
   
 

 ישיבהבהנחיות למסירת אישור לימודים 

 

 תלמידי המכללה יכולים לקבל קרדיט על לימודי ישיבה בהתאם לחוגי הלימוד שלהם במכללה:

 :מקורות החינוך היהודי 

לימודי קודש, ללא קשר לחוגי  ש"ש 2מכללת הרצוג היא מכללה דתית. כל תלמיד חייב ללמוד 

כלשהו ביהדות  שנתיהלימוד שלו. תלמיד שלמד בישיבה / מכינה יכול להביא אישור על שיעור 

ש"ש. יש להביא אישור חתום על ידי מורה השיעור + מטלה )ראה  2שלמד ולקבל על כך הכרה של 

 להלן(.

 תלמידי החוגים תנ"ך / מחשבת ישראל 

 2ש"ש מלימודים בישיבה. שיעור שנתי יקבל הכרה של עד  8א עד תלמידים אלה יכולים להבי

ש"ש. על כל שיעור יש להביא אישור חתום על ידי מורה  1ש"ש, שיעור סמסטריאלי יקבל הכרה של 

 השיעור + מטלה )ראה להלן(.

  תושב"עתלמידי החוג 

בה. שנת לימודים ש"ש לימודי גמרא/ כולל הלכה בישי 16תלמידים אלה יכולים לקבל הכרה על עד 

ש"ש. שנת לימודים תיחשב אם התלמיד  16ש"ש, שלוש שנים =  12ש"ש, שנתיים =  6אחת = 

שיעורים בשבוע. יש להביא אישור חתום על ידי  2ימים בשבוע + לפחות  4למד סדר בוקר מלא 

מספרי  מורה השיעור בציון נושא השיעור )המסכת הנלמדת / הנושא בהלכה(. תלמיד המעוניין בציון

 לשעות אלו יצרף גם מטלה )ראה להלן(. יש להביא אישור נפרד על כל שנת לימודים בישיבה.

 

 מילוי אישור הלימודים

התלמיד ימלא את פרטיו האישיים ואת פרטי השיעור. יש לציין את נושא השיעור בצורה מדויקת: שם 

רשת השבוע, כשרות המטבח וכד'(. המסכת, שם הספר הנלמד )כוזרי, ירמיהו וכד'( או נושא השיעור )פ

"עבור מקורות : אם השיעור מוגש עבור מקורות החינוך היהודי, אחרי נושא השיעור יכתוב התלמיד

 .החינוך היהודי"

אם התלמיד למד את השיעור בישיבה תוך כדי לימודיו במכללה )כלומר: בשנה שבה למד את השיעור 

שנתן המורה ייכנס לגיליון הציונים ולממוצע התואר היה רשום ללימודים במכללה(, ציון השיעור 

במכללה. אם התלמיד לא למד במכללה באותה השנה, השיעור יירשם בלימודים קודמים והציון לא 

 ייכנס לממוצע התואר.

 התלמיד ימסור את הטופס עם המטלה למורה השיעור. המורה ייתן ציון לשיעור על פי המטלה ויחתום.

מורה כותב את שמו ואת מספר ת"ז בצורה ברורה. ללא פרטים אלו לא נוכל על התלמיד לוודא שה

 להזין את השיעור.

. אפשר לשלוח אותם במייל ל: ואת המטלההתלמיד יעביר אלינו את הטופס החתום 

minhal3@herzog.ac.il. 

 

 כתיבת מטלה

על מטלה הקשורה בנושא השיעור. אין להעביר סיכומי שיעורים  התלמיד יסכם עם מורה השיעור

 כמטלת שיעור. מטלה שתועבר שאינה קשורה בקשר ברור לשיעור תיפסל על ידינו.

 עמודים. 4 – 2הקף המטלה: 

אם בשיעור התקיימו מבחנים, התלמיד יעביר עם האישור מבחן אחד לדוגמה, ומורה השיעור ייתן ציון 

 המבחנים שהתקיימו בשיעור.לקורס על פי כלל 
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 תאריך מסירת האישור:______________ בס"ד

  

   

 בישיבה אישור לימודים

 

 __________________ ת.ז _______________ הריני לאשר כי התלמיד  

 לומד במכללת הרצוג בהתמחויות _______________________________

 __ בשנה"ל ______________________________למד בישיבת  

 _____._______את השיעור _________________

 היקף השיעור בשעות שבועיות  ____

 

 :ימולא על ידי מורה השיעור

  ם.שיעוריהמ 80%-ב נכח  התלמיד    

 .לשיעור מטלה הגיש התלמיד    

 

 ציונו על השיעור והמטלה הוא:________  

 

 ______________  מספר ת.ז: ________________ שם המורה:

 חתימה: ___________________

 תאריך: ___________________

 

 חובה לציין מהי המטלה על השיעור וכן לצרף את מטלת הסיום לטופס זה. 

 

 מטלת השיעור:

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 


