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 לקראת התואר  הרקטור לתלמידים שהצטיינו בלימודיהם צטיינות מטעםהענקת תעודות ההנדון: 
 פ"אבשנה"ל תש אוניברסיטה""בוגר 

 
ם בשנה החולפת הראשון אשר הצטיינו בלימודיהתואר ה לתלמידי צטיינותעניק הרקטור תעודות המכמדי שנה 

  (. פ"אתש)
 

אשר  ,יחסי למספר התלמידים בכל פקולטהבאופן  יוענקו למספר מצומצם של תלמידים, צטיינותתעודות הה
 :האלה תנאיםב שעמדו הרקטור, מבין המועמדיםיומלצו ע"י הפקולטה וייבחרו על ידי 

 
בתכנית  פ"אתשב' של שנת הלימודים -א' ו יםלמדו במעמד "מן המניין" בסמסטרהתלמידים  .1

בכל חוג  לפחותשעות לימוד  10קורסים או  5-4 -לא פחות מסמסטר  בכל) חוגב לימודים מלאה
חוגית נדרש -תלמיד בתכנית דו .)מספרי(ממשי וקיבלו ציון  , נבחנו באותם קורסיםחוגית(-בתכנית דו

 20-לתכנית מלאה כחוגי נדרש -תלמיד חדלהשלים תכנית לימודים מלאה כנ"ל בכל אחד מן החוגים. 
 כל סמסטר.  עות לימודש
 

משום שאינו לומד לקראת תואר  תלמיד במתכונת חוג לאחר תואר אינו זכאי לקבל הצטיינות רקטור .2

 . מלא
 

  .ומעלה 95 ואה בשנת תשפ"א וניהםציהממוצע המשוקלל של  .3
וציון  ומעלה בחוג מטעמו הוא מוגש להצטיינות 95חוגי/ משולב נדרש לממוצע -תלמיד במסלול דו

 . השניומעלה בחוג  93משוקלל של 
 

)"חוג לאחר תואר"(  למדו לימודים במקביל וחוגי א-במסלול דו פ"אתשתלמידים אשר למדו בשנת  .4
מחוגי  בכל אחד)הצטיינות דקאן( יוכלו לקבל תעודת הצטיינות מטעם הרקטור, רק אם הצטיינו 

 הלימוד.
 

לא תידון מועמדות של מי שעניינו אמור להגיע לדיון בפני רשויות השיפוט או מי שהורשע בדין  .5
לה או בדין פלילי ולמי שהואשם באחת מעבירות א אקדמית משמעתי בעבירה שיש בה חוסר יושרה

 וזוכה מחמת הספק.
 

 הפקולטה רשאית לקבוע תנאים נוספים לבחירת המועמדים.
 



 

 

 תלמידי תכניות המצטיינים  .6
תחומית למצטיינים -הפקולטה/ביה"ס רשאי/ת להגיש את מועמדותם של תלמידים מהתכנית החד

 במסגרת ההקצאה הפקולטית המצוינת בהמשך, ובלבד שהם עונים על התנאים המפורטים בסעיפים
 . כאמור, תלמידים אלה נכללים במכסת הפקולטה. 5 - 1
 

ץ לתלמידי הפקולטה מכתב ובו רשימה בעילום שם של מועמדים יפש להבתהליך הבחירה הפקולטי י

להצטיינות מטעם הרקטור, בצירוף ממוצע ציוניהם, וזאת כדי לנסות ולאתר תלמידים בעלי הישגים גבוהים 
  ת.יותר ששמם נשמט מן הרשימה בטעו

 
 להעביר אלינו, לא יאוחר ת מתבקשך התלמידים שלמדו ביחידתך בשנת הלימודים החולפת, הנפי מספר  על
  .תלמידי תיכון 2, ובנוסף מטעם הרקטור הצטיינותהמועמדים לקבלת תעודת  5שמות של  ,2022אר פברוב 1-מ
 

 נא למלא את הטבלה הרצ"ב ולצרף רשומת לימודים של כל תלמיד.
 

 לבכם:לתשומת 
 

מטעם הרקטור עד לקבלת  אישור  הצטיינותלקבלת תעודת ה את שמות המועמדים אין לפרסם .1
 המזכירות האקדמית לכך.מ

 
 אין מניעה להעניק למצטייני הרקטור גם תעודות הצטיינות מטעם הדקאן. .2
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