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תכנית המצטיינים
אמירים



ואיכותית,  קטנה  בקבוצה  בלימודים  מתאפיינת  התכנית 

סגל  התכנית,  לתלמידי  שנתי  "ריטריט"  העשרה,  פעילויות 

הוראה שנבחר בקפידה ומלגה שנתית בגובה שכר לימוד מלא. 

תנאי קבלה והשתתפות
אנו מזמינים מועמדים, בעלי נתוני קבלה גבוהים במיוחד, 

ללימודיהם.  הראשונה  בשנה  כבר  לתכנית  להצטרף 

"אמירים"  לתכנית  להצטרף  יוכלו  מצטיינים  סטודנטים 

כנדרש  יהיה  הלימודים  היקף  השנייה.  לימודיהם  בשנת 

בתואר  מהנקודות   25% כאשר  התלמיד  של  הראשי  בחוג 

תכנית  החוג  ראש  בעזרת  יבנה  והתלמיד  לתכנית  יוקדשו 

לימודים מותאמת לנושא המחקר ולתחומי העניין שלו. 

התכנית 
ואישית.  ייחודית  לימודים  מתכנית  נהנים  אמירים  תלמידי 

.בנוסף לקורסים הרבים והמגוונים מתוך תכניות הלימודים 

ייעודיים  קורסים  במגוון  משתתפים  הם  השונים,  בחוגים 

כגון: סמינרים מודרכים, סיורים, סדנאות ו"ריטריט" ייחודי 

לתלמידי אמירים. 

עם  שבועיים  מפגשים  מתקיימים  התוכנית  במסגרת 

חוקרים מובילים בפקולטה . מפגשים אלו מהווים הזדמנות 

מציעים  ובכך  ומחקריו,  החוקר  עם  מעמיקה  להכרות 

העשרה רחבה ובלתי-שגרתית. 

סטודנטים בתכנית זוכים להדרכה אישית של מנחה ולליווי 

צמוד במשך כל שנות הלימוד. 

מלגות
סטודנטים בתוכנית זכאים למלגת בגובה שכר לימוד מלא 

בהתאם להתקדמותם במטלות פרויקט "אמירים", ועמידה 

בדרישות התכנית כמפורט באתר.

מעבר למוסמך מקוצר ומהלכו 
ע"י  שני,  לתואר  טבעי  המשך  מוצע  אמירים  לתלמידי 

שתתבצע  למוסמך  גמר  לעבודת  המחקר  הרחבת 

במעבדתו של המנחה פרויקט האמירים. 

ייעוץ
רכזת אקדמית:  ד"ר שרון שלזינגר  

sharon.shle@mail.huji.ac.il  |  טל. 08-9489426
רכזת מנהלי: קארן ידלין   

kareny@savion.huji.ac.il  |  טל. 08-9489431

מהשנים  "אמירים"  למחקרי  דוגמאות  כמה 
האחרונות:

השפעת שומן החלב על ההתפתחות והתכונות המכאניות   •
של העצם בחולדות צעירות

שיפור והשבחה של עדרי עיזים בשיטות גנטיות   •

בחירת המזון של אנשים כתלות בחברה (הרכב, קירבה,   •
כמות אנשים וכו') בה הם נמצאים

השפעה של תזמון אכילה ומזון עתיר שומן על מקצבים   •
מטבוליים יממתיים

אופן התמחור במשק המים בישראל למשקי הבית   •
ולתאגידי המים העירונים

חקר מנגנוני הפלישה של חיידקי E. coli מחוללי דלקת   •
בדרכי השתן לאפיתל בשתן באדם

אל תהיה כבד (שומני) - על כולסטרול, כבד ומה שביניהם  •

פיתוח שיטה כמותית להערכה אנטומית של פגיעה   •
וסקולרית קוגנטיבית בחולדות

איתור אתרים בגנום המשפיעים על און-כלאיים בשמרים  •

הסוד להרזיה מצוי בפטריה  •

גידולי כיסוי לעידוד מגוון המינים וההדברה הביולוגית   •
בפרדס

שימוש בצופר הרכב והשפעותיו על נהיגה  •

  https://study.agri.huji.ac.il/amirim  :קישור לאתר אמירים

 

תכנית המצטיינים "אמירים"

מעניין אותך לחקור ולפתח בתחומי האגריטק? 
ביוטכנולוגיה? תזונת האדם? איכות הסביבה? 
חידושים חקלאיים? מצטיינים? מקומכם איתנו! 

לימודים  המשלבת  אישית,  תכנית  היא  "אמירים"  תכנית 

אמירים  תכנית  מצטיינים.  לסטודנטים  ייחודית  ומחקר, 
מציעה חשיפה לתחומי מחקר ולדיסציפלינות שונות, תוך 

טובי  בעזרת  יצירתית  חשיבה  ופיתוח  אופקים  הרחבת 

הבוגרים  שמרבית  בהנחה  בפקולטה.  והמורים  המדענים 

בניהול  המדעי,  במחקר  חשובות  לעמדות  יגיעו  אכן 

האחריות  גם  מודגשת  השונים,  החברה  בתחומי  ובהנהגה 

להצלחה  כלים  מעניקה  התכנית  והסביבתית.  החברתית 

בעולם האקדמי. 

תכנית אמירים כוללת מלגת לימודים.

למה כדאי להצטרף לתכנית "אמירים"
של  למצטיינים  הדגל  תכנית  היא  "אמירים"  תכנית 

"אמירים  השונות.  בפקולטות  העברית  האוניברסיטה 

לימודים  תכנית  בין  המוצע  בשילוב  ייחודית  חקלאות" 

במיוחד  נבנתה  התכנית  פעיל.  מחקר  ביצוע  לבין  אישית 

וסקרנים,  שאפתנים  גבוהות,  יכולות  בעלי  לתלמידים 

שנים   25 של  ותק  מדעי.  במחקר  להתנסות  המעוניינים 

מעניק לתכנית זו את מעמדה.

במחקר  להשתלב  מצטיינים  לסטודנטים  מציעה  התכנית 

מעשי  וניסיון  יתרון  ולהשיג  הראשון  התואר  בלימודי  כבר 

אפשרות  קיימת  התכנית  לבוגרי  התואר.  לימודי  בתום 

כלים  מעניקה  התוכנית  בנוסף,  בשנה.  שני  תואר  לסיים 

במיוחד  מתאימה  ולכן  האקדמי  בעולם  להצלחה 

לתארים  בלימודים  להמשיך  שמתכננים  לסטודנטים 

מתקדמים ולעסוק במחקר.



למידע על התכנית ולפירוט מערך הקורסים

https://study.agri.huji.ac.il/bachelor-programs

אתר האינטרנט של הפקולטה לחקלאות

https://hafakulta.agri.huji.ac.il/

למידע על סדרי הרשמה ותנאי קבלה

ניתן לפנות למדור רישום וקבלה בירושלים

http://info.huji.ac.il
טל: 02-5882882/8 
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