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 קבלה ללימודי התואר השני .א

 הפעלת הליכי קבלה אוטומטית .1

האגף לרישום ומנהל ידי -לפיה מועמדים יתקבלו או יידחו אוטומטית עלשליישם את השיטה  יש

ומפורסמות בפרסומי היחידה, ועל  הקבלה המוגדרות על ידי היחידות, בהתאם לדרישות תלמידים

 .ת האוניברסיטהפי החלטו

 

 .2.2אפשרויות לקבלה חריגה ראה סעיף 

 

 שניהתואר הראשון לקראת קבלה ללימודי התואר ה לשלטיפול בציוני גמר  מינימום כללי .2

רשאים להירשם ללימודים לקראת התואר השני מועמדים בעלי תואר "בוגר אוניברסיטה",   2.1 

( לפחות. 75השכלה גבוהה, בציון גמר "טוב" )או בעלי תואר זהה המוענק על ידי מוסד מוכר ל

 נטי הוא כדלקמן:ווהציון הרל

 

 .הציון הסופי לתואר -לבעלי תואר "בוגר אוניברסיטה" בתכנית מורחבת  2.1.1    

   

ציון הגמר בחוג   -לבעלי תואר "בוגר אוניברסיטה" בתכנית של חוג ראשי וחוג משני  2.1.2    

 .הראשי

 

 חוגית:-תואר "בוגר אוניברסיטה" בתכנית דולבעלי  2.1.3    

 .חוג שבו למד לתואר ראשון(בנטי )למי שנרשם לתואר שני ווציון הגמר בחוג הרל א.       

 שונה מהחוגים  חוגבציון הגמר הגבוה מבין שני החוגים )למי שנרשם לתואר שני  ב.       

 שבהם למד לתואר ראשון(.     

בעלי תואר ראשון  יםנדרש ,ל הדרישה לציון מינימלי בחוג אחדנוסף עככלל,  ג.         

ציוני הגמר של שני חישוב לפחות ב 70ממוצע של להשיג חוגית -בתכנית דו

, חוגית-תהיה הזכות לשקול קבלת בוגר תכנית לימודים דו לחוג ,החוגים. עם זאת

של שני גם אם ממוצע הציונים לפחות,  75שציון הגמר שלו בחוג הרלוונטי הוא 

 .70-החוגים נמוך מ

 

 -, יתקבל ללימודים על"מוסמך"מועמד ללימודים לתואר שני, אשר הנו בעל תואר  2.1.4    

 )אין חובה להתייחס לציון הגמר שקיבל  של ועדת הקבלה החוגית דעתה שיקול פי        

  .לתואר ראשון( לימודיםב        

 

דו בחו"ל או בארץ בשלוחות של מוסדות להשכלה גבוהה רישום מועמדים אשר למ 2.1.5           

 מחו"ל:

את לימודי  שלמדו ,בעלי תואר ראשון מועמדים יוכלו להירשם ללימודים לתואר שני       

באוניברסיטה בחו"ל, או בשלוחה בארץ של אוניברסיטה בחו"ל אשר  התואר הראשון

וסד עצמו או במוסד מלימודיהם נלמדו במ 80% -קיבלה היתר מהמל"ג, בתנאי ש

אחר. החלטות לגבי קבלת התלמידים ימשיכו להיעשות בהתאם לכללים אקדמי מוכר 

  ולנהלים המקובלים.
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לגבי נרשמים ממוסדות בחו"ל תקבל ועדת הקבלה החוגית הערכה של הממונה על        

. ההערכה תכלול, במידת האפשר, גם באגף לרישום ומנהל תלמידיםשקילות תעודות 

ציון מדויק,  לקבועברים על רמתו של המוסד שממנו בא התלמיד. אם אין אפשרות הס

 .2.1.6יטופל התלמיד על פי ההליך בסעיף 

 

    - ציון גמר מעניקיםלבעלי תואר "בוגר אוניברסיטה" ממוסדות שאינם  2.1.6    

ן ממוצע  , בהתבסס על ציוהרישום יחידתבבדיקת זכאותו של המועמד להירשם תיעשה        

פי -בחישוב פשוט של כלל ציוניו לתואר. ועדת הקבלה החוגית תוכל, עלהמתקבל 

 .ת המועמדשיקול דעתה, לחשב ממוצע משוקלל ולהשתמש בו לצורך הדיון בקבל

    

תיערך על ידי   בדיקתם בכל מקרה, הרשמתם של מועמדים אלה לא תיפסל על הסף.       

, והחוג 75-ל 70ידי ענף הרישום הוא בין -ב עלהוועדה החוגית. אם הממוצע שחוש

הוועדה  יו"ר החלטת החוג טעונה אישורתהיה מעוניין לקבל את המועמד, 

 האוניברסיטאית לתואר שני.

 

  קבלה חריגה של מועמדים שאינם עומדים בסף הקבלה שנקבע לתכנית     2.2 

 רשאית ועדת  (,75שהוא י )אם סף הקבלה לתכנית גבוה מסף הקבלה האוניברסיטא 2.2.1    

 הגמר שלו  הקבלה היחידתית לתואר שני להחליט על קבלה חריגה של מועמד שציון      

 בתנאי  נקודות לכל היותר, 5-בתואר הראשון נמוך מסף הקבלה שנקבע לתכנית ב      

 ומעלה.  75שציון הגמר שלו בתואר הראשון הוא       

  

 ל מועמדים שציון הגמר שלהם בתואר הראשון נמוך  כל בקשה לקבלה חריגה ש      

  עברתו ,75-עדיין גבוה מ אךנקודות,  5-יותר מב לתכנית שנקבע מסף הקבלה      

  היחידתית הוועדהיו"ר  על ידי האוניברסיטאית לתואר שני, לאישור יו"ר הוועדה      

 .ף המלצה מנומקתבצירו של המדרשה לתארים מתקדמים(/בית ספרית/)פקולטטית      

 

 לפחות בתואר  75ציון גמר  –אם סף הקבלה לתכנית זהה לסף הקבלה האוניברסיטאי    2.2.2    

 ראשון, יש להגיש ליו"ר הוועדה האוניברסיטאית לתואר שני בקשה לקבלה חריגה של       

 . 70-מ , אך לא נמוך75-נמוך מ כל מועמד שציון הגמר שלו בתואר הראשון      

  

לאישור יו"ר הוועדה האוניברסיטאית  עברתו , בצירוף המלצה מנומקת,זובקשה       

של המדרשה /בית ספרית/פקולטטיתהוועדה היחידתית )  על ידי יו"ר לתואר שני

  ."על תנאי" ו, יהיה מעמדהסטודנט ללימודים אם יתקבל. (לתארים מתקדמים

ואשר לא  ,ידה-זמן שייקבע על במשך ,ותחובלהשלים תוכל להטיל עליו ועדת הקבלה       

 לימודים אחת. יעלה על שנת
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  :במעמד "על תנאי" יוכלו להירשםלהלן המפורטים מועמדים העומדים בתנאים  

 לפחות. 70 הוא הציון הסופי לתואראם  –בעלי תואר "בוגר אוניברסיטה" בתכנית מורחבת  -

 הראשי  בחוג הגמר  ציוןאם  –ג ראשי וחוג משני בעלי תואר "בוגר אוניברסיטה" בתכנית של חו -

  לפחות. 70 הוא המשני גם לפחות, וממוצע ציוני הגמר בחוג הראשי ובחוג  70 הוא  

 לצורך קבלה )ראה   ציון הגמר בחוג הקובעאם  –חוגית -בעלי תואר "בוגר אוניברסיטה" בתכנית דו -

 לפחות. 70הגמר גם הוא לפחות, וממוצע שני ציוני  70 הוא( 2.1.3סעיף   

  

  המפורטיםהפקולטה אינה מתחייבת לקבל את כל המועמדים הממלאים אחר תנאי הרישום  

 ערך על פי שיקול דעתה הבלעדי יי , העומדים בתנאי הקבלה,לעיל. מיון סופי של המועמדים  

  .ולאחר אישור יו"ר הוועדה האוניברסיטאית לתואר שני ועדת הקבלה בחוג של  

 

)כולל תכניות  ה חריגה של מועמדים בתכניות לימודים חוץ תקציביות לתואר שניקבל 2.2.3    

: כל בקשה לקבלה חריגה לתכניות לימודים חוץ תקציביות של מועמדים בינלאומיות(

שציון התואר הראשון שלהם נמוך מסף הקבלה לתכנית, תועבר לאישור יו"ר הוועדה 

 האוניברסיטאית לתואר שני.

 

 ראה נוהל סוגי מעמד של  – טרם השלימו את לימודי התואר הראשוןש קבלת תלמידים  2.3 

 pdf-http://www20.tau.ac.il/yoets/12.010תלמיד: 

     

 נטייםווקבלת מועמדים מחוגים לא רל  2.4 

תחום שונה מזה שאליו נרשם לתואר שני )בציון גמר כנדרש בעל תואר "בוגר אוניברסיטה" מ    

 :שלהלןהמעמדות ן לעיל(, יוכל להתקבל באחד מ 2.2 - 2.1בסעיפים 

   

יוטלו על התלמיד לימודי השלמה מלימודי  -על תנאי"  מן המניין"קבלה במעמד  2.4.1    

 ממוצע בציוןעליו להשלימם עד תום שנת הלימודים הראשונה,  אויה ,התואר הראשון

  מכסת ההשלמות תיקבע על ידי היחידה שאליה מעוניין התלמיד להתקבל. .לפחות 75

שהותנה בעת קבלתו  אם יעמוד בתנאי ,"מן המניין"יאושר כתלמיד  "על תנאי"תלמיד        

ללימודים ובכל הדרישות האקדמיות של האוניברסיטה ושל יחידת הלימוד שבה הוא 

יוכרו  -התלמיד קורסים לתואר שני מודי התואר הראשון למד במקביל לליאם  לומד.

 לימודים אלה במסגרת התואר השני כאשר יעבור למעמד "מן המניין".

ועדת הקבלה תחליט על מספר הקורסים  -מעמד מיוחד" "ב לתכנית השלמות קבלה   2.4.2    

 אים שיההתלמיד להשתתף, ועל ממוצע הציונבהם יחויב שמלימודי התואר הראשון 

, ובלבד שממוצע שיוכל להתקבל ללימודי התואר השני כדיעליו להשיג בקורסים אלה 

 התלמיד לא רשאי ללמוד בתקופה זו קורסים מהתואר השני. .לפחות 75זה יהיה 

ייעשה על סמך  במעמד מן המניין, המעבר מלימודי ההשלמות ללימודי התואר השני       

שיימסר למדור תלמידים באגף  החוג דת ההוראה שלוע אישורעמידה בתנאים הנ"ל וב

 למנהל ורישום תלמידים.

     

  אפשרויות אלה אינן מיועדות לתלמידים שעדיין אינם זכאים לתואר "בוגר אוניברסיטה".    

http://www20.tau.ac.il/yoets/12-010.pdf
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 דרישת השפה האנגלית ממועמדים ללימודי תואר שני .3

 ."פטור"תלמידי התואר השני נדרשים לדעת אנגלית ברמת   3.1 

בדרישות הקבלה ללימודי  והקבלה באתר הרישוםראה  - פטור מלימודי אנגלית כשפה זרה    

 http://go.tau.ac.il/m.a_admissionsתואר שני : 

בו להגיע תלמידי התואר השני שאינם בעלי "פטור" באנגלית מלימודי התואר הראשון, יחוי  3.2 

לרמת "פטור" באנגלית עד סוף שנת הלימודים הראשונה. פקולטות רשאיות לקבוע משך זמן 

 קצר יותר להשגת ה"פטור" באנגלית.

הוחלט להסמיך את ועדות ההוראה היחידתיות לאשר דחייה בהשגת  - סטודנטים עולים  3.3 

 .כל מקרה לגופועל בסיס אישי, ה"פטור" באנגלית, 

 

 פה העברית ממועמדים ללימודי תואר שנידרישת הש .4

 בתנאי המינימום לקבלה לתואר שני לא יחויב הסטודנט להוכיח  ידע בשפה העברית.  ככלל, 

 כל יחידה תהיה רשאית להוסיף דרישה של ידיעת השפה העברית לפי שיקול דעתה. 

 

 לתואר השני ומשך הלימודים מכסת הלימודים .ב

 מכסת הלימודים  . 1

 שעות  28)לרבות סמינרים( תהיה  במסלול עם עבודת גמרהמינימלית  מכסת הלימודים  1.1 

 סמסטריאליות לפחות.    

 

 :לתלמידים שהחלו את לימודיהם באוניברסיטה אחרת מינימלית םלימודימכסת   1.2 

אביב כדי להשלים -תלמידים העוברים מאוניברסיטה מוכרת אחרת לאוניברסיטת תל   1.2.1    

, יהיו חייבים בהיקף של לפחות מחצית מסך כל קורסי ודי תואר שני עם עבודת גמרלימ

 אביב.-הלימודים לתואר המבוקש באוניברסיטת תל

 אביב כדי -תלמידים העוברים מאוניברסיטה מוכרת אחרת לאוניברסיטת תל  1.2.2    

 חות שני , יהיו חייבים בהיקף של לפלימודי תואר שני ללא עבודת גמרלהשלים     

 אביב.-שלישים מסך כל קורסי הלימודים לתואר המבוקש באוניברסיטת תל    

 

 משך הלימודים לתואר השני .2

, על פי התקן שקבעה המועצה להשכלה משך הלימודים לתואר מוסמך אוניברסיטה הוא שנתיים

 . בשנה נוספת חריגים. ניתן להאריך את הלימודים בשנה אחת ובמקרים גבוהה

 

 

 

 

 

 

 

 

http://go.tau.ac.il/m.a_admissions
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 הגמר  עבודת  ג.

 סדרי הנחיה לעבודות מוסמך .1 

 :לפי אחת מהדרישות שלהלן אוניברסיטת ת"אעליו להיות חבר סגל ב –מנחה ראשי    

 חבר סגל מדרגת מרצה ומעלה במסלול הרגיל 

 חבר סגל במסלול חוקרים וקמ"ע 

 ת חבר סגל שפרש לגמלאות, באישור יו"ר ועדת ההוראה היחידתית )פקולטטית, בי 

 ספרית או של המדרשה לתארים מתקדמים(
 

  חריגים

מנחה  לאשר  האוניברסיטאית לתואר שני, בהמלצת הדקאן, רשאי יו"ר הוועדה במקרים חריגים

הדקאן תועבר ליו"ר הוועדה  בקשתבעל מינוי כמפורט להלן. ו (Ph.D)בעל תואר שלישי  ראשי

 . ת פרסומים של המועמד להנחיהבצירוף קורות חיים ורשימהאוניברסיטאית לתואר שני 

 חבר סגל במסלול הנלווה 

 מורה ומורה בכיר במסלול המקביל 

 חבר סגל במסלול הקליני 

 חבר הוראה בדרגת מרצה ומעלה 

 

אישור כאמור לעיל, שיינתן על ידי יו"ר הוועדה האוניברסיטאית לתואר שני לחבר סגל מסוים, 

 יהיה בתוקף כל עוד חבר הסגל יועסק באותו מינוי.
 

 מנחה משני  

אביב -המועסק באוניברסיטת תל (Ph.D)חבר סגל אקדמי בעל תואר שלישי עליו להיות 

 ר הוועדה האוניברסיטאית לתואר שני: באישור יו"וזאת במסלולים המפורטים להלן, 

 מורה מן החוץ 

 עמית הוראה 

 אורחים מרצים/מורים 

 לחלופין:  

  חבר סגל אקדמי בכיר מאוניברסיטה אחרת או ממוסד מחקר בארץ או בחו"ל.ניתן למנות 

 

בקשה לאישור מנחה משני תוגש על ידי יו"ר ועדת ההוראה היחידתית )פקולטטית, בית ספרית 

בצירוף קורות  ,(לגופו )כל מקרה עבור כל עבודת גמרב, רשה לתארים מתקדמים(או של המד

 חיים ורשימת פרסומים של המועמד להנחיה ולאחר קבלת הסכמת המנחה הראשי.

 

 אינם רשאים להנחות עבודות גמר לתואר שני  

 תקציבי מחקר המועסקים על חשבוןעובדים  ,בעלי מינוי מנהלי כגון: עובדי מעבדה,  

 מהנדסים וכדו' מיקרוביולוגים, ים בדירוג ביוכימאים,יבעלי מינו  

 דוקטורי -עמית בתר 

 מדריך בעל תואר דוקטור 

 

, ובלבד שהם בעלי תואר כמנחים משניים בלבדבעלי מינוי כנ"ל יוכלו להנחות במקרים חריגים, 

 ועוסקים במחקר.   (Ph.D)שלישי

ליו"ר הוועדה האוניברסיטאית לתואר קאן מטעם הדבקשה לאישור חריג של מנחה משני תוגש 

 שני, בצירוף קורות חיים ורשימת פרסומים של המועמד להנחיה. 
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 קרובי משפחה

)חתנים כלות  , מי שקשור בקשרי חיתוןהורים, בני זוג, הורי הורים, אחים, ילדים, גיסים

 .יםזוגם לא יוכלו לשמש מנח וכן צאצאי כל אלה ובני מחותנים(

קשר אישי בין המנחה למונחה. נוצר כאשר  לראש היחידה ולמזכירות לדווח העל המנח חובה

יצורף  , כמוגדר בסעיף זה,בין המנחה למונחה ת משפחהקרבשל אם במהלך ההנחיה נוצר יחס 

, וזאת בכפוף לנוהל איזור על קיום יחסים נוסף או יוחלף המנחה לפי נסיבות הענייןמנחה 

 .אינטימיים במסגרת יחסי מרות

 (2006-)עודכן ב .MDכלל זה חל גם על הנחיית עבודות גמר לקראת תואר 

 
 פרישה מהנחיה  

אם מנחה פורש מהנחיה לאחר שאושרה הצעת העבודה, מסיבה שאינה נובעת מהתנהגות 

 התלמיד, חובה על הוועדה היחידתית להעמיד לתלמיד מנחה.

 
    תלמידים כמהמנחה ל  

 אלא ,ושלישי תלמידים לתואר שני 10-מזמנית יותר -בו חותנלה איש סגללא יורשה  ,ככלל  

 האוניברסיטאית המתאימה. ובאישור הוועדה מקרים חריגים ב

הבקרה בנושא תבוצע על ידי הוועדה היחידתית. על מזכירות התואר השני ביחידה לנהל רישום   

 ת גמר לתואר שניול סך כל המונחים לכל איש סגל המנחה עבודעמסודר במערכת מנהל תלמידים 

  .ושלישי

 

 דרישה לעבודת גמר אינדיבידואלית .  2

 עבודת הגמר לתואר שני היא עבודה אינדיבידואלית, ועל כל תלמיד להגישה באופן עצמאי ונפרד. 

     

 עבודות גמר חסויות .3

 אין להתיר עבודות גמר חסויות. דין עבודת גמר כדין עבודת מחקר לקראת תואר שלישי. בשני 

 ל.והמקרים על העבודות להיות פתוחות לכ

 

 כתיבת עבודות גמר בשפה האנגלית .4

. במקרים מיוחדים, או, באישור המנחה, בשפה האנגלית עבודת הגמר תוגש בשפה העברית 

עבודת הגמר  יוכל תלמיד להגישבהתייעצות עם המנחה, ובאישור הוועדה היחידתית לתואר שני, 

 בעברית ובאנגלית. ותוכן עניינים רתקציתלמיד לכתוב על הבשפה אחרת. בכל מקרה 

 

 ומספר העותקים הנדרש עבודת הגמר אופן הגשת .5

של עבודת הגמר  אחד בסיום תהליך אישור הזכאות לתואר תעברנה הפקולטות עותק דיגיטלי 

 לספרייה הרלוונטית.

 ויוצגו במאגר הדיגיטלי. ודהכל עבודות הגמר לתואר השני יועברו לספריות, ללא הגבלה של ציון העב 

להצגת  ב( חתום על ידי התלמיד והמנחה שבו הסכמה או עיכו4כל עבודה יוגש טופס )נספח  רעבו 

 העבודה במאגר הדיגיטלי.
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  שיפוט –בדיקת עבודת גמר  .6

 לפחות. נוסף שופט אחד על ידי ידי מנחי העבודה ו-על תיבדק עבודת הגמר  6.1 

או  אביב-מאוניברסיטת תלבדרגת מרצה ומעלה במסלול הרגיל, י סגל השופטים יהיו חבר   

 ,שופט הנוסף רשאית הוועדה היחידתיתהמנחים וה לענוסף  מאוניברסיטאות אחרות.

 שאינו חבר סגל אקדמי ,MDאו  PhDנוסף )שני( בעל תואר שופט  גם למנות במקרים מיוחדים,

  .ציפי של העבודהמומחה בתחום הספ או עובד במכון מחקר, אך הינו

 ם המלצה מנומקת שלע לתואר שני יו"ר הוועדה האוניברסיטאיתאישור ועבר למקרה כזה י   

 .של השופט המבוקש קורות חייםבצירוף והוועדה היחידתית 

 

לא ימונה שופט שהוא קרוב משפחה של תלמיד. קרובי משפחה הם: הורים, בני זוג, הורי   6.2 

ים, מי שקשור בקשרי חיתון )חתנים, כלות, מחותנים( וכן צאצאי הורים, אחים, ילדים, גיס

 .M.Dכלל זה חל גם על השופטים בעבודות גמר לתואר  כל אלה ובני זוגם.

 

לא תיחשף בפני התלמיד והמנחה  ,הליכי השיפוט של עבודת המוסמך הינם סודיים. ככלל  6.3 

ד לפנות לוועדה היחידתית כדי י התלמישאזהותו של שופט שאינו מנחה העבודה. עם זאת ר

 לקבל את חוות הדעת של שופט העבודה בעילום שם. 

 לצורך חשיפת שמו יש לקבל אישור בכתב מהשופט.    

 

עד חודש לגבי המנחה ועד חודשיים  הואשיפוט ה: הזמן המרבי להגשת דוחות משך השיפוט  6.4 

 לגבי שאר השופטים.

 

 עבודת גמר ומבקש להמשיך לימודיו לתואר שלישי ממי שסיים תואר שני ללא ותדרישה .7

תלמיד שסיים את מסלול הלימודים לתואר שני ללא עבודת גמר ומבקש להתקבל ללימודי   7.1 

 עבודת גמר. לכתובתואר שלישי, יידרש 

 

תקציביות יובהר כי לצורך המשך לימודים לדוקטורט -לסטודנטים המתקבלים לתכניות חוץ  7.2 

כתיבת  לעו ללימודי השלמות בהתאם לרקע הקודם בתואר הראשון, זאת נוסף ייתכן שיידרש

 עבודת הגמר לתואר השני.

 

                                 אישורים לבעלי תואר שני ללא עבודת גמר המגישים עבודה  7.3 

 נטיתווהרלהפקולטה  של דקאן בחתימתם הגשת עבודת תזהעל  תלמידים כנ"ל יקבלו אישור

ציון שניתן וה , שם המנחהתאריך הגשת העבודהאת  יכלול המזכירה האקדמית. הנוסחשל ו

 . לעבודה

 

לא ישוקלל עם יתר הציונים בלימודי  (שהוגשה לאחר סיום התואר)כנ"ל עבודה  ציון

 המוסמך.
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 החלטות הוועדה בעניינים שונים  ד.

 יםאופן הענקת ציון גמר בשעה שיש פער בין החלטות השופט .1

נקודות  25לה על ואופן קביעת ציון הגמר בשעה שהפער בין החלטות השופטים ע עלההחלטה 

תהיה בידי הוועדות היחידתיות. על הוועדה היחידתית להביא לידיעת הוועדה האוניברסיטאית 

את כן להסביר ו ,טופלו בוועדה היחידתיתואשר לתואר שני את פרטי המקרים הנוגעים לנושא 

 במקרים אלה.דרך הטיפול 

 

 מלימודי תואר ראשון מתקדמים השתתפות תלמידים לתואר שני בקורסים .2

מלימודי התואר הראשון לתלמידי התואר השני תותר בהיקף  מתקדמים השתתפות בקורסים

 . קורסים 3-ולא יותר מ מתכנית הלימודים לתואר השני 25%שלא יעלה על 

 

 לימודים במגמת התמחות נוספת באותו החוג .3

 להשלים לימודים במגמת התמחות נוספת באותו  ומעונייןמיד שסיים לימודים לתואר שני תל 

 החוג, יהיה חייב בהכנת עבודת גמר נוספת, אם הלימודים הם במסלול עם עבודת גמר.  

 

 תואר מוסמך נוסף בתחום לימודים קרוב .4

כתיבת תזה  תידרשובמסלול עם עבודת גמר , הנדרש לתואר השעות סךמ 1/3יינתן פטור של עד 

 הפטור יינתן על סמך בחינת הקורסים החופפים בשני התחומים. נוספת.

 

 בשתי תכניות במקביל יםלימוד .5

לימוד תכניות  יעביר ליחידות דיווח על תלמידים הלומדים בשתי האגף לרישום ומנהל תלמידים

ודים בחוג לאחר )כמו לימודים לתואר שני ולימודי תעודה, לימודים לתואר שני ולימ במקביל

  .תואר ועוד(

בדיווח  הוועדות היחידתיות יחליטו אם לדרוש הסכמת שתי היחידות ללימודים, או להסתפק

 ההחלטה. שבו תתקבלפורום ה גם עלהתלמיד. הוועדות היחידתיות יחליטו 

 

 הענקת תואר מוסמך או תואר מקביל לו במהלך הלימודים במסלול הישיר לדוקטורט .6

או בהתאם לתנאים  עשה בהתאם לנוהל תלמידי מחקרילמסלול הישיר תקבלת תלמידים 

 .שאושרו ליחידה על ידי הוועדה האוניברסיטאית לתואר שני

 
   (M.A)נוסח התעודה: "מוסמך אוניברסיטה"    

 ב____________                           

 תואר מוסמךלהשלמת החובות לאחר    

 ר "דוקטור לפילוסופיה"במהלך המסלול הישיר לתוא   

 

 לא יינתן ציון גמר ולא תצוין בסיום הלימודים לתואר מוסמך במסלול הישיר לדוקטורט   

 .הצטיינות   
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 הענקת תואר שני בהצטיינות .7

 :הוראות האוניברסיטהב 12-011הוראה מס' ראה נוהל הענקת תארים 

011.pdf-http://www20.tau.ac.il/yoets/12 
 

 אישור תכניות לימודים חדשות .8

, קודם שתידון הרלוונטיתטעונה אישור מועצת הפקולטה חדשה כל הצעה לתכנית לימודים 

 הנחיות ראה באתר המזכירות האקדמיתבוועדה האוניברסיטאית לתואר שני. 

2-toar-sec.tau.ac.il/hagasha-http://acad 

דקאן הפקולטה או נציג מטעמו יוזמן לישיבת הוועדה האוניברסיטאית לתואר שני, הדנה 

 באישור תכנית הלימודים המוצעת הנוגעת לפקולטה שבראשה הוא עומד.

לפי  -גים והדקאנים ניתן יהיה להזמין לישיבות הוועדה מומחים ומוזמנים נוסף על ראשי החו

 העניין.

 

 הנדסהפקולטה לקיים רק ב הכרה בלימודי חוץ כחלק מלימודי מוסמך .9

בכפוף  ,לתואר שני מהיקף הקורסים הנלמדים לתואר שני בלימודי חוץ 75%של עד  תותר הכרה

 : האלה לסייגים

 י ולסיים שנים ללא רישום פורמלי. אחריהן עליו להירשם לתואר שנ 4ללמוד  רשאיא. התלמיד 

 תוך שנתיים.בלימודיו  את  

 התלמיד לשמוע עפ"י רצונו. לאחר מכן תיבנה לו תכנית לפי ייעוץ. רשאיב. שני קורסים בלבד 

 .75-ציונו בכל קורס לא יפחת מ ג.

 

 במעמד מיוחד -לימודי צבירה לתואר שני  .10

 לימודים עבור לשנים לכל היותר )לאחר מכן חייב התלמיד ל 3במסלול זה ניתן ללמוד עד  -

 ."מן המניין"(במעמד   

 .מהחובות לתואר יילמדו במעמד "מן  המניין" 25%לפחות  -

מכיוון  לימודי צבירה ב"מעמד מיוחד"תלמיד אשר התקבל לתואר שני והופנה  למסלול 

יחולו עליו  –בשנתיים את לימודיו ולא יוכל לסיים  ,בלבדזמן חלקי ללימודיו  שיכול להקדיש

 .לציון הנדרש בקורסים הקשורבכל לאלו של סטודנט מן המניין  וויםשתנאים 

לתלמידים  ותהטבות אחרות הניתנללעתים הלומדים במסלול זה אינם זכאים למלגות ו

 .במעמד "מן המניין". חובת היחידה לעדכן את המועמד בכל המידע הנ"ל

 

 מסלול מהיר לתואר שני .11

טיינים בהתאם לנוהלי הפקולטה ולאחר סיום למסלולים אלה יתקבלו תלמידים מצ - קבלה

 שתי שנות לימודים מלאות, בציון ממוצע כפי שייקבע.

 ש"ס מהיקף הלימודים של התואר הראשון. 9-ככלל, לא יופחתו יותר מ - מכסת השעות   

ממכסת  מכסת השעות הן בתואר הראשון והן בתואר השני במסלולים המהירים לא תפחת

 ויה שנקבעה על ידי המועצה להשכלה גבוהה.השעות המינימלית הרא

 

http://www20.tau.ac.il/yoets/12-011.pdf
http://www20.tau.ac.il/yoets/12-011.pdf
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 לא תתאפשר הכרה כפולה בקורסים. אם קורסים של התואר השני - הכרה בקורסים

 אותם ישוקללו בציון הגמר לתואר הראשון, יוכל הסטודנט לקבל פטור מחובת הלימוד של

ימודים שהיקף הל כך ,הקורסים בתכנית התואר השני, אך יהיה חייב בהשלמת מכסת השעות

 לא יפחת מהמינימום שנקבע על ידי המל"ג.

 

  – לתואר שני לתלמידי המסלול המהיר זכאות לתעודת תואר ראשון

א תכנית הלימודים לתואר הראשון ובחוגים שבהם תלמיד במסלול המהיר לומד את מל -

א תכנית הלימודים לתואר השני, תוענק תעודת התואר ו)ללא הפחתת שעות( ואת מל

 ראשון.העם סיום חובותיו לתואר הראשון 

אושרה הפחתה ממכסת תכנית הלימודים לתואר ראשון, תוענק תעודת  בחוגים שבהם -

 התלמיד את לימודיו לשני התארים )ראשון ושני(.סיים התואר הראשון רק לאחר ש

תלמיד שיפרוש מהמסלול המהיר יהיה זכאי לתעודת תואר ראשון לאחר סיום כל מכסת   -

 כל חובותיו בתכנית הרגילה לתואר ראשון.השעות ו

 

מכתב מפורט על פתיחת מסלול לימודים מהיר לתואר שני יועבר לוועדות האוניברסיטאיות 

לתואר ראשון ולתואר שני לאחר אישור מועצת הפקולטה ולאחר שהוסדרו היבטים 

 לכספים ומלגות. הקשורים

 

 כללי התיישנות לימודים וחידוש לימודים לתואר שני .12

הוראה   הוראות האוניברסיטהבבהתאם לנוהל האוניברסיטאי המצוי נושאים אלה  נקבעים 

 pdf-http://www20.tau.ac.il/yoets/12.009  009-12מס' 

 

 נספחיםה. 

בהוראות  10-006 הוראה מס' –תקנון אישור תכניות לימודים והסמכת יחידות להענקת תארים  .1 

 pdf-http://www20.tau.ac.il/yoets/10.006האוניברסיטה  

 בהוראות האוניברסיטה 12-014הוראה מס'  נוהל לימודי תעודה. 2  

          014.pdf-http://www20.tau.ac.il/yoets/12 

 הנחיות להגשת תכניות לימודים ראה באתר המזכירות האקדמית. 3 

   2-toar-sec.tau.ac.il/hagasha-http://acad 

 מצ"ב בעמוד הבא – +טופס הפקדת עבודת גמר לתואר שני בספריהל הנחיות .4 
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 תשע"ד ו' בניסן         
 4102 באפריל 6             

      
 לכבוד

 רקטור
  דקאני פקולטות
 ראשי בתי ספר

 המזכירה האקדמית
 משנה מנהלי לדקאני הפקולטות

 מזכירות בתי ספר

 מנהלות הספריות
 ומנהל תלמידיםהאגף לרישום 

 
 

 
 שלום רב,

 
 
 

 הפקדת עבודות גמר לתואר שני בספריותהנדון: 
 

הוועדה האוניברסיטאית לתואר שני דנה בסוגיית העברת עבודות גמר לתואר שני לספריות. 
 הוחלט כי:

של  אחד בסיום תהליך אישור הזכאות לתואר תעברנה הפקולטות עותק דיגיטלי .0
 עבודת הגמר לספרייה הרלוונטית.

 כל עבודות הגמר לתואר השני יועברו לספריות, ללא הגבלה של ציון העבודה. .4
עבור כל עבודה יוגש טופס כמצ"ב חתום על ידי התלמיד והמנחה שבו הסכמה או  .3

 עיכוב להצגת העבודה במאגר העבודות הדיגיטלי.
 
 
 
 

 
 בברכה, 

 
   

 
 פריאלניקפרופ' דינה ק.  

 סגנית הרקטור 
 
 
 



                 

 
 

 למאגר העבודות הדיגיטלי גמר לתואר שניהעלאת עבודות טופס 
 

 _               מס' זהות:_________________________________________      שם המחבר/ת:
 

 ________         כתובת מייל: _________________________________________________ מחבר/ת: הטלפון 
 

 ______________________________________________________________________שם המנחה/ים:    _
 

 שם העבודה:       ________________________________________________________________________
 

                            ________________________________________________________________________ 

 
 

"( משמשת כספריית הספרייהאביב )להלן: "-של אוניברסיטת תל ___הספרייה ל ______________________

 ___._____________________  ל שנעשו בפקולטה  הגמר לתואר שני( לעבודות Depository  Libraryהפקדה   )

 

ותהייה פתוחה לכל  מיד עם העברתה לספרייה תועלה למאגר הדיגיטלי גמר לתואר שניעבודת , ידוע לנו כי ככלל

 בארץ ובעולם.האינטרנט  ימשמשת

  :, בהתאם למסומן בטבלההדיגיטלי למאגראת העלאת עבודתי  לעכב להגביל את הגישה ו/אוהאמור לעיל ברצוני  חרף

 :ולהקיף בעיגול את משך הזמן המבוקש בלבד המתאים במקום Xלסמן  נא
 

 

 

 

 

 : ההער

 .של עבודת הגמר במאגר הדיגיטלי לכל משתמשי האינטרנטפרסום מיידי  שמאשר כמי יחשבהמתאים,  במקום Xמסמן  שאינו מי

 
  וכי עותק זה זהה לגירסה המודפסת.  של העבודה בספרייה בפורמט דיגיטלי שלםהנני מפקיד/ה עותק 

 

 ____________________ :חתימהשם התלמיד: _______________          _______תאריך: _____________

 

 

 :אישור המנחה להפקדת העבודה במאגר הדיגיטלי, בהתאם לבקשת הסטודנט

 

 ______חתימה: ______________שם המנחה:________________          _________תאריך: ___________

              

 ןהזכאים לעיו 

 שנתיים/ שלוש שניםשנה/ לאחר בארץ ובעולם המעוניין כל 

 שנתיים/ שלוש שניםשנה/ לאחר באופן מידי/ בארץ בלבד אוניברסיטאותב כל המעוניין 

 שנתיים/ שלוש שניםשנה/  לאחר באופן מידי/ בלבד אביב -תל אוניברסיטתב  כל המעוניין 

 ת מתוך בניין הספרייה בלבדעבודת הגמר תישמר בספרייה ותהיה אליה גישה דיגיטלי 


