שאלות ותשובות עבור
סטודנטים במסגרת לימודי צבירה +לימודי צבירה באפיק מקוצר

 .1שאלה – האם הנוכחות חובה?
תשובה – בתחילת כל קורס ,המרצה מפרסם סילבוס ,של הקורס ושם כתוב האם
הנוכחות חובה.
 .2שאלה – האם אפשר לדחות את קורס פיסיקה לסמסטר אחר?
תשובה – תלוי בתוכנית הלימודים של הפקולטה ,ניתן לפנות לתקנון הלימודים.
 .3שאלה – האם חייבים לגשת למבחן סיווג ,במידה ואין ציון גבוה מ  70בפיסיקה 5
יחידות בבגרות?
תשובה – כן במועד חורף
 .4שאלה – כיצד ניתן להירשם לקורסים?
תשובה – הנך מתבקש לפנות לפקולטה לקבלת האישור ,את האישור יש לשלוח ל:
tzvira@trdf.technion.ac.il
 .5שאלה – למה הקורסים לא מופיעים במודל?
תשובה – יתכן ואינך רואה ,כי הקורסים עדיין לא התעדכנו במודל ,זמן העדכון
כשלושה ימים מיום התשלום.
 .6שאלה  -במידה ואין לי עדיין את הציון הדרוש באנגלית ( )104ולא הספקתי
לגשת למבחן אמיר ,האם אוכל להמשיך ללמוד בטכניון ולגשת למבחן בסמסטר
הבא או זה שאחריו? (לסיים את הסמסטר הנוכחי ללא ציון באנגלית ומבלי
לעשות קורס אנגלית בטכניון).
תשובה – לא ,ציון  104הוא תנאי חובה ! כדי להתקבל ללימודים סדירים בסמסטר
ב' (אביב תשפ"א) חייבים  104באנגלית .אי אפשר להתקבל בלי זה .מבחן אמיר,
מועד דצמבר ,הוא האחרון למילוי דרישה זו ההרשמה למבחן ישירות במרכז הארצי
לבחינות והערכה.
 .7שאלה – האם ההרצאות מוקלטות?
תשובה – כן ,ניתן לראות הכל במודל.
 .8שאלה  -מי בודק שיעורי בית/עבודות לסטודנטים באפיק?
תשובה  -הסטודנטים שלומדים במסלול צבירה ,לומדים יחד עם סטודנטים מן המניין
בטכניון .כל החובות של הסטודנטים מן המניין חלים על סטודנטים ללימודי צבירה
והם לומדים את אותם הקורסים ע"י אותם המרצים והמתרגלים ,לפיכך תרגולים
/מבחנים/עבודות  -נבדקים ע"י אותם מרצים/מתרגלים.

 .9שאלה  -מה הסיבה ששכר הלימוד עבורנו גבוה יותר משכר לימוד של סטודנט
רגיל?
תשובה  -נק"ז  ₪ 708 = 1במסגרת לימודי צבירה .לאפיק הצבירה המיוחד ניתנה
הנחה משמעותית.
 .10שאלה  -האם הקורסים שלקחתי יהיו מוכרים במוסדות אחרים במידה ולא אעבור
את הרף הנדרש?
תשובה  -בסיום הסמסטר ,ניתן לבקש גיליון ציונים מלימודי צבירה .גיליון הציונים
יכיל את מספר הקורס ,שם הקורס ,ציון הקורס .ניתן לגשת עם גיליון זה לאקדמיות
אחרות על מנת להגיש מועמדות עבורם .החלטה היא של המוסדות השונים.
 .11שאלה  -למי ניתן לפנות לקבל אישורים מעבר לאישור לימודים ?( יש סטודנטים
שצריכים דברים ספציפיים למלגות וכו').
תשובה – תלוי בסוג הבקשה ובהתאם לצורכי התלמיד ,לשאלות ניתן לפנות ל:
afikmaavar@technion.ac.il
לתלמידי לימודי צבירה אין מלגות בתוך הטכניון .במידה ומישהו מעוניין לקבל מלגה
חיצונית עליו להעביר את בקשת המלגה הכוללת את הדרישות של אותה מלגה
ללימודי צבירה.
 .12שאלה  -למה אין לנו גישה ל ? UG3אנו לא יכולים לראות חוות דעת על
מרצים\מתרגלים
תשובה – זכאות במתן חוות דעת ניתן רק לסטודנטים מן המניין בטכניון ,כך
שבעתיד תוכלו לחוות את דעתכם בעניין ולראות חוות דעת על המרצים.
 .13שאלה  -מה הסיבה שאנו צריכים לעדכן את המתרגלים על השתייכותנו לאפיק
הצבירה?
תשובה  -התבקשנו לעביר בקשה זו .חלק מהמתרגלים אינם זקוקים למידע זה .
לעיתים נפתחות קבוצות וואטסאפ ע"י מתרגלים ורשימת הטלפונים של הסטודנטים
בלימודי צבירה אינם מופיעים שם ולכן ביקשנו בקשה זו.
 .14שאלה  -האם ישנה זכאות לקבלת חונכות במסגרת לימודי צבירה?
תשובה  -חונכות ניתנת רק לסטודנטים מן המניין  ,ברגע שסטודנט מתקבל לטכניון
כסטודנט מן המניין ,זכאי לקבל את כל השירותים הניתנים לסטודנטים מן המניין.
 .15שאלה  -במידה ואני ניגש למועדי ב בסמסטר הזה ,מה קורה עם ההרשמה
לסמסטר הבא? הרי לא יהיו תשובות וציונים לפני תחילת סמסטר ב.
תשובה  -הרשמה לטכניון תהיה עד  ,5.3.21כלומר אחרי שיגיעו ציוני מועד א'.
מועמדים שלא עומדים בתנאי הקבלה עד תאריך זה ,אבל חושבים שהם כן
יעמדו בכל התנאים עד סיום מועדי ב' צריכים להירשם לטכניון עד ה 5.3.21-ואנו

נדון בקבלתם מיד עם הגעת שאר הציונים .לא תהיה קבלה על סמך מועדים
מיוחדים מעבר לתקופת מועדי ב' הנקובה בלוח השנה של הטכניון.
 .16שאלה  -האם מבחן אמירם במוסד אחר מוכר על ידי הטכניון?
תשובה  -כן
 .17שאלה  -במידה ואחוז גבוה מהאפיק יעמדו ברף ויסיימו את הסמסטר בהצלחה,
האם יהיה הליך סינון כלשהו או הקבלה היא אוטומטית כפי שהובטח?
תשובה  -אכן המקומות מובטחים למי שיעמוד בכל תנאי הקבלה הקבועים (כולל
אנגלית וסיווג פיזיקה).
 .18שאלה  -מה הזכויות שמגיעות לי בתור משרת במילואים ,במסגרת לימודי
צבירה?
תשובה – התאמות אקדמיות לזכאי מילואים ,ניתנים לסטודנטים מן המניין בטכניון.
 .19שאלה  -התשלום שלנו היה גבוה יותר מזה של סטודנט ״רגיל״ .במידה שנעבור
את הסמסטר בהצלחה ונמשיך לסמסטר ב׳ ,מה יהיה התשלום עבורו?
תשובה  -בהתאם לנהלי הטכניון .
 .20שאלה  -האם קיימת דרך ליצור קשר עם כלל הסטודנטים באפיק?
תשובה  -אתם רשאים להתארגן בכל דרך שתאפשר לכם גישה להתקשרות בינכם.
 .21שאלה  -האם למי שלא עומד בסף המעבר בסוף הסמסטר קיימת אלטרנטיבה
נוספת להמשך לימודים?
תשובה  -ישנה אפשרות להמשיך בלימודי צבירה רגילים ,אפיק צבירה מיוחד ניתן
לסמסטר א' תשפ"א בלבד .ניתן להגיש מועמדות לאחר מכן לפקולטה ללימודים מן
המניין – ההחלטה בהתאם לדרישות כל מסלול באופן אינדיבידואלי

