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ההרשמה פתוחה עד 7 בפברואר 2016

תלמידי כיתות ח' מצטרפים לנבחרת המחר:

מדעני וממציאי העתיד 
של ישראל

תכנית הנשיא לגילוי ולטיפוח





להגיע הכי רחוק שאפשר 
תכנית מדעני וממציאי העתיד כשמה כן היא - פותחת 

בפני צעירים מוכשרים ויצירתיים מסלול מהיר להשתלבות 
בעולם המרתק של מחקר ופיתוח כבר בזמן הלימודים 

בתיכון, ובונה את הנבחרת העתידית של יזמים וחוקרים 
באקדמיה ובתעשייה.

משתתפי התכנית הייחודית מקבלים הזדמנות להעמיק 
את ידיעותיהם במדעים, בדגש על ראייה רב-תחומית 

ובין-תחומית והתמודדות עם בעיות פתוחות. במקביל, הם 
נחשפים להתנסויות בתעשיית ההי-טק והביוטכנולוגיה 

וזוכים להצצה לזירת המחקר האוניברסיטאי העדכני 
ביותר.





האם התכנית היא בשבילי? 
ההרשמה לתכנית מיועדת לתלמידות ותלמידים מחוננים 

ומצטיינים בוגרי כיתה ח’, בעלי יכולת לימודית גבוהה 
במיוחד עם נטייה למדעים וטכנולוגיה, אשר מחפשים 

אתגר נוסף מעבר למסגרות הלימודים הקיימות. 

לתכנית יתקבלו תלמידות ותלמידים שיוכיחו בתהליך 
המיון, המתקיים במהלך כיתה ח’, כישורים גבוהים, יוזמה 

ויצירתיות, מוטיבציה חזקה, סקרנות ותשוקה לידע 
ולמחקר, כמו גם מחויבות חברתית.

המשתתפים נדרשים לקחת חלק פעיל ולהתמיד בתכנית 
במקביל ללימודיהם בבית הספר, כולל סדנאות ומחנות 

במהלך החופשות.





מה בתכנית? 
תכנית “מדעני וממציאי העתיד” נמשכת ארבע שנים, 

מתחילת כיתה ט’ ועד סוף י”ב.

התכנית כוללת לימודים אקדמיים בתחומי המדעים לצד 
עבודה במעבדות מחקר ובתעשייה. המשתתפים רוכשים 
ידע, מיומנויות חקר ויכולת להתמודד עם בעיות מורכבות, 

ובה בעת צוברים קרדיט אקדמי.

בוגרי התכנית זוכים להכוונה לשירות ביחידות המודיעין 
והטכנולוגיה של צה”ל או לאחד ממסלולי העתודה 

האקדמית.





איפה זה קורה? 
התכנית פועלת במסגרת היחידות לנוער שוחר מדע של 

מוסדות אקדמיים ברחבי הארץ:

אוניברסיטת תל אביב

האוניברסיטה העברית בירושלים 

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

הטכניון, חיפה

הטכניון, בשלוחה שבמכללת תל-חי





זה הזמן להירשם!

 למידע נוסף על התכנית ותהליך המיון
פנו למוסד הלימודים הסמוך אליכם:

 מכירים מועמדים מתאימים?
 ספרו להם על התכנית והעבירו לנו את פרטיהם

באמצעות דף הבית.

 03-6408469 )שני שובר(
shaniba@tauex.tau.ac.il

 02-6584254 )יפעת פרופר(
ifat.propper@mail.huji.ac.il

 08-6461428 )ניצן וינוגרד(
 nitzanwinograd@gmail.com

 04-8293034 )טל נאמן(
atid@pa.technion.ac.il

 050-6688218 )מאירה שנק(
 naziay@telhai.ac.il

ההרשמה עד 7 בפברואר 2016. ניתן להרשם למוסד אחד בלבד.

 להרשמה למיונים הקרובים,
היכנסו לדף הבית או סירקו את הקוד:

www.fsi-israel.org

 אוניברסיטת תל-אביב

האוניברסיטה העברית 
בירושלים

 אוניברסיטת בן-גוריון 
בנגב

 הטכניון
)חיפה(

הטכניון )בשלוחה 
שבמכללת תל חי(



השותפים לתכנית:

תכנית הנשיא - מדעני וממציאי העתיד לקידום מצוינות מדעית וטכנולוגית 
בישראל, פועלת בהובלתה של עמותת קרב ליוזמות בחינוך ובשיתוף האגף 
לתלמידים מחוננים ומצטיינים במשרד החינוך ושותפים נוספים. התוכנית 
חותרת ליצור את דור העתיד של מובילי המחקר והפיתוח באקדמיה ובתעשייה 

עתירת הידע של ישראל.

מוסדות הלימוד האקדמיים:


