
 

 לתואר שני( ישירתוכנית מית"ר להנדסה )מסלול  .ג
 

מטרת התוכנית היא קידום מהיר של תלמידים מצטיינים עם פוטנציאל גבוה להשתלב במחקרים בחזית המדע. 
התוכנית מיועדת לתלמידי תואר ראשון בהנדסת חשמל ומחשבים בסוף הסמסטר השישי, וכן לתלמידי תואר 

הסמסטר השביעי. הנדסת חשמל  בסוף -בפיסיקה ותואר כפולמתמטיקה, -חשמל בתואר כפול בהנדסתראשון 
במסגרת התוכנית, ישולבו לימודי התואר הראשון והתואר השני והתלמידים יוכלו לסיים את התואר הראשון 

הנדסת חשמל ותום -פיסיקה בתואר כפולבתוך שנה )תום סמסטר שמיני לתלמידי הנדסת חשמל, ותלמידי 
מתמטיקה( ואת התואר השני תוך שנת לימודים נוספת אחת. תלמידים אלו -סמסטר התשיעי לתלמידי חשמל

 יוכלו להגיש בקשה לעבוד כעוזרי הוראה ויהיו זכאים למערכת סיוע )מלגת קיום(.
 

 קבלה  .א
 להתקבל לתוכנית הלימודים בתוכנית מית"ר להנדסה: הגשת בקשהתנאים ל .1

 :נק"ז מינימלי 

 נקודות זכות עד 120צבירת לפחות ותלמידי הנדסת מחשבים:  תלמידי הנדסת חשמל ומחשבים 
 תום הסמסטר השישי.

  הסמסטר  נקודות זכות עד תום 150מתמטיקה: צבירת לפחות -חשמלהנדסת  תואר כפולתלמידי
 השביעי.

  הנדסת חשמל ומדעי המחשב תואר כפולותלמידי  הנדסת חשמל-פיסיקה תואר כפולתלמידי :
 הסמסטר השישי. נק"ז לפחות עד תום 145צבירת 

  87ממוצע ציונים מצטבר מעודכן למועד הרישום: מעל. 
  נמצא מנחה, שמעוניין להנחות את התלמיד בעבודה, והמנחה מצהיר כי העבודה ברמה והיקף

 המתאימים לעבודת מחקר לתואר שני.

לעיל יוכל להגיש בקשה להתקבל לתוכנית בתאריך שיפורסם ע"י וועדת תלמיד העומד בתנאים המופיעים  .2
ההוראה המחלקתית. אל הבקשה יש לצרף תכנית לימודים מפורטת, אשר תכלול את הסעיפים הבאים: 
נושא המחקר בעברית ובאנגלית, מטרת המחקר, כלים ושיטות המחקר, תוצאות צפויות מן המחקר, 

עד  –עד מועד הגשת דו"ח ההתקדמות הראשון, ושנתי  –)חצי שנתי  ופירוט שלבי הביניים של המחקר
 מועד הגשת הצעת המחקר המלאה(. פירוט התכנית

מילים בעברית או באנגלית(. בנוסף, יש לפרט את תכנית הקורסים למשך  500–יהיה בהיקף של כ  .3
. יש לפרט בטבלה את תכנית הקורסים המדויקת והקשר שלהם לתוכנית המחקר השנתיים הקרובות

לשני הסמסטרים הראשונים, ואת תכנון הקורסים לשני הסמסטרים האחרונים. רשימת הקורסים עבור 
הסמסטר הקרוב מחייבת את התלמיד. תכנית הקורסים המופיעה בהצעת המחקר, וכן כל שינוי בה 

 מחלקתית. טעונים אישור בכתב מן המנחה ואישור וועדת ההוראה ה

ועדת ההוראה המחלקתית תחליט על קבלת המועמד על פי הערכת יכולתו של התלמיד לסיים את לימודיו  .4
 במסגרת המסלול בהצלחה ובהתאם למספר המקומות המוקצה בכל שנה. 

עבודת המחקר תתבצע באופן עצמאי, כמקובל לגבי עבודת מסטר, ולא ניתן לבצעה בזוגות, כמקובל לגבי  .5
 פרוייקט.

 מומלץ לתלמידים בתוכנית להתחיל במחקר במהלך חופשת הקיץ בסוף שנה ג'. .6

 

 תוכנית הלימודים .ב
 

על פי תכנית הלימודים המומלצת בתוכנית, התלמיד יקבל את התואר הראשון לאחר השנה הראשונה  .1
 בתוכנית, ואת התואר השני לאחר השנה השניה בתוכנית בכפוף למילוי כל דרישות התוכנית. 

שיתקבל לתוכנית מית"ר להנדסה, יתחיל את לימודיו לתואר השני, מבלי שיצטרך קודם להשלים תלמיד  .2
 את התואר הראשון.

השנה הראשונה בלימודי התוכנית תחשב כשנה הראשונה בלימודי התואר השני, והשנה השנייה  .3
שיתקבל לתוכנית מית"ר להנדסה יוכל  תלמיד בתוכנית תחשב כשנה השנייה בלימודי התואר השני.



 

להגיש מועמדותו לשמש כעוזר הוראה. במידה והתלמיד יתקבל לשמש כעוזר הוראה, יהיה זכאי לקבל 
 מלגת שכר לימוד ומלגת קיום כתלמיד תואר שני. 

בכל מקרה מובטחת לתלמידי התוכנית מלגת שכר לימוד, שתכסה את לימודי התואר השני במלואם,  .4
יקבל פטור  שנלמדו רק הקורסים הנדרשים על פי התוכנית. תלמיד בתואר ראשון בתוכנית זוזאת בתנאי 

נק"ז בקורסי הבחירה של התואר הראשון, אך עליו להשלים את חובות מסלולי ההתמחות  12של עד 
 השונים בתואר ראשון. 

קשה לועדת הוראה ניתן להגיש בנק"ז,  12–במידה והיקף קורסי הבחירה בתואר ראשון נמוך מהערה: 
נק"ז )יובהר כי אישור הפטור במקרה כזה כפוף  12ל עד להיקף טור מקורסי חובת מסלופלתואר ראשון ל

. בכל מקרה על התלמיד להשתתף בלפחות שני קורסי לשיקול דעת ועדת הוראה של התואר הראשון(
 חובת מסלול. 

, ולא יידרש לבצע פרוייקט, כמקובל במהלך הלימודים התלמיד יכתוב עבודת גמר ברמה של תואר שני .5
  בתואר הראשון.

 שבועות לפני תחילת הסמסטר השני והרביעי, על התלמיד להגיש לוועדה המחלקתית דו"ח 7לפחות  .6
התקדמות מאושר ע"י המנחה, )לפני תחילת סמסטר שלישי, התלמיד יגיש הצעת מחקר מפורטת כמצויין 

בפרק "מסלול עם עבודת גמר" לצורך  7עמודים )ראה סעיף  2-3–בסעיף הבא(. הדו"ח יהיה בהיקף של כ
פירוט התוכן הנדרש(. אישור דו"ח ההתקדמות ע"י הוועדה המחלקתית הינו תנאי הכרחי לרישום 
לקורסים. רשימת הקורסים בדו"ח עבור הסמסטר הקרוב מחייבת את התלמיד. שינוי קורסים ביחס 

 ן המנחה.לרשימה המופיעה בדו"ח טעון אישור בכתב מ

בתום לימודי השנה הראשונה בתוכנית מית"ר להנדסה, התלמיד יגיש הצעת מחקר מפורטת. ההצעה  .7
תכלול את תאור הבעיה ומוטיבציה, סקר ספרות מקיף, הצגת הרעיון המרכזי הצעת המחקר, שיטות 

רף את גליון לביצוע המחקר והתוויית הדרך לפתרון הבעייה, ותוצאות צפויות מן המחקר. כמו כן, יש לצ
 הציונים המעודכן ואת תכנית הקורסים לשני הסמסטרים הנותרים.

התלמיד יידרש להגן על הצעת המחקר בפני ועדה מחלקתית, אשר תכלול לפחות איש סגל בכיר בדרגת  .8
מרצה ומעלה בנוסף למנחה. הרכב הוועדה יאושר ע"י וועדת ההוראה המחלקתית. התלמיד יקבל ציון 

דווח כציון פרויקט בתואר ראשון. התלמיד לא יוכל להמשיך בלימודים במסגרת המסלול על ההגנה, אשר י
שבועות לפני תחילת הסמסטר  7. בחינת הצעת מחקר חייבת להערך לפחות 85–אם ציון הבחינה נמוך מ

השלישי בתוכנית. הוועדה תמליץ האם לאשר לתלמיד המשך לימודים במסגרת התוכנית. בהתאם 
בנושא עבודת המחקר, תוכל הוועדה להמליץ על שינוי בהרכב הקורסים אותם על  לשליטת התלמיד
 התלמיד ללמוד. 

לאחר בחינת הצעת המחקר, הוועדה המחלקתית תבחן את הישגי התלמיד בקורסים ובבחינת ההגנה,  .9
 לצורך אישור המשך לימודיו במסגרת התוכנית. 

על ההגנה על הצעת המחקר, יהיה זכאי לתואר  קורסים של התואר השני ויקבל ציון 4תלמיד שישלים  .10
מתמטיקה -חשמל בתואר כפולראשון. קורסים אלה חייבים לכלול קורס חובה מתמטי לתלמידים שלא 

 פיסיקה.-הנדסת חשמל ובתואר כפול

זכאות לתואר השני תהיה על פי הכללים של לימודי התואר השני במסלול עם עבודת גמר. בניגוד לתלמידי  .11
 ני במסלול הרגיל, לא ניתן לעבור למסלול ללא עבודת גמר. התואר הש

 לא ניתן לצאת לחופשת לימודים במהלך השנה הראשונה לתואר. .12

 

 מית"ר למסלול רגיל לתואר ראשון תוכניתמ חזרה .ג
 

תלמיד מתוכנית מית"ר להנדסה יוכל בכל שלב לוותר על התוכנית ולחזור למסלול לימודים רגיל לתואר ראשון, 
בתנאי שטרם השלים את הדרישות המאפשרות לו להיות זכאי לתואר ראשון במסגרת תוכנית מית"ר 

 הבאים: הכלליםלהנדסה. במקרה זה יתקיימו 

 בחירה לתואר ראשון. הנקודות שנצברו לתואר שני יוכרו כקורסי .1

 ראשון. בתואר כהנדרש כמקובל ז"להשלים את סך הנק חייב .2



 

 על התלמיד יהיה להגיש סיכום של  העבודה שעשה, ברמה של פרויקט לתואר ראשון. .3

 החזרים כספיים יהיו בהתאם למקובל בפקולטה.  .4

 
 


