנושא אחד. 

ייתכנו שינויים בתכנית המוצעת.

שיחה עם מדען זוכה פרס נובל.. 1

מערכת המשפט - ביקור בבית-המשפט העליון: המוסד שיש לו הכוח השיפוטי להכריע כל תחום בחיינו. נלמד על עבודת . 2

השופטים, נתרשם מהארכיטקטורה הייחודית של הבניין ונפגוש לשיחה אישית שופט בעליון.

התזמורת הפילהרמונית הישראלית: נבקר מאחורי הקלעים לשיחה עם נגני אחת התזמורות הפילהרמוניות האיכותיות . 	

בעולם, ונלמד על ההתמסרות לחלום ועל מצוינות מוסיקלית. הביקור מלווה בהאזנה וצפייה בקונצרט. 

הספורטאים האולימפיים של ישראל: נעמוד על סוד המשמעת העצמית וההתמדה כתנאי למצוינות. נערוך ביקור במכון . 	

וינגייט שיכלול שיחה עם ספורטאים, הרצאות מאנשי מקצוע המכשירים ומכינים את המתאמנים לאולימפיאדה. 

ספרות: פגישה עם סופר ידוע.. 5

השראה, מוטיבציה והצלחה – שיחה עם מצליחנים ומעוררי השראה.. 	

ככל שתהיה מניעה לקיום מפגשים פרונטליים, תתקיים התוכנית באופן מקוון. ככל שתתקיים התוכנית באופן מקוון, ייתכן 

פיצול של ימי הלימוד המרוכזים למפגשים קצרים יותר. התוכנית משלבת היבטים אקדמיים וחברתיים.
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אני רוצה להתקבל לתוכנית הנשיא למצוינות, 
מה עלי לעשות?

להעביר קובץ וורד אחד בדואר אלקטרוני למזכירות . 	

החוג שלך עד יום 2020.		.20. בקובץ יש לכלול שני 

מסמכים:

מכתב )עד עמוד אחד( המנמק מדוע יש לצרף אותך  א. 

לתוכנית הנשיא למצוינות.

קורות חיים )עד עמוד אחד(. בקורות החיים מומלץ  ב. 

לפרט ככל הניתן גם פעילות חברתית/ קהילתית/ 

התנדבותית וכיוצ"ב.

ניתן – אך לא חובה - לבקש מראש החוג שימליץ עליך . 2

לפני ועדת הקבלה.

מה מספרים סטודנטים שהשתתפו בתוכנית?
"התוכנית מעוררת מוטיבציה להצלחה בצורה 

יוצאת דופן" • "אינטראקציה מדהימה בין 

משתתפי התוכנית" • "העשרה והשראה רבה" 

• "שמחתי לכיר חברים" • "הרגשתי שמנסים 

לעזור לנו להצליח בכל דרך" • "אווירה 

משפחתית" 

"

"


