
 הסברים על מסלול א' וב'

  (תיזה ובלי תיזה)

 

 ההבדל בין שני מסלולי הלמוד הוא כתיבת עבודת תיזה, בהנחיית מרצה מסגל ביה"ס לחינך.

 פועל יוצא מהסמינריון הנלמד בשנה ראשונה. עבודת התיזה, היא במקרים רבים ,

תלמיד צריך להגיש את הצעת המחקר, לאחר שאושרה ע"י קוראים מביה"ס לחינוך, לאישור סופי של 

 הוועדה לתואר שני, עד סוף סמסטר א' של שנת לימודיו השניה.

מכיון שלוקח  זמן להגיע למצב בו היא ראויה להגשה לוועדה, התלמיד צריך להגיש את ההצעה לאחר 

נחה, לבדיקה בביה"ס לחינוך  ע"י שני קוראים. ההצעה צריכה להיות מוגשת עד סוף שאושרה ע"י המ

 שנת הלימודים הראשונה או בתאריך אחרון פתיחת שנת הלימודים.

 לאחר אישורה בביה"ס לחינוך, היא תישלח לאישור הוועדה של האוניברסיטה.

 

 תיזה עם  –מסלול א' 

 

מנחה וטרם הספיק להגיש את ההצעה עד סוף סמסטר א'  לושיש  –במידה והתלמיד ממסלול תיזה 

של השנה השניה ללימודים, יש צורך להגשת טופס הארכה )טופס פניה לוועדה( בו ינמק התלמיד את 

הסיבות לדחייה בהגשת הצעת המחקר, כשהטופס צריך להיות חתום ע"י המנחה. הוועדה תצטרך 

 משיך וללמוד במסלול עם תיזה.לדון בבקשה ולהחליט אם היא מאפשרת לתלמיד לה

משמע, יש למצוא מנחה, ולהתחיל לגבש הצעה, כבר בשנה א'. זהו תהליך ארוך מאד וצריך להיות 

 מודע לכך. יש להתחיל מוקדם ככל האפשר..

מומלץ להתחיל בחיפוש מנחה במגמה. במידה ולא מתאפשר , יש אפשרות לפנות לכל מרצה 

להנחות מצויה באתר ביה"ס  תיזה. רשימת המנחים המורשיםבביה"ס לחינוך שיכול להנחותו ב

לחינוך, תחת הכותרת "טפסים לכותבי תיזה". כמו כן מצויים באתר זה כל הטפסים הרלוונטים 

 להגשת ההצעה.

 

 תיזה )ב'(  למסלול עם תיזה  )א'( מעבר ממסלול בלי

 

יוכל לעשות זאת, רק אם יש רוצה לעבור בשנה א' למסלול עם תיזה, תלמיד במסלול ללא תיזה,  ו

ויחתים את המנחה על סכמתו  "טופס פניה לוועדה"הסכמה של מחה להנחותו. התלמיד ימלא 

 . את הטופס יש להגיש למזכירות  תואר שני בחינוך.תיזהבתו ולהנח

המעבר בשנה ב' מתאפשר רק אם הפנייה נעשית כשיש למבקש מנחה + הצעת מחקר מוכנה 

להגשה. בתחילת שנה ב' צריכה להיות ההצעה מוכנה להגשה לבדיקה בביה"ס לחינוך, כדך שיוכל 

 וף סמסטר א' של השנה השניה.עד ס רסיטהאוניבהלועדה של  המתוקנת,את ההצעה  להגיש

 שימו לב!!

יירשם , הזושיודע מראש שהוא רוצה לעבור למסלול עם תי  שלא התקבל למסלול עם תיזה סטודנט 

 .לקורסי הסטטיסטיקה של מסלול תיזה 

 


