
על תכנית הנשיא למצוינות:
בסמסטר ב' השנה )תשע"ט( יתקיימו לימודי המחזור השני של תכנית הנשיא למצוינות. התכנית מיועדת לסטודנטים . 1

מצטיינים מכל החוגים במכללה, אשר ייקחו חלק במסגרת בינתחומית מאתגרת. הגשת מועמדות לתוכנית אפשרית עבור 

סטודנטים משנים ב׳ וג׳, אשר לא השתתפו בעבר בתוכנית הנשיא למצוינות.

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

באמצעות יצירת פרויקטים בתחומים שונים. 

התכנית תכלול 6 מפגשים מרוכזים בסמסטר השני, ובנוסף יתקיימו מפגש פתיחה ומפגש סיום. מפגש הפתיחה ומפגש . 3

הסיום יהיו מפגשים קצרים של 3 שעות כ"א, המפגשים המרוכזים יהיו בהיקף של יום לימודים מלא ורובם ייערכו מחוץ 

למכללה. תכנית ראשונית למפגשים – ראו בנספח בהמשך. משתתפי התוכנות יכינו עבודות סביב נושאי התכנית. המכללה 

תדאג להסעות לאתרי הפעילות ולכיבוד קל. 

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

חנית אינטלקטואלי וערכי במכללה.  

בראש התכנית עומד ד"ר דוד לביא, עו"ד ומרצה בחוג לפוליטיקה ותקשורת במכללה.. 5

המשתתפים בתכנית יהיו זכאים לפטור מקורס בחירה בהיקף של 3 נ״ז. סטודנטים שאינם חייבים בקורס בחירה יהיו זכאים . 6

אף הם להירשם לתוכנית. 

התכנית מוגבלת לכ- 30 משתתפים. הכוונה לאפשר ייצוג של סטודנטים מכל החוגים במכללה.. 7

סטודנטים המעוניינים להירשם לתכנית, מתבקשים לפנות למזכירות החוג שלהם לא יאוחר מיום 22.1.19. הסטודנטים . 8

שימצאו מתאימים לעמידה בתנאי הסף יוזמנו לראיון בפני ועדת הקבלה של התכנית. ניתן לפנות לראש החוג לקבלת 

המלצה.
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תכנית מפגשי הנשיא למצוינות תשע״ט

חלק מימי הפעילות של התכנית יכללו נושא אחד מהמפורטים להלן וחלק מימי הפעילות יכללו למעלה מנושא אחד. ייתכנו 

שינויים בתכנית המוצעת.

מערכת המשפט - ביקור בבית-המשפט העליון: המוסד בעל הכוח השיפוטי להכריע בהרבה תחומים בחיינו. נלמד על . 1

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

התזמורת הפילהרמונית הישראלית: ביקור מאחורי הקלעים לשיחה עם נגני אחת מהתזמורות הפילהרמוניות האיכותיות . 2

בעולם ונתמקד בהתמסרות לחלום ולמצוינות מוסיקלית. הביקור מלווה בהאזנה וצפייה בקונצרט. 

הספורטאים האולימפיים של ישראל: סוד המשמעת העצמית וההתמדה כתנאי למצוינות. נערוך ביקור במכון וינגייט . 3

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

מדע ומחקר: מפגש עם מדען ישראלי עטור פרסים.. 4

ספרות: פגישה עם סופר ישראלי מוביל.. 5

הצטיינות בהתמודדות עם מוגבלויות: כפר "עלה נגב נחלת ערן", השוכן במועצה האזורית מרחבים, הוא כפר שיקומי ייחודי . 6

מסוגו בעולם, אשר הוקם ע"י רשת "עלה" והוכרז בידי ממשלת ישראל כפרויקט לאומי. הכפר מציע בית חם, מקצועי, מכבד 

ואוהב לתינוקות, ילדים ובוגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית משולבת בנכויות פיזיות קשות, מומים גנטיים ומחלות 

נרכשות. נערוך סיור במתקני הכפר ונפגש עם בעלי המוגבלויות.

היסטוריה ותרבות מוסלמית - המוזיאון לאמנות האסלאם: המוזיאון נחנך ב-1974 בירושלים, במטרה להציג את אמנות . 7

האסלאם בתפארתה. המוזיאון שם לו כיעד לעסוק בפעילות איסוף, שימור והצגה של פרטי אמנות וארכיאולוגיה המייצגים 

את אמנות האסלאם על פני כל התקופות, הכיבושים וחילופי השלטון שהתחוללו בהיסטוריה המוסלמית, החל מהמאה 

השביעית ועד המאה ה-19. המוזיאון לאמנות האסלאם בירושלים קנה לו שם כמשכן לאחד האוספים החשובים מסוגו 

בעולם, והוא היחידי מסוגו בארץ. במוזיאון מוצג אוסף שעונים, מהחשובים בעולם.

היסטוריה של הישוב העברי - מוזיאון אסירי המחתרות בירושלים. המוזיאון מנציח את חברי המחתרות העבריות . 8

בתקופת המנדט הבריטי, שנכלאו בבית הסוהר המרכזי בירושלים. המוזיאון מספר את סיפור המרי העברי בבריטים, וייחודו 

בכך שהוא שוכן במבנה בית הסוהר הבריטי במגרש הרוסים. אחד האולמות במוזיאון מוקדש לזכרם של עולי הגרדום 

שהוצאו להורג על ידי הבריטים.
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