
 

 לימודי צבירה – כנית לימודים לתואר שניות
 

 רקע:
נועד לתלמידים המעוניינים ללמוד מספר קורסים לפני החלטה על כיווני המחקר או  מסלול "לימודי הצבירה"

ההתמחות, או לתלמידים שאינם יכולים ללמוד בקצב הלימודים במסלול הרגיל. מסלול זה מאפשר לקחת 
שנים אקדמיות ולאחר מכן לבחור מסלול לימודים )מחקרי  3קורסים מתוכנית הלימודים לתואר שני במשך 

 זה(/כללי )סמינר מסכם, ללא תיזה( ולהשלים את התואר במשך שנתיים נוספות עם עומס קורסים נמוך.)תי
 

 סף קבלה:
סף הקבלה המינימלי למסלול "לימודי צבירה" הינו הסף של הפקולטה לקבלה ללימודי התואר השני. כל 

 מחלקה/יחידה יכולה לקבוע תנאי סף גבוהים יותר.
 

 מהלך לימודי צבירה:

במסגרת לימודי הצבירה התלמיד יוכל ללמוד קורסים מתוכנית הלימודים לתואר שני במשך תקופה של  .1
שנים אקדמיות ממועד התחלת הלימודים. בכל שנה במהלך לימודי הצבירה יש ללמוד לפחות שני  3עד 

 קורסים.  

 שנים אקדמיות. 3-לא תינתן הארכה של מעמד "לימודי צבירה" מעבר ל .2

 התזה כבר בשלב למחקריכול להתקשר עם מנחה  )תיזה( מחקרי במסלולמיד המעוניין תליובהר כי  .3
אולם התקשרות זו לא מבטיחה  – , ולהתקדם בעבודת המחקר בעודו בשלב הצבירה"הצבירה "לימודי

 קבלה למסלול המחקרי בסיום תקופת "לימודי הצבירה".
בפועל, שיחויבו על פי התעריף הנהוג  הנק"ז לפי מספרצבירה" ישלם התלמיד שכר לימוד לימודי הבשלב " .4

 שני.הבלימודי התואר  באוניברסיטה
שנים מתחילת התוכנית, על התלמיד לבחור במסלול לימודים: מסלול מחקרי )תיזה( או מסלול  3תוך  .5

כללי )סמינר מסכם(, ולהגיש בקשת סטודנט למזכירות הפקולטה לענייני מוסמכים. הבקשה תשקל 
יוכל לקבל הכרה הוא  מסלול המבוקש, במידה והסטודנט יתקבל למסלול המבוקש,בהתאם לכללי ה

לטובת  -להלן  בחירת המסלול בכפוף לתנאים המפורטים בפרק  –בקורסים שלמד ב"לימודי הצבירה" 
 דרישת הקורסים לתואר השני, וכן ייזקף לזכותו תשלום שכר הלימוד ששילם בגינם.

 את הקורס או במסלול הכללי(קורס "סמינר מסכם" )ה"לימודי צבירה" לא ניתן לקחת את  במעמד .6
 .)במסלול המחקרי(" עבודת גמר"

 
 בחירת מסלול לימודים מחקרי/כללי בתואר שני:

נק"ז בציון מינימלי הנקבע ע"י  12התלמיד יוכל לבחור מסלול לימודים אם הוא צבר לפחות  .1
לסיים בהצלחה )ז"א, בציון המינימלי שקבעה המחלקה/היחידה( את כל המחלקה/היחידה. על התלמיד 

קורסי החובה )כגון, קורסי הליבה והקורסים המתימטיים( בתחום ההתמחות שבחר, בהתאם למסלול 
הנבחר, לפני שיוכל להגיש בקשה לבחירת מסלול הלימודים. במידה ונכשל בקורס חובה, עליו לחזור על 

 מינימלי שקבעה המחלקה/היחידה עוד בהיותו בשלב "לימודי הצבירה".הקורס ולסיימו בציון ה
. ממוצע מינימלי למעבר למסלול כללי )סמינר 84ממוצע מינימלי למעבר למסלול מחקרי )תיזה(:  .1.1

 .75מסכם(: 

ברירת המחדל של תוכנית "לימודי צבירה" הינה מעבר למסלול הכללי )סמינר מסכם(. ניתן לעבור  .2
 .5)תיזה( כמפורט בסעיף למסלול המחקרי 

למזכירות הפקולטה לענייני מוסמכים. אם  מיוזמתולצורך בחירת מסלול הלימודים על התלמיד לפנות  .3
 יופסקו לימודיו.  –שנים אקדמיות לא פנה מיוזמתו או לא עמד בתנאי המעבר למסלול המבוקש  3בתום 

ודי הצבירה" לטובת הלימודים לתואר נק"ז שנלמדו בשלב "לימ 15ניתן להכיר בקורסים בהיקף של עד  .4
בתנאי שהקורסים הושלמו בציון המינימלי  –שני במחלקה/יחידה לפי המסלול הנבחר על ידי התלמיד 

 שקבעה המחלקה/היחידה.

 תלמיד הבוחר במסלול המחקרי )תיזה(, יוכל לעשות זאת בכפוף למילוי שני התנאים הבאים:  .5
 ותו. עליו למצוא מנחה שמוכן להנחות א 5.1
 ממוצע הקורסים שיוכרו לו הינו גבוה מהסף שקבעה המחלקה/היחידה לצורך המעבר. 5.2

תלמיד המעוניין במסלול הכללי )סמינר מסכם, ללא תזה(, חייב לבצע את עבודת הגמר )"סמינר מסכם"(  .6
 רק לאחר שסיים את שלב לימודי הצבירה

 
 המשך הלימודים לאחר שלב "לימודי צבירה"

להשלים את כל חובותיו לתואר השני תוך שנתיים אקדמיות ממועד בחירת המסלול על התלמיד 
 בזמן הלימודים יחולו על התלמיד נהלי הלימודים ולוחות הזמנים התקפים למעמד זה.  )מחקרי/כללי(.

 

 
    


