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בית הספר ללימודים מתקדמים
הערה :ייתכנו שינויים ,ניתן להתעדכן באתר בית הספר graduate-school.biu.ac.il

תפקידי בית הספר
על פי התקנון:
 אישור הקריטריונים המחלקתיים לקבלת תלמידים;
 אישור תנאי קבלה וחריגים ,כולל דרישה לעריכת בחינת כניסה למועמדים;
 אישור הקריטריונים המחלקתיים לאישור הצעות מחקר;
 פיקוח על מטלות סיכום במסלול ללא עבודת מחקר;
 אישור מנחים והצעות מחקר לתואר שני ושלישי;
 אישור שיפוט עבודות מחקר לתואר שני ושלישי;
 אישור תכניות לימודים חדשות לתארים המתקדמים;
 שירות כמינהל הסטודנטים (סטטוס וכו');
 טיפול בהענקת מלגות לסטודנטים (הצטיינות וסיוע);
 הודעה על קבלה ודחייה.
בנוסף ביה"ס ללימודים מתקדמים עוסק גם ב:
 פיקוח על המחלקות ועל הרכב הוועדות המחלקתיות לתארים מתקדמים;
 הקניית ידע לתלמיד בתחומים שונים :קורסי העשרה ,קורסי סטטיסטיקה ,קורסי אנגלית ,קורסי
מחשב ,הכוונה לכתיבה מדעית :תזה ,דיסרטציה ומאמרים ,הכנה לכנסים ,הכוונה לפוסט-דוק,
הכוונה להגשת בקשה למענקי מחקר;
 ליווי התלמיד לאחר סיום התואר;
 הכוונת התלמיד בסיום התואר לאפיקים עתידיים.

ועדות מחלקתיות









הוועדה המחלקתית מייצגת את המחלקה מול בל"מ.
בכל מחלקה תוקם ועדה מחלקתית לתארים מתקדמים ,ובה לפחות שלושה חברים מדרגת
מרצה בכיר ומעלה ,שהם בעלי ניסיון בהנחיית תלמידים לתארים מתקדמים ותובא לאישור
בבל"מ.
הוועדה המחלקתית תיבחר ע"י ראש המחלקה ותובא לאישור בל"מ.
הוועדה המחלקתית תמליץ על יו"ר הוועדה המחלקתית.
ראש המחלקה יכול להיות גם הוא יו"ר הוועדה המחלקתית.
במקרה שאין שלושה חברים מפאת כך שהמחלקה קטנה ,יובא המקרה לדיון בבל"מ.
אין להחליף את כל חברי הוועדה המחלקתית בו זמנית.
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סמכויות ותחומי טיפול של הוועדה המחלקתית שיובאו לאישור בל"מ:
 הצעת הקריטריונים לקבלת תלמידים למחלקה למסלולים השונים;
 הצעת הקריטריונים לאישור הצעות למחקר;
 המלצה על קבלה או דחייה של מועמד;
 אישור ראשוני של הצעות מחקר ,עבודות מחקר ודיסרטציות;
 המלצה על מינוי מנחים ובוחנים;
 קביעת המטלה הנדרשת לסיכום הלימודים לתואר שני ללא תזה על-פי הנחיות מל"ג :בחינת
גמר או עבודת גמר והאופן שבו תבוצע המטלה ,וכן פיקוח על ביצועה;
 מעקב אחר התקדמותו של התלמיד ופיקוח על עמידתו בלוחות הזמנים הקבועים;
 פטור ,המרה והכרה בקורסים;
 טיפול בעניינים אקדמים שונים הנוגעים ללימודי התלמיד.

מועדים ,דמי פנייה והליך ההרשמה :ניתן להתעדכן באתר האינטרנט
תואר שני
על כל המועמדים למלא את טופסי ההרשמה בשני עותקים .ניתן למלא טופס הרשמה אינטרנטי.
מסמכים שיש לצרף לבקשה:
 .1תעודה או אישור זכאות לתואר הראשון –  2עותקים.
נדרש העתק רשמי ומקורי או צילום מאושר* בלבד בחתימה ובחותמת המוסד אשר העניק את
התעודה או את האישור .צילומים החתומים ע"י עו"ד וכן מסמכים שיישלחו באמצעות הפקס
לא יתקבלו.
 .2דו"ח ציונים –  2עותקים.
נדרש העתק רשמי ומקורי או צילום מאושר* בלבד של דו"ח הציונים ,הכולל את הציונים של
כל שנות הלימודים לתואר הראשון וממוצע הציונים הסופי.
על בוגרי  B.Ed.לצרף גיליון ציונים של כל ארבע שנות לימודיהם ,כולל ממוצע סופי
משוקלל של תעודת ההוראה ושל ה.B.Ed.-
בעלי גיליונות ציונים מחו"ל נדרשים להמציא סקאלה של הציונים במוסד שבו למדו את התואר
הראשון.
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מועמדים הלומדים בשנה"ל האחרונה לתואר יצרפו אישור מהמוסד שבו הם לומדים ,עם
פירוט הקורסים החסרים לסיום התואר .כמו כן עליהם להגיש דו"ח ציונים עם ממוצע רשמי של
הלימודים עד זמן הגשת הבקשה –  2עותקים מקוריים או מאושרים.
ניתן לצרף מסמכים על לימודים נוספים שנלמדו מעבר לתואר הראשון –  2עותקים מקוריים
או מאושרים*.
צילום העמוד בתעודת הזהות הכולל שם ,מספר הזהות ותאריך הלידה.
אישור על תשלום דמי פנייה (ראו להלן).
המסמכים שיצורפו לטופסי ההרשמה לא יוחזרו.

מועמדים שלמדו וסיימו תואר ראשון בבר-אילן ,פטורים מלצרף מסמכים .1-2

הטיפול במועמדות יימשך רק אם הנתונים שיימסרו
לביה"ס ללימודים מתקדמים יהיו מושלמים.
דמי פנייה
פטורים מדמי פנייה
מועמדים הלומדים בשנת הלימודים תשע"ה לתואר שני או ללימודי תעודה שבטיפול ביה"ס
ללימודים מתקדמים באוניברסיטת בר-אילן ,ושילמו דמי פנייה עבור לימודי התעודה פטורים מדמי
פנייה.
* דמי הפנייה אינם מוחזרים ,גם אם המועמד לא התקבל ללימודים או אם ביטל את הרשמתו.

רישום למחלקה נוספת
מועמד שהגיש את מועמדותו לאחת המחלקות ומבקש להגיש מועמדות למחלקה נוספת ,מתבקש
למלא טופס הרשמה למחלקה נוספת .את הטופס ניתן לקבל במדור שמ"ע או להורידו מאתר
האינטרנט .graduate-school.biu.ac.il
מועמד המבקש להתקבל למחלקה שלישית יצטרך לשלם דמי פנייה בסך  207ש"ח .את שובר
התשלום ניתן לקבל במדור שמ"ע ,אזור מורשת ישראל  ,19/502ליד בניין שטרן.
*

המבקש לאשר מסמך באוניברסיטה יציג את המסמך המקורי ושני צילומים בשעות הקבלה במשרדי
ביה"ס ללימודים מתקדמים או במדור שמ"ע ,אזור מורשת ישראל  19/502ליד בניין שטרן .הצילומים
יאושרו והמסמך המקורי יוחזר לבעליו.
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לתשומת לב!
יש להגיש את חומר ההרשמה בשלמותו.
בהיעדר מסמך אחד או יותר ,לא תובא הבקשה לדיון.
את חומר ההרשמה ניתן למסור במועדי ההרשמה במשרדי ביה"ס ללימודים מתקדמים ,בניין ,403
קומת הכניסה ,וכן במדור שמ"ע ,אזור מורשת ישראל  ,19/502ליד בניין שטרן.
חומר הרשמה הנשלח בדואר חייב לשאת חותמת דואר עם תאריך הקודם למועדי סיום
ההרשמה.
תשלום במועד אינו מקנה זכות למסור את חומר ההרשמה באיחור.
תשובות על קבלה או אי-קבלה נשלחות בד"כ בחודשי הקיץ בדואר בלבד ,ואינן נמסרות בטלפון.

תואר שלישי
ניתן להגיש מועמדות לתואר שלישי במהלך כל השנה ,למעט מחלקות בודדות.
יש להתעדכן באתר האינטרנט.

נהלים להגשת מועמדות לתואר שלישי
א .מועמדות ללימודים לקראת התואר השלישי יש להגיש על גבי הטפסים המתאימים .את
הטפסים ניתן להוריד מהאינטרנט מאתר ביה"ס ללימודים מתקדמים ,או לרכוש ערכה
בקמפוס .לטפסים יש לצרף דמי רישום ואת כל המסמכים המוזכרים בהם.
יש להגיש את חומר ההרשמה בשלמותו.
בהיעדר מסמך אחד או יותר לא תובא הבקשה לדיון.
ב .אישור על קבלת הטפסים והמסמכים יישלח למועמד .בשום מקרה אין באישור זה משום
הודעה על קבלת המועמד ללימודים.
ג .בית הספר יתייחס רק למסמכים רשמיים ומקוריים או לצילומים מאושרים .צילומים חתומים
על-ידי עורך דין וכן מסמכים שישלחו באמצעות פקס לא יתקבלו.
המבקש לאשר מסמך באוניברסיטה יציג את המסמך המקורי ושני צילומים בשעות הקבלה
במשרדי ביה" ס ללימודים מתקדמים או במדור שמ"ע ,אזור מורשת ישראל  19/502,ליד בניין
שטרן .הצילומים יאושרו והמסמך המקורי יוחזר לבעליו.
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ד .אפשר להגיש מועמדות גם אם חלק מהמסמכים חסרים .במקרה זה יקבל המועמד הודעה על
פתיחת תיק ופירוט המסמכים החסרים .בל"מ ימתין חודשיים להשלמת המסמכים .אם לא
יגיעו המסמכים במהלך פרק הזמן הזה יבוטל התיק והמועמד יקבל בחזרה את מסמכיו לפי
דרישתו .דמי הרישום לא יוחזרו.
התיק יובא לדיון בבל"מ רק לאחר השלמת כל המסמכים.
ה .מועמד שתיקו בוטל רשאי להגיש את מועמדותו שנית אחרי הגשת כל המסמכים הדרושים.
במקרה זה יחויב בדמי רישום כמו כל מועמד חדש.
ו .עם השלמת התיק יתחיל הטיפול בהכנתו לדיון .הוועדה המחלקתית תעביר את המלצתה
לאישור וועדת המשנה של בל"מ .לאחר החלטת בל"מ יקבל המועמד הודעה בכתב ובה
ההחלטה בעניין מועמדותו והתנאים ללימודיו (אם נתקבל) .בדרך כלל ההחלטה היא אחת
ההחלטות הבאות:
( )1לא לקבל את המועמד ללימודים אם רמתו איננה בהתאם לדרישות ,או שאין אפשרות
לבצע באוניברסיטת בר-אילן את המחקר שהוצע על ידו.
( )2לקבלו כתלמיד על תנאי לתקופה הנקובה בתקנון ,אם הוטלו עליו דרישות מיוחדות
ללימודי השלמה ,או שהוא מועמד למסלול הישיר או המשולב.
( )3לקבלו למסלול רגיל כתלמיד שלא מן המניין עד שהצעת המחקר תאושר.
( )4לקבלו למסלול השלמות להשלמת קורסים ו/או לכתיבת עבודה שוות ערך לתזה לתואר
שני .במקרה זה התלמיד חייב לסיים את לימודי ההשלמה תוך שנה אחת בממוצע של
 86%לפחות (חלק מהמחלקות דורשות ממוצע גבוה יותר) .יש לעמוד בבחינה על
העבודה שוות הערך כמקובל ביחס לכתיבת עבודת תזה בתואר שני.
ז .פרטים על ביצוע המחקר מחוץ לאוניברסיטה ,על מינוי מנחה מבחוץ ,על היקף שעות הלימוד,
על לימודי חוץ וכדומה – ראו בתקנון.

הוראות ונהלים כלליים -תואר שני ותואר שלישי
קבלה
נוהל י הלימודים המופיעים בחוברת זו ,באתר מערכת השעות ובחוברת ההרשמה יחולו על התלמיד
כפי שפורסמו בשנת לימודיו הראשונה במחלקה .עם זאת האוניברסיטה רשאית מטעמים אקדמיים
ואחרים להכניס שינויים בסדרי הקבלה ,בתכנית הלימודים (תכני הקורס ,שמות המרצים המלמדים
את הקורסים ו כיו"ב) ,ובמערכת הלימודים (כמו :ביטול מגמות לימוד ,הכנסת שינויים בלוח זמני
הקורסים וביטול קורסים) ,ובלבד שהללו לא יהיו כרוכים בשינוי המכסה הכוללת של שעות הלימוד
כפי שהיו נהוגות בשנת לימודיו הראשונה של התלמיד.
 על התלמיד להשתתף בקביעות בכל השיעורים והסמינריונים.
 התלמיד צריך להיות בעל ידע בעברית שיספיק לו ללמוד את הקורסים המתקיימים בשפה
העברית ולעמוד בכל המטלות הנדרשות בהם.
 מועמדים בוגרי אוניברסיטאות בחו"ל או בוגרי שלוחות בארץ של אוניברסיטאות בחו"ל,
המגישים תעודות וגיליונות ציונים מארצות חוץ ,יגישו מסמכים מקוריים ורשמיים בלבד,
הכוללים את הממוצע הסופי ,את סקאלת הציונים של המוסד שבו למדו ואישור מהשגרירות
של אותה מדינה על ערך התעודה מבחינת הזכות להתקבל לתואר שני או שלישי (לפי התואר
בו הוא מעוניין להתקבל) במוסד אקדמי.
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נוסף על אלה ,יש לצרף גם תרגום מקורי ורשמי שנעש ה ע"י מתורגמן מוסמך מישראל ,היודע
את שפת המקור ואת שפת היעד על בוריין .התרגום חייב לכלול את כל המסמכים שהוזכרו
לעיל.
ביה"ס ללימודים מתקדמים יכול לדרוש מהמועמד להיבחן בבחינות כניסה כמקובל בעולם:
.GMAT/GRE
על המועמד שנבחן בבחינות הנ"ל להגיש את ציון הבחינה בעת הגשת המועמדות .הציון
הנדרש 70% :לפחות.
יודגש ,כי ציון  70%במבחן אינו מבטיח קבלה ,אלא דיון במועמדות בלבד.
האמור לעיל בדבר בחינות כניסה בא להוסיף על מחלקות שמחייבות ציון במבחן ה GMAT -בתנאי
הקבלה שלהם.
ביה"ס ללימודים מתקדמים יטפל בבקשות של בעלי תארים אקדמיים ממוסדות אקדמיים בחו"ל
המקיימים שלוחות לימודים בישראל ,והמבקשים להתקבל ללימודי התואר השני או השלישי,
רק אם ימלאו אחר התנאים הבאים:
א .המוסד להשכלה בחו"ל קיבל אישור פעולה מהמועצה להשכלה גבוהה לקיים בישראל
שלוחה ללימודים אקדמיים בשנים שבהן התקיימו הלימודים.
על המועמד להמציא על כך אישור מהמועצה להשכלה גבוהה.
ב .מוסד האֵ ם מוכר בארצו כמוסד להשכלה גבוהה.
ג .על המועמד להמציא אישור ,שלפיו מוסד האֵ ם בחו"ל מכיר בלימודים המתקיימים בשלוחה
בארץ ,כולל הכרה לצורך קבלה ללימודי התואר השני או השלישי.
ד .על המועמד להמציא גיליון ציונים מאושר ,המפרט את הקורסים שלמד ,תוך ציון מפורש
של הקורסים שנלמדו בשלוחה ושל הקורסים שנלמדו במוסד האֵ ם.
ה .המועמד חייב לציין במפורש אם קיבל את זכאותו לתואר בגין השתתפות בפועל בקורסים,
או בגין לימודים בשיטת "למידה מרחוק".
הבחינות נעשות על-ידי גורם חיצוני .פרטים ורישום לבחינות ה GRE / GMAT-באמצעות
טלפון לאנגליה  44-161-855-7219או באתר האינטרנט www.mba.com
לקבלת מידע וחומר הכנה לבחינת ה GRE / GMAT-ניתן לפנות ל"קרן חינוך ארה"ב-ישראל",
בטל'.03-5172131 :

הנחיה






מנחים לתואר שני יהיו מדרגת מרצה ומעלה במסלול הרגיל ,ולתואר שלישי מדרגת מרצה
בכיר ומעלה במסלול הרגיל.
מרצים במסלול הנלווה (מומחה) יכולים להנחות רק באישור בל"מ.
מומחה בתחום ,או חבר הסגל הזוטר ,או מי שאינו בדרגה המתאימה ,יוכל להנחות בשיתוף
עם מרצה בדרגה המתאימה ,וזאת בתנאי שקיבל אישור הנחייה מביה"ס ללימודים מתקדמים.
במקרה זה ,יצוין שם המנחה הזוטר על גבי העבודה.
בפקולטה לרפואה רשאי להנחות גם חבר סגל במסלול הקליני -לתואר שני בדרגת מרצה בכיר
קליני ומעלה ,ולתואר שלישי בדרגת פרופ' חבר קליני ומעלה.
אישור המנחה נכנס לתוקפו יחד עם אישור הצעת המחקר.
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חבר סגל שפרש לגמלאות מהאוניברסיטה ושעדיין לא חלפו חמש שנים ממועד פרישתו
רשאי להנחות עבודות מחקר ,בתנאי שעם הגשת הצעת המחקר יוצגו בפני בל"מ אישור
מהמנחה המיועד כי ינחה את התלמיד עד סוף עבודת המחקר וקבלת התואר .מנחה
שמתחיל את ההנחיה שנתיים לפני הפרישה לגמלאות ,עליו להצהיר בכתב כי ינחה את
התלמיד עד סוף עבודת המחקר וקבלת התואר  .נושא התקציב כמפורט בהמשך.
עד חמש שנים ממועד הפרישה לגמלאות רשאי חבר הסגל להדריך תלמידים למחקר ללא
הוספת מנחה נוסף ,ובתנאי שהוא ממשיך לעסוק במחקר שוטף ולהנחות תלמידים .אם
עברו יותר מחמש שנים ממועד הפרישה על המחלקה להגיש בקשה לבל"מ .אם הבקשה
תאושר בל"מ רשאי לדרוש הוספת מנחה בדרגה המתאימה.
נושא התקציבי הוא באחריות המחלקה והפקולטה המתאימה.

כתיבת עבודה בשפה זרה
כתיבת הצעת מחקר ,עבודת גמר לתואר שני (תזה) ודיסרטציה לתואר שלישי בשפה האנגלית:
את הצעות המח קר ,התזה והדיסרטציה יש לכתוב בשפה העברית .עם זאת תלמיד רשאי להגיש
בקשה לכתיבה בשפות אחרות .בקשה לכתיבה בשפה האנגלית ניתן להגיש רק לאחר שהתלמיד
מילא את חובת האנגלית לתואר הנלמד.
תלמידים מהמחלקה לאנגלית רשאים להגיש עבודה בשפה האנגלית ללא צורך באישור מיוחד.
תואר שני –
תלמיד המבקש לכתוב את עבודת הגמר בשפה האנגלית ,יגיש לוועדה המחלקתית בקשה מנומקת
בצירוף המלצת המנחה .תלמיד שבקשתו אושרה בכתב ע"י הוועדה המחלקתית חייב להוסיף
תקציר עברי ואנגלי בגוף העבודה.
תואר שלישי –
א .על התלמיד להגיש לוועדה המחלקתית בקשה מנומקת המאושרת ע"י המנחה לכתיבת הצעת
המחקר והדיסרטציה באנגלית .אם החליטה הוועדה המחלקתית לאשר את הבקשה ,עליה
לבקש את אישור בל"מ.
למעט תלמידים בפקולטות למדעי החיים ,מדעים מדויקים פסיכולוגיה וחקר המוח רשאים
לכתוב את העבודה בשפה האנגלית מבלי לבקש אישור על-כך מאת ביה"ס ללימודים
מתקדמים.
ב .כאשר הדיסרטציה תהיה מוכנה להגשה ,התלמיד ימציא לבל"מ אישור בכתב מאת עורך מדעי
באנגלית ,או מהמנחה ,כי העבודה ראויה וקבילה מבחינת השפה.
ג .להצעת מחקר הכתובה באנגלית יש לצרף תקציר בעברית בהיקף של חצי עמוד.
לדיסרטציה יש לצרף תקציר בעברית בהיקף של  10-5עמודים.
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כתיבת הצעת מחקר ,תזה ודיסרטציה לתואר שני או שלישי בשפה אחרת שאינה אנגלית
במקרים מיוחדים רשאי התלמיד לפנות באישור המנחה ליו"ר הוועדה המחלקתית בבקשה לכתיבה
בשפה שאינה עברית או אנגלית ,וזו תבקש את אישור בל"מ .הבקשה תידון בבל"מ רק לאחר
שתתקבל התחייבות מהמחלקה ,כי יש בנמצא שופטים השולטים בשפה המבוקשת.
חוות דעת השופטים יוגשו בעברית או באנגלית בלבד.
תלמידים הלומדים במחלקות לאנגלית ,לצרפתית ולערבית אינם נדרשים לאישור מיוחד להגשת
העבודה בשפה הנלמדת במחלקה.
להצעת מחקר הכתובה באנגלית ,בצרפתית ,בערבית ,או בכל שפה אחרת שאושרה לכתיבת
העבודה ,יש לצרף תקציר בעברית בהיקף של חצי עמוד.
לדיסרטציה כנ"ל יש לצרף תקציר בעברית בהיקף של  10-5עמודים .וכן יש להמציא לבל"מ אישור
בכתב מאת עורך מדעי או מהמנחה ,כי העבודה ראויה וקבילה מבחינת השפה.

שינוי נושא המחקר או החלפת מנחה
תלמיד המבקש לבצע שינויים בנושא המחקר או להחליף מנחה (לאחר אישור הצעת המחקר) ,יגיש
לבל"מ בקשה מנומקת בצירוף המלצת המנחה ויו"ר הוועדה המחלקתית .במקרה שבו מבוקשת
החלפת המנחה יש לצרף להמלצת המנחה הקודם ,גם המלצת המנחה החדש ויו"ר הוועדה
המחלקתית .האישור הסופי הוא בידי דקן ביה"ס ללימודים מתקדמים.

רישום לשנת הלימודים
תלמיד המוסר את עבודת המחקר חייב להיות רשום כתלמיד באוניברסיטה בשנה שבה הוא מגיש
את העבודה.
ההשתתפות בבחינה על עבודת המחקר בתואר שני (הגנה על התזה) מותנית בסיום כל הדרישות,
דהיינו :קב לת ציונים חיוביים בכל הקורסים ,כולל יהדות ושפה זרה .באחריות המחלקות לוודא
שהתלמיד מילא את כל חובותיו קודם שהגן על עבודת המחקר (תזה).
תלמיד שמועד סיום לימודיו נקבע לסוף שנת לימודים מסוימת ,חייב לסיים את כל חובותיו עד היום
האחרון של אותה שנת לימודים ,כולל ס יום חובות השמיעה של קורסים ,סיום סופי של עבודת הגמר
הבחינה על עבודת המחקר בתואר שני (כולל תיקונים אם נדרשו) ,או הגשת הדיסרטציה בתואר
שלישי .תלמיד שלא יעמוד בתנאי זה יחויב עפ"י התקנון בשכ"ל עבור שנת לימודים נוספת.

מועד הגשת עבודת המחקר ומבחן הגמר בתואר שני
כדי להימנע מחיוב שכ"ל נוסף כמפורט לעיל ,יש להגיש את עבודת הגמר לאישור הוועדה
המחלקתית כשלושה חודשים לפני פתיחת שנה"ל העוקבת ,וזאת כדי שיהיה סיפק בידי התלמיד
לבצע תיקונים אם יהיה צורך בכך .סיום סופי של עבודת הגמר כולל עמידה בדרישות המופיעות
בהוראות לכתיבת עבודת הגמר.
בדיקת עבודת המחקר והמבחן עליה יתבצעו תוך  60יום ממועד הגשת העבודה למחלקה
וקבלת אישור המנחה.
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ביצוע עבודת המחקר מחוץ לאוניברסיטה
א.

ב.

ג.

ד.

ה.

עבודת המחקר צריכה להתבצע באוניברסיטת בר-אילן .לא ניתן לקבל תואר שני או דוקטורט
מאוניברסיטת בר-אילן כאשר הלימודי ם והמחקר נעשו במוסד אחר ,למעט אישור מיוחד
מבל"מ.
בית הספר ללימודים מתקדמים מוסמך להרשות לתלמיד לתואר שני או שלישי להוציא לפועל
את עבודת המחקר שלו במוסד מדעי אחר הנמצא בישראל ,בתנאי שבל"מ יכיר במוסד זה
לצורך עבודת המחקר לתלמידים לתואר שני או שלישי ,ובתנאי שהתלמיד יתקבל על ידי
אוניברסיטת בר -אילן לפני שיתחיל בעבודת המחקר .את שאר החובות המוטלות עליו לפי
התקנון ולפי נהלים אלה ימלא התלמיד באוניברסיטת בר-אילן.
עובדי המוסד המוכר יוכלו לשמש כמנחים לתלמידים לתואר שני ושלישי ,בתנאי שמעמדם
המדעי יוכר על ידי בל"מ כשקול לכל הפחות למעמד אוניברסיטאי של מרצה בתואר שני או
מרצה בכיר בתואר שלישי ובכפיפות לסעיף (ה) דלהלן.
יו"ר הוועדה המחלקתית רשאי להמליץ לבל"מ להכיר בלימודיו של תלמיד תואר שני או
שלישי במוסד אקדמי מוכר אחר ,אם הנושא יחייב זאת .תקופת לימודיו במוסד האחר תיכלל
בחשבון התקופה הכללית הנדרשת לסיום לימודיו .עם זאת על התלמיד לסיים לפחות 50%
משעות הלימוד (הקורסים) באוניברסיטת בר אילן.
בכל מקרה של החלטה לפי סעיפים (ב)(-ד) דלעיל יצורף להדרכה חבר סגל בדרגה
המתאימה באוניברסיטת בר-אילן.

פטור מקורסים
יו"ר הוועדה המחלקתית רשאי להמליץ על פטור מקורסים על סמך קורסים שהתלמיד למד בעבר
לתואר שני במסגרת תואר שני ,ולתואר שלישי על סמך קורסים שנלמדו במסגרת התואר השלישי,
באוניברסיטת בר אילן או במוסדות מוכרים אחרים ,עד להיקף של  50%מהמכסה הקבועה
במחלקתו .הסמכות לאישור פטור מקורסים או המרה של קורסים היא בידי בל"מ .תלמיד
המבקש פטור מקורסים יגיש בקשה מנומקת על גבי הטופס המתאים ויפרט את הקורסים שמהם
הוא מבקש פטור (יש לציין את נושא הקורס ,שנה"ל שבה נלמד ,מספרו ,היקף השעות ,הציון ,היכן
נלמד ולאיזה תואר).
כמו כן יש לצרף לבקשה סילבוס ,דו"ח ציונים רשמי ומקורי והמלצת יו"ר הוועדה המחלקתית .את
הבקשה יש להגיש בשנה"ל הראשונה.

דחיית התחלת לימודים
מועמד שהתקבל ללימודים ומעוניין לדחות את התחלת לימודיו לתחילת שנה"ל הבאה ועדיין לא
ביצע רישום לשנה בה התקבל ,יגיש בקשה לבל"מ בצירוף המלצת הוועדה המחלקתית .מועמד
שלא הגיש בקשת דחייה ,או שהגיש בקשה וזו לא אושרה ,יהיה חייב בעתיד להגיש את מועמדותו
מחדש ולעמוד שוב בדרישות הקבלה.
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רישום לשנת הלימודים
כל תלמיד הזכאי להמשיך בלימודים חייב להירשם ללימודים ולשלם שכ"ל מדי שנה עד לסיום
לימודיו במועדים שייקבעו ,גם אם אינו חייב בשמיעת קורסים .כתלמיד רשום נחשב מי שהחזיר
למשרדי מדור ת כניות לימודים ומעקב את טופס הרישום לקורסים כשהוא חתום ע"י המחלקה לשם
קליטה במחשב ,או מי שנרשם באמצעות מערכת פריא"ל .תשלום שכ"ל בלבד או ביצוע חלקי של
פעולות הרישום אינו נחשב כרישום.
תל מיד שלא יירשם במועד ייחשב כמוותר על זכותו לסיום הלימודים ולקבלת התואר.

חופשת לימודים
תלמיד המבקש שנת חופשה ,יגיש לבל"מ בקשה בצירוף המלצת יו"ר הוועדה המחלקתית .בדרך
כלל אין מאשרים שנת חופשה מלימודים אלא במקרים מיוחדים ומוצדקים ,בהתאם לשיקול ביה"ס
ללימודים מתקדמים.
חופשות לימודים והפסקות לימודים נכללות בחשבון משך הלימודים .תלמיד שאושרה לו שנת
חופשה אינו חייב בתשלום שכ"ל בגין אותה שנה שאושרה.
ניתן לבקש חופשה לשנה שלמה ולא לחלק ממנה.

הפסקת הלימודים ע"י התלמיד
תלמיד שנרשם לשנת לימודים ומסיבות כלשהן החליט להפסי ק את לימודיו ,יודיע על כך במכתב
רשום למדור תכניות לימודים ומעקב שבמינהל הסטודנטים ,ויחזיר את אישור התלמיד שלו ואת
כרטיס החבר באגודת הסטודנטים .פרטים בדבר החזר כספי למי שהפסיקו את לימודיהם מצויים
בדף "הוראות להרשמה" שבאתר האוניברסיטה.

הפסקת לימודים ע"י המחלקה
אם הוועדה המחלקתית נוכחת לדעת שהתלמיד אינו מתקדם כראוי בלימודיו ,או שרמת הישגיו
בלימודים או במחקר אינה מספקת ,וברצונה להפסיק את לימודיו של התלמיד ,עליה להודיע על כך
בכתב בצירוף נימוקים מפורטים לוועדת המשנה של בית הספר ללימודים מתקדמים ,שהיא
המוסמכת לקבל החלטה על הפסקת לימודים.

חידוש לימודים לאחר הפסקה שאינה חופשה מאושרת
את הבקשה יש להגיש לביה"ס ללימודים מתקדמים ע"ג טופס חידוש לימודים בצירוף המלצת
הוועדה המחלקתית והמנחה (אם קיים).
ביה"ס ללימודים מתקדמים והוועדה המחלקתית רשאים להטיל על התלמיד דרישות נוספות כתנאי
לחידוש לימודיו .מעבר לכך ,יחול עליו התקנון התקף של השנה שבה יחדש את לימודיו.
תואר שני – תלמיד שמבקש לחדש לימודיו במחלקה שבה למד ,ישלם מחצית מדמי הפנייה
שנקבעו לאותה שנה .את הבקשה יש להגיש ע"ג טופס חידוש לימודים ,שאותו ניתן לקבל במדור
שמ"ע או להוריד מאתר האינטרנט.
את השובר לתשלום דמי חידוש ניתן לקבל במדור שמ"ע ,אזור מורשת ישראל.19/502 ,
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את הבקשה יש להגיש לבל"מ עד סוף חודש יולי שלפני פתיחת שנה"ל בצירוף השובר .הבקשה
תועבר ע"י בל"מ לחוות דעת הוועדה המחלקתית (ובמקרה של תלמידים במסלול הכולל מחקר גם
לח וות דעת המנחה אם קיים) .וזאת בכפוף לסעיף "התיישנות".
תואר שלישי – את הבקשה יש להגיש על "טופס בקשה לשינויים" .הטופס חייב להיות חתום ע"י
יו"ר הוועדה המחלקתית והמנחה (אם קיים).
חידוש הלימודים לתואר שלישי כרוך בתשלום דמי חידוש לימודים.

התיישנות
תוקפם של הקורסים שנלמדו בעבר הוא עד  7שנים .לאחר  7שנים חלה על הקורסים התיישנות.

נוהל הגשת עבודות רגילות בקורסים ועבודות סמינריוניות לתואר שני
ושלישי
 .1מבוא
כל עבודת בית ,עבודת גמר בקורס ,עבודה סמינריונית וכד' המוגשת על ידי תלמיד ,חייבת
להיות פרי עבודתו העצמית של אותו התלמיד או קבוצת התלמידים ,בהתאם להוראות המרצה.
לא תוגש אותה עבודה לשני קורסים באוניברסיטה.
על התלמיד להשאיר בידיו עותק או צילום של העבודה.
 .2אופן הגשת העבודה ומועד הגשתה
העבודות יוגשו אישית למרצה או באמצעות מזכירות המחלקה ,בהתאם להנחיות שיימסרו על
ידי המרצה.
יש להגיש את העבודות מודפסות  -על פי הכללים הנקבעים באותה המחלקה .עבודות
סמינריוניות של שנת לימודים אחת יש להגיש עד יום אחד לפני יום תחילת הלימודים של
השנה שלאחריה ,אלא אם כן נקבע תאריך מוקדם יותר על ידי המרצה והובא לידיעת
התלמידים.
תלמיד המבקש לדחות את מו עד הגשת העבודה יגיש בקשה לביה"ס ללימודים מתקדמים ע"ג
הטופס המתאים אותו ניתן לקבל במדור שמ"ע ,אזור מורשת ישראל 19/502 ,או להוריד
מאתר האינטרנט של ביה"ס .אישור הפנייה כרוך בתשלום .את הבקשה ניתן למסור גם במדור
שמ"ע.
תלמיד ששירת במילואים
לתלמיד ששירת במילואים תינתן אפשרות להגיש באיחור :עבודה ,תרגיל ,עבודה סמינריונית,
פרויקט .התלמיד יהיה פטור מכל תשלום או קנס בגין הגשה מאוחרת זו .האיחור בהגשה יהיה
כדלהלן:
* תלמיד ששירת  7-5ימי מילואים יקבל ארכה של  30יום מיום סיום המילואים.
* תלמיד ששירת במילואים  8ימים ומעלה יקבל ארכה של  45יום מיום סיום המילואים.
* במקרה של חובה אקדמית אחרת שאינה מוגדרת מפורשות בתקנון המילואים ,מוסמך דקן
התלמידים לקבוע באופן פרטני את משך הדחייה המאושרת לכל תלמיד להשלמת חובותיו.
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בחינות מיוחדות
סעיף זה אינו רלוונטי בקורסים מסוימים לתואר שלישי ,שבהם נדרשת חובת נוכחות בלבד.
( )1תלמיד שקיבל במועד א' ציון שאינו עובר במחלקה ,או ציון "עובר" שאינו מניח את דעתו ,רשאי
לגשת לבחינה חוזרת במועד ב' באותה שנה .עליו להירשם לבחינה באמצעות מדור הבחינות
בכפוף להנחיות מדור זה .בכל מקרה של בחינה חוזרת הציון האחרון הוא הקובע.
( )2תלמיד שנכשל במועד א' ובמועד ב' ,או שנעדר בשני המועדים ללא סיבות מוצדקות* (ראו
להלן) או שנכשל באחד מהם ונעדר מן השני ללא הצדקה ,לא יהיה זכאי לבחינה נוספת ויהיה
עליו להירשם לאותו קורס שנית ולהיבחן בו ככל תלמיד אחר .בכל מקרה לא יוכל תלמיד
ל למוד אותו קורס יותר מפעמיים ולהיבחן בו יותר מארבע פעמים (בסך הכל שתי בחינות לכל
פעם שלמד את הקורס).
( )3התלמידים הבאים יהיו רשאים לבקש אישור להיבחן במועדים מיוחדים:
(א) תלמיד שניגש למועד אחד בלבד ולא ניגש למועד השני או שלא ניגש לשני המועדים מסיבות
מוצדקות*.
(ב) תלמיד אשר השלים את כל לימודיו לתואר פרט לשתי בחינות לכל היותר בקורסים אשר
השתתף בהם בשנת לימודיו האחרונה ,דהיינו:
 .1סיים את כל הדרישות לתואר ,הגיש את עבודת המחקר – לתלמידים במסלול א'
בתואר שני ולתלמידים בתואר שלישי  -ונבחן בכל הקורסים.
 .2הגיש את כל העבודות הנדרשות.
 .3קיבל ציונים חיוביים בכל הקורסים וכל הציונים הוזנו למחשב ומופיעים בדו"ח
הלימודים.
תלמיד רשאי להגיש בקשה למועד בחינה מיוחד רק לאחר שהוכיח שאכן ניסה להיבחן במועד
א' וב'.
תלמיד אשר אושרה לו בחינה במועד מיוחד ,למרות שסיבות היעדרותו מהבחינות אינן נכללות
בסיבות שנקבעו כמוצדקות* ,יהיה חייב בתשלום דמי בחינה כפי שייקבע ע"י מוסדות
האוניברסיטה.
* סיבות מוצדקות
 חפיפה חלקית או מלאה במועדיהן של שתי בחינות. שירות מילואים: תלמיד ששירת במילואים ,ועקב כך נבצר ממנו להשתתף במועד בחינה כלשהו ,יהיה זכאי
למועד בחינה מיוחד במהלך שנת הלימודים ,ללא תשלום נוסף.
 תלמיד ששירת במילואים  7-5ימי מילואים במהלך הסמסטר יהיה זכאי להיבחן במועד
מיוחד ,אם נכשל ,או לשם שיפור ציון ,בכל בחינה שתתקיים במהלך שירות המילואים שלו
או בטווח של  14יום מתאריך סיום המילואים.
 תלמיד ששירת במילואים  8ימים ומעלה יהיה זכאי להיבחן במועד מיוחד ,אם נכשל ,או
לשם שיפור ציון ,בכל בחינה שתתקיים במהלך שירות המילואים שלו או בטווח של עד 45
יום מתאריך סיום המילואים.
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 תלמיד שערער על ציון מועד א' ובשל שירות המילואים הוקפאה תקופת ערעורו ,ועד
לקבלת תוצאות הערעור כבר נתקיים מועד ב' ,יהיה זכאי להיבחן במועד מיוחד אם נדחה
ערעורו.
 מחלה ממושכת ,אשפוז בבית-חולים ,שמירת הריון ,לידה וכד'. כל סיבה אחרת שביה"ס ללימודים מתקדמים יחליט שהיא מוצדקת (כגון :נישואין ,אבל וכד').מועדי הבחינות המיוחדות
בחינות מיוחדות תתקיימנה במועדים הבאים:
(א) עם הבחינות הרגילות בקורסים של השנה השוטפת.
(ב) בקורסים שאינם ניתנים בשנה השוטפת ייקבע מועד מיוחד בתיאום עם מדור הבחינות ,לאחר
אישור המרצה ,ראש המחלקה ובית הספר ללימודים מתקדמים.
שימו לב :בכל מקרה של בחינה חוזרת הציון האחרון הוא הקובע! כל ציון קודם מתבטל מידית
ברגע שבו התלמיד הופיע לבחינה נוספת בקורס זה.
אישור להיבחן במועד מיוחד אינו מהווה אישור לזכותו של הנבחן לקבלת הציון באותו הקורס ,או
לזכות אחרת כלשהי (כגון :אם יתברר שלא נרשם לקורס או שנעדר ממנו ללא הצדקה).
מועדי הגשת בקשות למועד מיוחד
את כל הבקשות לקבלת רשות להיבחן במועד מיוחד יש להגיש לביה"ס ללימודים מתקדמים בצירוף
האישורים המתאימים על גבי הטופס המתאים ,שאותו ניתן להוריד מאתר האינטרנט או לקבל
במדור שמ"ע בנין  . 19/502את הבקשה יש להגיש חודש לפני מועד הבחינה.
התאמות בבחינות לתלמידים עם מוגבלויות
תלמידים באחת מהקטגוריות הבאות :לקויי למידה ,לקויי ראיה ,לקויי שמיעה או לקויי בריאות,
הזקוקים להתאמות בבחינות ,יפנו ליחידה למעורבות חברתית תוך שבועיים מתחילת שנת
הלימודים.
נוהל בקשה לשיפור ציון
שיפור ציון כפוף לנוהלי המחלקה טעון אישור ע"י בל"מ.
אם המחלקה או הפקולטה מאשרת את שיפור הציון ,יחולו הכללים שלהלן:
א .תלמיד שקיבל ציון שאינו מניח את דעתו במועד א' רשאי לגשת לבחינה חוזרת במועד ב' של
הקורס בשנה"ל שבה הוא לומד את הקורס .עליו להירשם לבחינה באמצעות מדור בחינות
ובכפוף להנחיותיו .הבחינה לשיפור ציון תיחשב חלק ממניין הפעמים שבהן זכאי התלמיד
להיבחן בקורס שבו הוא רוצה לשפר את הציון.
ב .תלמיד שלא נבחן שנית במועד ב' של הקורס בשנה"ל שבה למד את הקורס ,רשאי לפנות
לביה"ס ללימודים מתקדמים בבקשה לבחינה חוזרת (ראו סעיף א' לעיל ,מועד הגשת בקשות
למועד מיוחד) בתנאים שלהלן:
 .1הקורס ניתן שנית בשנה"ל הבאה.
 .2הקורס אינו תנאי מוקדם לקורס מתקדם שבו למד או לומד התלמיד.
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 .3הקורס אינו נכלל ברשימת הקורסים המוגבלים לשיפור ציון בשנה"ל שבה נלמד הקורס
בלבד ,בהתאם להחלטת המחלקות.
ג .תלמיד שיימצא זכאי לשיפור ציון ,יותר לו להיבחן רק בשנה"ל העוקבת ללימודיו באותו קורס
בפעם הראשונה.
ד .תלמיד רשאי לשפר ציון בחינה פעם אחת בלבד בכל קורס.
ה .חל איסור להירשם מחדש לקורס לצורך שיפור ציון.
ו .לא תאושר הגשה חוזרת של עבודה או סדנה לשם שיפור הציון ,לאחר שהמרצה כבר נתן ציון.
ז .בחינות חוזרות לשיפור ציון יתקיימו במועדים הרגילים יחד עם נבחני אותה שנה ,על החומר
שנלמד באותה שנה ,או במועד מיוחד אשר אושר בין כה וכה על ידי ביה"ס ללימודים
מתקדמים .בקשה לשיפור ציון לא תהיה עילה לאישור מועד מיוחד.
ח .לא תאושר בחינה מיוחדת לשם שיפור ציון לאחר קבלת אישור על זכאות לתואר.
בכל מקרה של בחינה חוזרת הציון האחרון הוא הקובע! כל ציון קודם מתבטל מיד ברגע שבו
התלמיד מופיע לבחינה נוספת בקורס זה.
אישור להיבחן במועד מיוחד אינו אישור לזכותו של הנבחן לקבלת הציון באותו הקורס או לזכות
אחרת כלשהי (כגון :אם יתברר שלא נרשם לקורס או שנעדר ממנו ללא הצדקה).
המרת בחינה בעבודה לתלמיד בודד
לא ניתן לאשר לתלמיד בודד ,בקורס שבו המטלה לכל המשתתפים הינה בחינה ,להגיש עבודה
במקום בחינה ,אלא במקרים חריגים ביותר ,וזאת רק בתנאים הבאים:
 .1התלמיד לא נבחן בקורס.
 .2התלמיד ייבחן בע"פ על העבודה.
 .3הציון שיינתן על העב ודה יהיה ציון "עובר" ולא ציון מספרי .הסמכות לאשר המרת מבחן
בעבודה כנ"ל היא בידי בל"מ ולא בידי המחלקות .על תלמיד המבקש להמיר מבחן בעבודה
כמפורט לעיל להגיש לבל"מ בקשה מנומקת בצירוף המלצת הוועדה המחלקתית.

נוהל שמירת סודיות והתחייבות לסודיות
כל תלמיד לתארים מ תקדמים מחויב לשמירת סודיות על מידע מכל סוג אשר רכש או ירכוש אודות
פרויקטים הנערכים באוניברסיטת בר-אילן ,או המתייחס לעניינים אחרים כלשהם ,הנערכים בבר-
אילן (להלן" :המידע") .על כל מידע מעין זה יחולו התנאים המחייבים הבאים:
 .1לא לגלות לכל אדם ו /או גוף מאוגד כלשהו ,בכל צורה שהיא ,את המידע או כל חלק ממנו.
 .2לשמור על המידע בקפדנות ולפעול כך שהמידע לא יאבד ,יימסר ,יועתק או יועבר לאחרים.
במקרה של אובדן המידע ,תימסר על כך הודעה לבר-אילן לאלתר.
 .3לנקוט את כל האמצעים הסבירים כדי למנוע גישה למידע על-ידי כל אדם או תאגיד כלשהו.
 .4להחזיר את המידע ואת כל עותקיו לבר-אילן ולמחוק את כל המידע ממאגרי המידע אשר
ברשות התלמיד ,על מנת שלא יישאר ברשותו שום העתק ממנו ,וזאת עם קבלת דרישה לכך
מאת בר-אילן להחזיר את המידע ,או כאשר לא יהיה צורך עוד במידע לצורך עבודת התלמיד.
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.5

.6
.7
.8

.9
.10
.11
.12
.13

בכל מקרה שיהיה ספק אודות מהותה של התחייבותו על-פי ההסכם ,ידרוש התלמיד הבהרה
בכתב מאת בר -אילן לפני שינקוט צעד כלשהו .שום דבר הכתוב בסעיף זה לא יפגע
בהתחייבות מהתחייבויות התלמיד כמפורט בהסכם.
לא ייעשה שימוש כלשהו במידע מלבד לשם השימוש שלשמו הוא נמסר לתלמיד.
כל זכויות הקניין במידע הינן ויהיו רכושה הבלעדי של בר-אילן.
התחייבויות התלמיד על-פי ההסכם יחולו על כל חלקי המידע שרכש או שירכוש מאת בר-אילן,
אלא אם יוכל להוכיח כי:
א .המידע היה ידוע לו לפני שקיבל אותו מאת בר-אילן.
ב .המידע היה ידוע לציבור או ניתן היה להשיגו מידי הציבור לפני המועד שבו נמסר
לתלמיד המידע על-ידי בר-אילן.
המידע הפך להיות לנחלת הכלל או שניתן היה להשיגו בידי הציבור לאחר המועד שבו
ג.
נמסר המידע לתלמיד על-ידי בר-אילן ,והוא לא היה אחראי או קשור לתהליך.
הסכם זה בא במקום כל מצג קודם בין בכתב ובין בעל-פה.
כל תיקון להסכם ייעשה בכתב וייחתם על-ידי שני הצדדים.
הסכם זה יחייב גם את יורשי התלמיד ,את מנהלי עזבונו ואת המוציאים לפועל של צוואתו
במקרה של פטירתו ,חס וחלילה.
על הסכם זה יחול החוק הישראלי .סמכות השיפוט תוקנה אך ורק לבית המשפט המוסמך
בתל-אביב.
התחייבויות התלמיד על-פי הסכם זה ימשיכו לעמוד בתוקפן לתקופה של חמש שנים החל
מתאריך חתימת מסמך זה ,או ממועד מסירת המידע ,לפי המאוחר שבהם.
בית הספר ללימודים מתקדמים לא יעביר את דוחות השיפוט של העבודות לכל גורם מחוץ
לאוניברסיטה.

לימודים לקראת תואר שני
מסלולי הלימודים
הלימודים לקראת התואר השני מתקיימים בשני מסלולים:
מסלול א' – כולל ביצוע מחקר והגשת עבודת גמר בכתב על תוצאות המחקר.
מסלול ב' – ללא עבודת מחקר .מסלול ב' קיים רק בחלק מהמחלקות ומסיימיו לא יוכלו להציג
מועמדותם ללימודים לקראת התואר השלישי ,אלא אם כן יבצעו עבודת מחקר לתואר השני או
עבודה שוות ערך לתואר שני עפ"י הכללים.
במשך לימודיו יידרש התלמיד להשתתף בקורסים עפ"י מסלול לימודיו (עם תזה/בלי תזה) ובהיקף
כפי שמתפרסם בכל שנה בחוברת פרטי המידע של ביה"ס ללימודים מתקדמים .ראש המחלקה
רשאי להוסיף על דרישה זו .הדרישות הנוספות יפורסמו מראש לידיעת המועמדים .תכנית הקורסים
תיקבע ע"י הוועדה המחלקתית מתוך הקורסים שהמחלקה מקיימת לתואר שני ובמחלקות מסוימות
מתוך קורסים של תכנית לימודים לתואר הראשון שהתלמיד לא השתתף בהם ושמתאימים ,לפי
קביעת הוועדה המחלקתית ,גם לתלמידים לתואר שני .לפחות  50%משעות הלימוד (הקורסים)
חייבים להילמד במחלקת האם.
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תנאי הקבלה לתואר השני
.1

.2

.3

.4
.5

.6

.7

על המועמד להיות בעל תואר אקדמי ראשון ממוסד אקדמי מוכר עם ממוצע ציונים של 76%
לפחות .ברוב המחלקות נדרש ממוצע גבוה יותר .במקרים של מועמדים רבים עשוי סף הציון
לעלות.
באחריות הוועדה המחלקתית לבדוק אם המוסד שבו למד המועמד בישראל מוכר ע"י המל"ג,
או במקרה של מועמד שלמד בחו"ל אם המוסד מוכר ע"י הגופים המתאימים באותה מדינה.
המלצה זו תובא לאישור בל"מ.
במקרים חריגים ביותר ,שבהם הוועדה המחלקתית ממליצה לקבל מועמד שאינו עומד בסף
הקבלה המחלקתי ,רשאית הוועדה המחלקתית לפנות לבל"מ בבקשה לקבל את המועמד,
וזאת בצירוף המסמכים הרלבנטיים ונימוקים אקדמיים מתאימים .פנייה לקבלת מועמד באופן
חריג ללא נימוקים אקדמיים מתאימים לא תובא כלל לדיון בוועדת חריגים של בל"מ.
המקצוע שילמד התלמיד לתואר השני יהיה בדרך כלל המקצוע שבו התמחה כמקצוע ראשי
בתואר הראשון .אם יתקבל למקצוע שונה ,עשויים להיות מוטלים עליו לימודי השלמה.
אם עבר זמן רב מאז קיבל המועמד את התואר הראשון ,או אם בא המועמד מאוניברסיטה
שבה הדרישות במקצוע ההתמחות נופלות באופן מהותי מהדרישות באוניברסיטת בר-אילן,
רשאית הוועדה המחלקתית ,באישור דקן בית הספר ,להטיל על המועמד תכנית מיוחדת
להשלמת החסר.
הוועדה המחלקתית תחווה דעתה על המועמד ותעביר את המלצתה לביה"ס ללימודים
מתקדמים .הוועדה המחלקתית רשאית לערוך בחינות כניסה .ההחלטה הסופית על קבלת
המ ועמדים וקביעת תנאי קבלתם תהיה בידי ביה"ס ללימודים מתקדמים.
ביה"ס ללימודים מתקדמים רשאי לחייב את התלמיד בקורסי השלמה מעבר לקביעת
המחלקה .התנאים התקפים הם התנאים המופיעים במכתב הקבלה.

האוניברסיטה אינה מתחייבת לקבל את כל הפונים ,גם אם הם עומדים בדרישות הסף.

מעמד התלמיד בלימודים
תלמיד מן המניין
תלמיד תואר שני ללא תנאי.
תלמיד מן המניין בתנאי
תלמיד תואר שני שהוטלו עליו תנאים כגון :סיום ב.א ,.השלמת קורסים עד  8ש"ש וכד'.
על התלמיד לעמוד בתנאים שנקבעו לו בשנה"ל הראשונה.
תלמיד במעמד מיוחד
תלמיד שיתקבל ויחויב בקורסי השלמה מעל  8ש"ש יתקבל כתלמיד במעמד מיוחד ועליו ללמוד את
קורסי ההשלמה בשנת הלימודים הראשונה .כאשר ישלים את קורסי ההשלמה בממוצע הנדרש
עליו להגיש בקשה לשינוי מעמד לתואר השני ,ורק אז ייחשב תלמיד שנה א' לתואר השני.
שינוי מעמד
תלמיד שעמד בתנאי הקבלה שנקבעו לו ,יגיש בקשה לשינוי מעמד .תלמיד לא יהיה זכאי להמשך
לימודים ,אם לא עמד בתנאים שנקבעו עם קבלתו .תלמיד שלא עמד בתנאים ומעוניין להמשיך
בלימודיו ,יגיש בקשה לביה"ס ללימודים מתקדמים להארכה במילוי התנאי ,בצירוף המלצת יו"ר
ועדה מחלקתית .המשך הלימודים מותנה באישור הבקשה על ידי ביה"ס ללימודים מתקדמים.
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הדרישות לתואר השני
הדרישות במסלול א' – עם עבודת מחקר (תזה)
תלמיד במסלול זה נדרש לבצע מחקר .בסיום המחקר יגיש התלמיד עבודת גמר בכתב על תוצאות
המחקר וייבחן בפני ועדה .במשך תקופת לימודיו יידרש התלמיד להשתתף בקורסים בהיקף של
 12ש"ש לפחות .הוועדה המחלקתית רשאית להוסיף במחלקתה קורסים באישור דקן בל"מ .הרכב
הקורסים ייקבע על ידי הוועדה המחלקתית בהתאם לתקנון בל"מ.
באישור הוועדה המחלקתית ודקן ביה"ס ,רשאי התלמיד לבצע את עבודת המחקר שלו מחוץ לכותלי
האוניברסיטה.
הצעת המחקר
 .1התלמיד יגיש לוועדה ,באמצעות המחלקה ,הצעה לעבודת מחקר ,מאושרת על ידי המנחה ועל
ידי ראש המחלקה עד לסוף שנה"ל הראשונה ,ולא יאוחר מסוף סמסטר א' בשנה"ל השנייה
(לפי קביעת המחלקה).
 .2מוצע לתלמיד ליצור במהלך שנת הלימודים הראשונה קשר עם המנחה המיועד ,על מנת לנצל
את שנת הלימודים הראשונה ואת חודשי הקיץ להכנת הצעת המחקר ולכתיבתה.
 .3הארכות בהגשת הצעת המחקר מעבר למועד הנ"ל תינתנה רק במקרים יוצאים מן הכלל עפ"י
החלטת ביה"ס ללימודים מתקדמים.
הוראות לכתיבת הצעת המחקר ראו להלן בסוף פרק הנהלים לתואר השני.
בחינת גמר
 .1התלמיד ייבחן בעל-פה בפני ועדה שתמונה על-ידי יו"ר הוועדה המחלקתית ,בהתאם לתקנון.
 .2בבחינה יציג התלמיד את תוצאות מחקרו ויהיה חייב להראות בקיאות במכלול הבעיות בשטח
עבודת המחקר שלו ובחומר נוסף שתקבע הוועדה המחלקתית .הוועדה המחלקתית רשאית
לקיים בחינה בכתב על החומר הנוסף.
 .3הזכאות לגש ת לבחינה מותנית בסיום כל הדרישות ,כולל קבלת ציון סופי בקורסים הנדרשים
ללימודי התואר השני וברישום לשנה"ל שבה נערכת הבחינה .המחלקות הן האחראיות לכך
שתלמיד לא ייבחן בבחינת גמר קודם שיסיים את מלוא חובותיו.
עבודת גמר
הוראות לכתיבת עבודת הגמר ראו להלן בהמשך הנהלים.
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הדרישות במסלול ב' – ללא עבודת מחקר
מכסת השעות השנתיות הנדרשת במסלול זה היא  18ש"ש לפחות ,ובכללן לפחות שני סמינריונים.
הרכב הקורסים ייקבע על ידי הוועדה המחלקתית בהתאם לתקנון .הוועדה המחלקתית רשאית
להוסיף קורסים ו/או בחינת גמר באישור דקן ביה"ס ללימודים מתקדמים.

לימודי יסוד ביהדות
.1

בוגרי אוניברסיטת בר-אילן
חייבים בקורס יסוד אחד ביהדות בהיקף של  2ש"ש (חובה זו חלה גם על תלמידים אשר היו
פטורים מלימודי יסוד בתואר הראשון).
תלמידים במסלול הישיר לתואר שני ,פטורים מקורס יסוד ביהדות.

.2

בוגרי מוסדות אקדמיים אחרים
חייבים בשני קורסי יסוד ביהדות בהיקף כולל של  4ש"ש.
התלמידים הנ"ל יהיו פטורים מקורס אחד מתוך השניים במקרים הבאים:
תלמידים שלמדו במסגרת לימודיהם לתואר הראשון קורסים ביהדות באוניברסיטת בר-
•
אילן או במוסד אקדמי אחר בהיקף החובות שחלים על התלמידים בבר-אילן לתואר
הראשון ( 14ש"ש) יוכלו להגיש בקשה (בצירוף מסמכים רשמיים ומקוריים) לביה"ס
ללימודי יסוד ביהדות על גבי טופס פנייה ולבקש פטור מקורס אחד מתוך השניים .ביה"ס
ללימודי יסוד ביהדות ,ישלח חוות-דעת לביה"ס ללימודים מתקדמים .ביה"ס ללימודים
מת קדמים ישלח את התשובה לתלמיד ולמחלקה שבה לומד התלמיד.
תלמידים שיתקבלו וילמדו לתואר שני באחד ממקצועות היהדות המובהקים (תנ"ך,
•
תלמוד ומחשבת ישראל) ,יהיו חייבים בקורס אחד בלבד שיילמד במחלקה אחרת מזו
שבה הם יתמחו לתואר השני.

 .3התלמידים לתואר שני הלומדים תכנית מלאה בהיקף של  14ש"ש במכון הגבוה לתורה
בקמפוס שנה אחת לפחות בתקופת לימודיהם לתואר השני ,יהיו פטורים מלימודי היסוד
ביהדות.
.4

תלמידים לא -יהודים פטורים מלימודי יסוד ביהדות ,אך חייבים במקום זאת בלימודים כלליים
באותו היקף שעות ממחלקה שונה מהמחלקה שבה הם לומדים.
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שפה זרה
כל מחלקה תקבע לתלמידים הלומדים בה את דרישותיה ללימוד שפה או שפות זרות .הדרישה
יכולה להיות לשפה זרה אחת או שתיים ,ברמה התחלתית או מוגברת ,הכול לפי קביעת יו"ר
הוועדה המחלקתית ובהתאם לדרישות המחקר.
דרישת המחלקות בעניין שפות זרות מופיעה בחוברת פרטי מידע ,בחומר המתפרסם ע"י המחלקות
השונות.
תלמידים במחלקה המטילה חובת לימוד שפה זרה ,ושחייבים להשתתף בקורס באנגלית על פי
בחינת המיון לתואר שני של היחידה לאנגלית כשפה זרה ,חייבים להשתתף בו בשנה הראשונה
ללימודיהם.
תלמיד יוכל להוכיח ידיעת שפה על ידי עמידה בבחינה שתיערך על ידי המחלקה שבה הוא
מתמחה ,וזאת בהסכמת יו"ר הוועדה המחלקתית.
קורסים אלה לא ייחשבו במניין קורסי ההתמחות שבהם חייב התלמיד.
תלמיד לתואר שני ,שעפ"י דרישת מחלקתו הוטל עליו ללמוד את השפה האנגלית ,יהיה זכאי
לפטור מחובת אנגלית לתואר שני ,אם:
א .עבר באוניברסיטת בר-אילן בחינת מיון לתואר שני בציון פטור.
ב .הוא בעל תואר ראשון ממוסד להשכלה גבוהה מוכר בארץ דוברת אנגלית (לא משלוחה
בארץ).
ג .הוא בעל תואר ראשון במחלקה לאנגלית באחד המוסדות הבאים :אוניברסיטת בר-אילן,
האוניברסיטה העברית ,אוניברסיטת תל-אביב ,אוניברסיטת בן-גוריון ,אוניברסיטת אריאל
ואוניברסיטת חיפה.
ד .הוא תלמיד שקיבל פטור בבחינת מיון באנגלית במחלקה שבה הוא לומד .פטור זה הוא
באחריות המחלקה ומותנה באישור ביה"ס ללימודים מתקדמים.
ה .הוא תלמיד במסלול ב' – ללא מחקר ,שקיבל ציון  85%ומעלה בקורס הפטור לתואר ראשון
באוניברסיטאות :בר-אילן ,תל-אביב ,חיפה ,בן-גוריון ,העברית ,אריאל ,הפתוחה והטכניון ,או
במכללות בר אילן ,מכללת תל חי ,מכללת עמק יזרעאל ומכללת תל אביב יפו ,ב 10-השנים
שקדמו ללימודי התואר השני.
הוא תלמיד במסלול ב' – ללא מחקר שקיבל במבחן הפסיכומטרי או באמיר"ם ציון של 134
ו.
ומעלה ,או ציון  234במבחן אמי"ר ,או ציון פטור באמצעות המבחן לשיפור רמה באוניברסיטת
בר אילן ,ב 10-השנים שקדמו ללימודיו לתואר השני.
ז .תלמיד שנבחן בבחינת  GMATיקבל פטור אם ציונו בחלק הכתיבה הוא  .6-5תוצאות חלק
הכתיבה מסווגות לרמות לימוד עפ"י המדרג הבא :ציון  – 4רמת  ,M2ציון  – 3רמת  ,M4ציון
 – 0-2רמת .M
ח .תלמיד שנבחן בבחינת  GREיקבל פטור אם קיבל ציון  .6-3.5תוצאות המבחן מסווגות לרמות
עפ"י המדרג הבא :ציון  – 3-2.5רמה  ,M2ציון  – 2רמה  ,M4ציון  – 1.5-0רמה .M
ט .תלמיד שקיבל ציון  band 8-9במבחן  IELTSבפורמט האקדמי יזכה אף הוא לפטור .תוצאות
אחרות מומלץ להעביר להערכת היחידה לאנגלית כשפה זרה.
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תלמיד העונה לקריטריונים שבסעיפים ב' ,ג' ,ה' ,ו' ,ז' ,ח' ,ט' צריך להגיש בקשה בכתב בצירוף
מסמכים מתאימים ליחידה לאנגלית כשפה זרה ,לפני תום תקופת הרישום לבחינה.
תלמידים בעלי לקויות למידה מתבקשים להציג את האבחונים שלהם ליחידה למעורבות חברתית
(בנין  407קומה א') ,לא יאוחר מחודש לפני תום הרישום לבחינה ,וזאת בשעות הקבלה בלבד
בימים א'-ה' ,בין השעות .12:00 – 10:00

בחינות המיון
בחינות המיון בשפה האנגלית מתקיימות פעמיים בשנה בין החודשים יוני לספטמבר.
פרטים מלאים באתר היחידה לאנגלית כשפה זרה  .efl.biu.ac.ilנא לשים לב להוראות ההרשמה
ולתאריכי הרישום המוגבלים.
רשאים לגשת לבחינת המיון באנגלית:
 .1תלמידים לתואר שני.
 .2מועמדים שהגישו בקשה להתקבל ללימודי תואר שני ,החל מן המועד שבו נקלטה הבקשה
במחשב האוניברסיטה.
 .3תלמידים לתואר ראשון בעלי אפיון של מסלול ישיר לתואר ראשון ושני.
ההשתתפות בבחינה למועמדים אין בה משום אישור קבלה לתואר שני .לכל תלמיד הזכות להיבחן
פעם אחת בלבד בתקופה של  3שנים .רישום (במחשב) לבחינה מהווה ניצול הזכות להיבחן גם אם
התלמיד לא נבחן בפועל.
הסיווג לקורסים נעשה על פי בחינת המיון לתואר שני כדלקמן:
 רמת  :Mקורס שנתי בן  4שעות שבועיות.
החלוקה בין שתי הרמות נקבעת עפ"י
רמת הציון בבחינת המיון.
 רמת  :M1קורס שנתי בן  4שעות שבועיות.
 רמת  :M2קורס סמסטריאלי בן  2שעות שבועיות.
 רמת  :M4קורס סמסטריאלי בן  4שעות שבועיות.
במבחן ניתן גם לקבל פטור מלימודי אנגלית.
הפטור מאנגלית תקף לעשר שנים לאחר קבלתו.

משך הלימודים
משך הלימודים במסלול א' (הכולל עבודת מחקר) ובמסלול ב' (ללא מחקר) הוא שנתיים.
במקרים מוצדקים ובהמלצת הוועדה המחלקתית ישקול בל"מ אפשרות הארכה לשנת לימודים
שלי שית ,וזאת רק לתלמידים במסלול הכולל עבודת מחקר (למעט תלמידים בפקולטות למדעים
מדויקים ולמדעי החיים).
מניין השנים יחול גם במקרים של שינוי מגמה או החלפת נושא המחקר .אי-עמידה במועדים הנ"ל
תגרום להפסקת לימודים .במקרים חריגים תינתן הארכה.
את הבקשה למתן הארכה יש ל הגיש לביה"ס ללימודים מתקדמים בצירוף המלצת הוועדה
המחלקתית .המשך הלימודים מותנה באישור הבקשה ע"י בל"מ.
תלמידים שיחויבו וילמדו בפועל קורסי השלמה בהיקף שמעל  8ש"ש (בשנה שאליה התקבלו) ,יהיו
זכאים לשנת לימודים נוספת מעבר לשנתיים.
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מעבר ממסלול למסלול
תלמיד המב קש לעבור ממסלול א' (הכולל עבודת מחקר) למסלול ב' (ללא מחקר) או להיפך יגיש
לביה"ס ללימודים מתקדמים בקשה ,הכוללת המלצה של הוועדה המחלקתית ,לא יאוחר מסוף
שנה"ל הראשונה .הוועדה המחלקתית באישור דקן בית הספר רשאית להתחשב בלימודיו במסלול
הקודם כמילוי חלקי או מלא של הדרישות במסלול שאליו עבר התלמיד.

שכר לימוד
גובה שכר הלימוד נקבע ע"י המועצה להשכלה גבוהה.
תקנון מפורט של שכר הלימוד והתשלומים הנלווים הקובע את חובותיו וזכויותיו של התלמיד מופיע
בחוברת ההוראות להרשמה המתפרסמת באתר האוניברסיטה לקראת עריכת תכנית הלימודים ע"י
מדור תכניות לימודים ומעקב.

שכר לימוד לתכניות לימודים מיוחדות
תלמידים הלומדים בתוכניות המיוחדות כמו ,EMBA ,IMBA :חשבונאות ,ניהול לוגיסטיקה
למנהלים ,ייעוץ ארגוני ועוד ,יידרשו לשלם שכר לימוד בתעריף מיוחד שייקבע ע"י הנהלת
האוניברסיטה .פרטים נוספים במחלקות.

הוראות לכתיבת הצעת מחקר
הצעת המחקר צריכה להיות מנוסחת באופן מדויק וברור .עליה להוביל את הקורא ברצף הגיוני
מהרקע והמטרה ועד לשיטת הביצוע ,באופן שהקורא יבין מהי שאלת המחקר וכיצד הוא יבוצע.
אם נושא העבודה דורש אישור של ועדת האתיקה יש לדאוג לאישור זה מהמחלקה או מהפקולטה
לפני הגשת הצעת המחקר לאישור.
על הצעת המחקר לכלול:
 )1עמוד שער  ,הכולל את נושא עבודת המחקר בעברית ובאנגלית ,שם המחלקה ,שם התלמיד
ושם מנחה העבודה או המנחים (ראו דוגמה בעמוד הבא).
 )2עמוד תוכן העניינים ,הכולל את שמות הפרקים ואת מספרי העמודים.
 )3פרק מבוא ,הכולל הסבר כללי של הנושא וחשיבותו (פרק זה אינו הכרחי).
היקף :עד עמוד אחד.
 )4פרק מטרת המחקר  :הגדרה ברורה של המטרה .היקף :עד  1/3עמוד .פרק "מטרת המחקר"
יכול להופיע גם לאחר פרק "הרקע".
 )5פרק רקע תיאורטי או רקע מהספרות המדעית .היקף 3-2 :עמודים (אם אין פרק "מבוא"4-3 :
עמודים).
 )6פרק השערות המחקר ו/או הנחות המחקר .לא הכרחי בתחומים מסוימים.
היקף :עד  2/3עמוד.
 )7פרק שיטת המחקר  .בפרק זה תינתן תשובה לשאלה באילו שיטות יבוצע המחקר ובאילו
שיטות יעובדו וינותחו הממצאים .התיאוריה של שיטות המחקר לא תיכלל בפרק זה .כמו כן
יתאר הפרק את מערך המחקר בתחומים הרלוונטיים .היקף :עד  3עמודים.
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 )8רשימה ביבליוגרפית ,שאליה יש התייחסות בהצעת המחקר.
 )9חובה למספר את העמודים של הצעת המחקר.
הערה :בתחומים מסו ימים ניתן להוסיף פרקים או נספחים כגון" :תוצאות ראשוניות שהתקבלו"
ו"דוגמאות של שאלונים".
היקף הצעת המחקר לא יעלה על עשרה עמודים מודפסים (לא כולל הרשימה הביבליוגרפית).
את מראי-המקומות ,הציטוטים ,ההערות ( )Footnotesוהרשימה הביבליוגרפית יש לכתוב בצורה
המקובלת בפרסומים המקצועיים באותו תחום.
דוגמא לשער של הצעת מחקר

א ו נ י ב ר ס י ט ת

ב ר

א י ל ן

המחלקה ל ________________ -
הצעת מחקר לתואר השני
הנושא:

_______________________________________________________
__

_______________________________________________________
שם המנחה ____________________________
שם המנחה הנוסף (אם יש)__________________
שם התלמיד/ה ______________________
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מס' ת"ז _______________

באנגלית

__________________________________________________

בעברית

_______________________________________________________

הוראות והנחיות להגשת עבודת הגמר לתואר השני
.1
.2

.3

.4

תלמיד המוסר את עבודת המחקר חייב להיות רשום כתלמיד באוניברסיטה באותה שנה שבה
הוא מגיש את העבודה.
תלמיד שמועד סיום לימודיו נקבע לסוף שנת לימודים מסוימת ,חייב לסיים את כל חובותיו עד
היום האחרון של אותה שנת לימודים ,כולל סיום חובות השמיעה של קורסים ,סיום סופי של
עבודת הגמר ,הבחינה על עבודת המחקר לתואר השני ותיקונים אם נדרשו .תלמיד שלא יעמוד
בתנאי זה יחויב עפ"י התקנון בשכ"ל עבור שנת לימודים נוספת.
כדי להימנע מחיוב שכ" ל נוסף ,יש להגיש את עבודת הגמר לאישור הוועדה המחלקתית
כשלושה חודשים לפני פתיחת שנה"ל העוקבת ,וזאת כדי שיספיק התלמיד לבצע תיקונים אם
יידרשו.
בדיקת עבודת המחקר והמבחן עליה יתבצעו תוך  60יום ממועד הגשת העבודה למחלקה
וקבלת אישור המנחה.

בחינת גמר
התלמיד ייבחן בעל-פה בפני ועדה שתמונה על ידי הוועדה המחלקתית ותאושר על ידי בל"מ
בבחינה יציג התלמיד את תוצאות מחקרו ויהיה חייב להראות בקיאות במכלול הבעיות בשטח
עבודת המחקר שלו ובחומר נוסף שיקבע ע"י הוועדה המחלקתית .הוועדה המחלקתית רשאית
לקיים בחינה בכתב על החומר הנוסף.
ה זכאות לגשת לבחינה מותנית בסיום כל הדרישות ,כולל קבלת ציון סופי בקורסים הנדרשים
ללימודי התואר השני ,כולל יהדות ושפה זרה ,וברישום לשנה"ל שבה נערכת הבחינה .המחלקות הן
האחראיות לכך שתלמיד לא ייבחן בבחינת גמר קודם שיסיים את מלוא חובותיו.
כתיבת עבודת הגמר (תזה) בשפה האנגלית
תלמיד המבקש לכתוב את עבודת הגמר בשפה האנגלית ,יגיש לראש המחלקה בקשה מנומקת
בצירוף המלצת המנחה .תלמיד שבקשתו אושרה בכתב ע"י ראש המחלקה חייב להוסיף תקציר
בעברית ותקציר באנגלית בגוף העבודה.
פרסום עבודת המחקר
התלמיד לא יפרסם את עבודת המחקר או חלק ממנה ,אלא אם כן קיבל אישור לכך מן המנחה.
תלמיד המפרסם עבודת מחקר או חלק ממנה ,יציין את שם המחלקה והמנחה וכן יציין כי המחקר
נעשה באוניברסיטת בר-אילן ,כחלק מלימודי התואר השני.
הנחיות לכתיבת עבודת הגמר
 .1עבודת הגמר תודפס על נייר בגודל  A4ברווח כפול בין השורות עם שוליים רחבים ( 3-2ס"מ
מכל צד).
הביבליוגרפיה ,ההערות ומראי המקומות יודפסו ברווח אחד בין השורות.
הביבליוגרפיה תודפס באותו גודל אות כמו כל העבודה ,ההערות באות קטנה יותר.
ניתן להדפיס את העבודה משני צדי הדף ובלבד שתובטח קריאה נוחה וברורה.
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.2
.3
.4
.5

.6

.7

.8

.9
.10

.11

.12

היקף העבודה לא יעלה על  150עמודים מודפסים (או  75דפים המודפסים משני צדי הדף).
מומלץ לכרוך את העבודה רק אחרי אישור ועדת הבחינה במחלקה.
העבודה תכלול שערים בעברית ובאנגלית על גבי הכריכה.
אחרי השערים על גבי הכריכה יבואו שערים פנימיים זהים לחיצוניים (עפ"י הדוגמה להלן).
בעמוד שמעבר לשער הפנימי יבוא דף עם שם המנחה או המנחים בנוסח זה:
עבודה זו נעשתה בהדרכתו/ם של פרופ'  /ד"ר ______________________
מהמחלקה  /פקולטה  /ביה"ס  /יחידה ל( ...יש לבחור במתאים)
________________________ של אוניברסיטת בר-אילן.
מעבר לשער הפנימי באנגלית יופיע דף עם שם המנחה באנגלית כך:
_______________ This work was carried out under the supervision of Prof. / Dr.
Faculty / Department / School / Interdisciplinary Unit of (choose the most
appropriate)______________, Bar-Ilan University.
לאחר מכן יופיע דף תוכן העניינים ,המפרט את פרקי העבודה שיכללו לפחות את הפרקים:
תקציר עברי ,מבוא ,מסגרת תיאורטית וסקירת ספרות ,מערך המחקר ,תוצאות המחקר ,דיון
ומסקנות ורשימה ביבליוגרפית ,נספחים (אם יש) ותקציר באנגלית (ראו דוגמאות להלן).
יש להקפיד על עריכה נכונה של כל חלקי העבודה מבחינת הניסוח ,כללי הדקדוק והאיות
העקבי בצורה המקובלת בספרות המקצועית .עבודת גמר שלא תעמוד בקריטריונים
המקובלים מבחינה זו תוחזר לתלמיד ללא אישור.
מומלץ לתלמידים העומדים לכתוב את עבודת הגמר להיוועץ במנחה ולהקפיד על ביצוע כל
ההוראות ,וזאת כדי להימנע מעגמת נפש העלולה להיגרם מעיכובים פורמליים בשל
התרשלות או אי-הקפדה על ההוראות.
תשומת לב מיוחדת יש להקדיש למראי מקומות ,לציטוטים ,להערות ולרשימה הביבליוגרפית,
שאותם יש לכתוב בצורה המקובלת בפרסומים המקצועיים באותו תחום.
בפריטי הרשימה הביבליוגרפית יש להקפיד על:
 מאמר :שם המחבר/המחברים ,שם המאמר (במרכאות) ,שם הספר (מודגש) (בעריכת,)...מקום הפרסום ,שנה ,עמודים.
 ספר :שם המחבר/המחברים ,שם הספר (מודגש) ,מקום הפרסום ,שנה.בתוכן העניינים יש להוסיף נספחים (אם יש).
ההנחיות בסעיפים  8 ,7 ,6ל א נועדו לבוא במקום הדרישות הייחודיות המקובלות במחלקות או
בדיסציפלינות השונות ובגישותיהן המחקריות.
עבודת הגמר תכלול שני תקצירים :האחד בעברית והשני באנגלית .כל אחד מהתקצירים
יהיה בהיקף של  5-3עמודים.
לעבודה שנכתבה בצרפתית או בערבית (במסגרת המחלקה לצרפתית או ערבית ,בהתאמה)
או בכל שפה אחרת שאושרה לכתיבת העבודה ,יש לצרף בנוסף לתקציר בשפת העבודה גם
תקציר בשפה העברית.
כל חריגה מהנוהל המקובל מחייבת אישור מוקדם של ביה"ס ללימודים מתקדמים .אישור
ביה"ס יינתן רק במקרים יוצאי דופן ובהתחשב בהמלצות מנומקות של המנחה ושל הוועדה
המחלקתית לפני הגשת עבודת הגמר לשיפוט.
לא יינתן אישור על סיום לימודי התואר השני כל עוד לא הוגשה עבודת הגמר בהתאם
להוראות.
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לשם קבלת אישור הזכאות לתואר השני יש לבצע את הפעולות הבאות:
א .להגיש לוועדה המחלקתית עותקים של העבודה בכריכה זמנית עבור חברי וועדת הבחינה
המחלקתית ( 4-2עותקים עפ"י קביעת המחלקה).
ב .להיבחן בבחינת הגמר – מועד ההגנה על עבודת המחקר ייקבע בתיאום עם המחלקה.
ג .למסור ( 5-2על פי קביעת המחלקה) עותקים כרוכים של עבודת המחקר לוועדה המחלקתית.
תלמידים מהפקולטה למדעי החברה ימסרו למחלקה עותק נוסף של העבודה ,שיישלח
על ידי המחלקה למכון הנרייטה סאלד.
יש לקבל אישור בכתב מראש המחלקה להגיש את עבודת הגמר לספריה המרכזית.
ד .יש להגיש על גבי תקליטור עותק אלקטרוני של עבודת הגמר בפורמט  ,PDFהזהה לעותק
המודפס .על העותק האלקטרוני להיות בקובץ אחד או עד  5קבצים .ניתן להגיש את עבודת
הגמר גם בפורמט  .LATEXבמקרה כזה יוגש קובץ אחד בלבד.
לפני מסירת עותקים לספריה:
 .1יש לקרוא בעיון את ההנחיות שקיבלתם מהמחלקה לגבי כתיבת העבודה ועריכתה;
 .2יש לבקש מהמחלקה לבדוק שאכן העבודה עומדת בדרישות;
 .3לאחר בדיקת המחלקה יש לקבל אישור מהמחלקה למסירת עותקים לספריה;
 .4יש להחזיר את כל הספרים שהושאלו מספריות האוניברסיטה ולשלם קנסות (אם יש).
 .5למסירת התזה לספריה המרכזית :חובה להזמין תור באמצעות האתר של מערך
הספריות בכתובת.http://lib.biu.ac.il/page/991 :
עליך לוודא שקיבלת דוא"ל המאשר את התור .נא להקפיד להגיע בזמן לתור.
ה .יש להביא לספריה המרכזית:
עותק מודפס אחד ועותק דיגיטאלי אחד ,זהה לעותק המודפס ,בפורמט  PDFבלבד (ניתן
להגיש עד  5קבצים).
יוצא מכלל זה:
 הפקולטה למשפטים –  2עותקים מודפסים.
 לימודי מידע – עותק  1כרוך בכריכה קשה.
 תלמידים מהפקולטה למדעי החברה ימסרו עותק נוסף של העבודה למחלקה .עותק זה
ישלח על-ידי המחלקה למכון הנרייטה סאלד.
עותק דיגיטאלי ישלח לספריה הלאומית בירושלים (על ידי הספריה).
לאחר הגשת העבודה עפ"י ההוראות ,יקבל התלמיד אישור מהספריה המרכזית על מסירת
העבודה.
התלמיד יחתום על טופס אישור שימוש בעבודת הגמר (עותק מודפס ועותק אלקטרוני).
את הבקשה לקבלת אישור הזכאות לתואר שני יש למלא באמצעות המידע האישי שבאתר
ו.
האינטרנט ולסמן שהוגשו עותקים מעבודת הגמר לספריה המרכזית.
ז .ל אחר פעולה זו יש להודיע לספריה ,על מנת שהספריה תאשר זאת בתיק הדיגיטלי של
התלמיד.
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דוגמה לסדר עריכת העבודה
הצעה א'
שער עברי (בכריכה בקרטון)
.1
שער עברי (פנימי הזהה לשער בכריכה)
.2
שם המנחה או המנחים
.3
הבעת תודה (רשות)
.4
תוכן העניינים
.5
רשימת קיצורים ,לוחות ,טבלאות (אם יש)
.6
תקציר עברי
.7
מבוא
.8
גוף העבודה (פירוט הפרקים)
.9
 .10דיון ומסקנות
 .11רשימה ביבליוגרפית
 .12נספחים (אם יש)
 .13תקציר בשפה האנגלית
 .14שם המנחה באנגלית
 .15שער באנגלית (פנימי הזהה לשער בכריכה)
 .16שער באנגלית (בכריכה בקרטון)

מספר עמוד
ללא מספור
ללא מספור
ללא מספור
ללא מספור
ללא מספור
ללא מספור
באותיות עבריות (א ,ב ,ג )...
בספרות רגילות
בספרות רגילות
בספרות רגילות
בספרות רגילות
בספרות רגילות
בספרות רומיות )… (i.ii. iii
ללא מספור
ללא מספור
ללא מספור

הצעה ב'
שער עברי (בכריכה בקרטון)
.1
שער עברי (פנימי הזהה לשער בכריכה)
.2
שם המנחה או המנחים
.3
הבעת תודה (רשות)
.4
תוכן העניינים
.5
תקציר עברי
.6
מבוא
.7
מסגרת תיאורטית
.8
המחקר ,הניסוי (או הניסויים) והתוצאות
.9
 .10דיון ,מסקנות והצעות
 .11רשימה ביבליוגרפית
 .12נספחים (אם יש)
 .13תקציר בשפה האנגלית
 .14שם המנחה באנגלית
 .15שער בשפה האנגלית (פנימי הזהה לשער בכריכה)
 .16שער באנגלית (בכריכה בקרטון)

מספר עמוד
ללא מספור
ללא מספור
ללא מספור
ללא מספור
ללא מספור
באותיות עבריות (א ,ב ,ג)...
בספרות רגילות
בספרות רגילות
בספרות רגילות
בספרות רגילות
בספרות רגילות
בספרות רגילות
בספרות רומיות )… (i.ii. iii
ללא מספור
ללא מספור
ללא מספור
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דוגמה לשער קדמי לעבודת הגמר (עברי)
אוניברסיטת בר-אילן
כותרת העבודה
שם התלמיד
(שם פרטי לפני שם משפחה)
עבודה זו מוגשת כחלק מהדרישות לשם קבלת תואר מוסמך
במחלקה  /פקולטה  /ביה"ס  /היחידה ל ......של אוניברסיטת בר-אילן
שנה עברית

רמת גן

דוגמה לשער אחורי לעבודת הגמר (אנגלי)
BAR-ILAN UNIVERSITY
Title of thesis
Student's name
)(First name before family name
Submitted in partial fulfillment of the requirements for the Master's Degree
in the Department / Faculty / School / Interdisciplinary Studies Unit of …… ,
Bar-Ilan University

Ramat-Gan, Israel

Year

יש לדייק ולבחור בין מחלקה ,פקולטה ,ביה"ס או יחידה בדפי השער
וגם בדפי שם המנחה ,בשתי השפות.
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תכנית המסלול הישיר לתואר ראשון ושני לתלמידים מצטיינים
מאוניברסיטת בר-אילן
 .1מבוא
המסלול הישיר לתואר שני הוא מסלול לימודים מזורז לתואר ראשון ולתואר שני ,המיועד
לתלמידים מצטיינים הלומדים לתואר ראשון במקצוע מורחב בלבד .הזכאות ללמוד במסלול זה
נקבעת על סמך הישגים גבוהים במהלך לימודי התואר הראשון באוניברסיטה.
תלמידים במסלול זה ייהנו מהפחתה של קורסים לעומת המסלול הרגיל וכן מהחזר חלקי של
שכר הלימוד ,כמפורט בהמשך.
תלמידים במסלול הישיר חייבים לסיים את לימודי התואר הראשון והתואר השני במסלול הכולל
מחקר ובמסלול ללא מחקר בפרק זמן קצוב ,כמפורט להלן.
כדי לעמוד ביעד זה של השלמת שני תארים בתוך פרק הזמן הקצוב ,וכדי לאפשר לתלמידים
מצטיינים השתלבות במסלול מהיר ללימודים מתקדמים ,נבנתה תכנית לימודים מיוחדת לתואר
הראשון ,שבעיקרה היא חד-מחלקתית (מקצוע מורחב) ,ואשר מכסת הלימודים בה פחותה מן
הרגיל .תכנית מיוחדת זו מאפשרת השתתפות בקורסים לתואר השני כבר בשנה השלישית
ללימודים.
 .2מבנה הלימודים בתואר ראשון ובתואר שני במסלול הישיר
תלמידים מצטייני ם שהתקבלו למסלול הישיר על פי הנוהל שיפורט להלן בסעיף  ,3ילמדו
באוניברסיטה את התכנית הבאה (בחלק מן המחלקות ייתכן היקף שעות שונה לפי קביעת
המחלקה):
בתואר הראשון
 38ש"ש במקצוע מורחב.
 14ש"ש בלימודי יסוד ביהדות.
 2ש"ש של קורס כללי (במקום  4ש"ש ,כמקובל).
סה"כ:
 54שעות שנתיות לתואר ראשון.
לימודי אנגלית והבעה עברית ,בהתאם לכללים (ללא נקודות זכות אקדמיות).
תלמיד בתכנית זו יקבל תעודת סיום במקצוע מורחב.
מכסת השעות האמורה במקצוע המורחב מתייחסת רק למחלקות שבהן מכסת הלימודים
הכוללת בתואר הראשון מגיעה ל 64-ש"ש לפחות.
בתואר השני
 12ש"ש במסלול א' – הכולל מחקר.
 18ש"ש במסלול ב' – ללא מחקר.
לימודי שפה זרה ,בהתאם לכללים (ללא נקודות זכות אקדמיות).
התלמידים במסלול הישיר פטורים מקורס יסוד ביהדות לתואר השני.
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.3

.4

תנאי הקבלה למסלול הישיר
א .בעת הדיון בבקשה נדרש ממוצע של  85%לפחות (בחלק מן המחלקות נדרש ממוצע של
 90%לפחות) בכל הקורסים של המקצוע המורחב ,ובתנאי שבזמן הדיון בבקשה יהיו
ציונים ל 8-קורסים בהיקף של  16ש"ש לפחות במסגרת המקצוע המורחב.
ב .לימוד רצוף בתכנית לימודים מלאה במשך כל שנות הלימוד.
ג .לימוד רצוף של לימודי תואר ראשון ושני באותה מחלקה ובאותה המגמה.
לא יוכל להתקבל למסלול הישיר תלמיד שלמד שנה או יותר במחלקה שונה מהמחלקה
שבה הוא רוצה ללמוד את המסלול הישיר.
מהלך הלימודים והרישום למסלול הישיר
א .תלמידים שיתחילו את השנה השנייה ללימודי התואר הראשון ,ואשר השיגו בסוף השנה
הראשונה את הממוצע הנדרש לקבלה למסלול הישיר ואשר עומדים בתנאי הקבלה ,יכינו
תכנית לימודים מתאימה למסלול הישיר בתיאום עם ראש המחלקה והיועץ.
ב .במהלך סמסטר ב' של שנת הלימודים השנייה לתואר ראשון ,ובתנאי שעמדו בדרישות
הקבלה למסלול הישיר ,יפנו המעוניינים בכתב לראש המחלקה במקצוע המורחב ויבקשו
להתקבל למסלול הישיר.
ג .רשימת התלמידים שהומלצו על ידי ראש המחלקה להתקבל למסלול הישיר תועבר
לאישור ביה"ס ללימודים מתקדמים ,שיבדוק את כשירות המועמדים לקבלה למסלול
הישיר ויודיע להם ולמחלקה על קבלתם למסלול האמור עד תחילת שנת הלימודים
השלישית.
ד .התלמידים שיתקבלו יירשמו בשנת הלימודים השלישית לקורסים לתואר שני ,בהיקף של
 8ש"ש לפחות ,נוסף על הקורסים הנדרשים להשלמת התואר הראשון במסלול הישיר.
ה .בשנת הלימודים השלישית ללימודי התואר הראשון יגיש התלמיד את מועמדותו לתואר
השני .את המועמדות יש להגיש בחודשים פברואר-מרץ של שנת הלימודים השלישית ולא
יאוחר ממועדי הרישום שנקבעו למחלקה שבה הוא לומד .לצורך הרישום יש לבצע הרשמה
באמצעות האינטרנט או לחלופין ,לרכוש ערכת הרשמה ,לשלם דמי פנייה ולהגיש את טופסי
ההרשמה במשרדי ביה"ס ללימודים מתקדמים.
ו .במהלך  3השנים הראשונות ללימודיו ייחשב התלמיד כתלמיד לתואר ראשון ,ואילו בשנה
הרביעית ללימודיו ייחשב כתלמיד השנה הראשונה לתואר שני ,רק לאחר שהתקבל על
ידי ביה"ס ללימודים מתקדמים.

לתשומת לבכם:
הקבלה הרשמית ללימודי התואר השני תהיה על בסיס תנאי הקבלה הרגילים במחלקה.
כמו כן ,מועד הגשת הצעת המחקר ,מועד סיום הלימודים וכדומה נקבעים בד"כ על בסיס משך
הלימודים הרגיל ולא על בסיס משך הלימודים שנקבע בתקנון לתלמידים במסלול הישיר כאמור
לעיל .כל ב קשה להארכת לימודים תבטל את הזכאות להיכלל במסלול הישיר ,למעט מקרים
שבהם צויין במפורש כי ההחלטה מתייחסת למסלול הישיר.
בפועל יהיה על התלמידים במסלול הישיר לעמוד במהלך לימודיהם בתנאים הנוגעים לממוצע
הציונים ,למועד סיום הלימודים ,למועד הגשת הצעת המחקר וכדומה על פי כללי המסלול
הישיר.
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 .5תנאי הסיום ומשך הלימודים במסלול הישיר
על כל תלמיד במסלול הישיר ללמוד ברצף ולסיים את לימודי התואר הראשון והשני כדלקמן:
א .במסלול א' ,הכולל ביצוע מחקר – עד סוף השנה החמישית מתחילת לימודיו לתואר
הראשון (תלמידים בפקולטה למדעי החיים עד סוף השנה הרביעית).
ב .במסלול ללא מחקר – עד סוף השנה הרביעית מתחילת לימודיו לתואר הראשון.
ג .כל תלמיד במסלול הישיר חייב לסיים את לימודי התואר הראשון בתוך  3שנים (או יותר,
עפ"י משך השנים הנדרש בתחום).
ד .כל חריגה במשך הלימודים תבטל אוטומטית את הזכאות להמשיך במסלול הישיר ואת
הזכויות שמקנה המסלול ,כגון מכסת שעות מופחתת והחזר שכר לימוד .במקרה זה
יהיה התלמיד חייב להשלים את לימודיו לתואר הראשון ולתואר השני על פי מתכונת
השעות הרגילה.
מניין השנים יחול גם במקרה של שינוי מגמה ,החלפת נושא המחקר ,וכל התפתחות אחרת
במהלך לימודי התלמיד.
 .6החזר שכר לימוד
הזכאות להחזר שכר לימוד היא על בסיס הכללים המפורטים בנהלים אלו ,בפרק "החזר שכ"ל
לתלמידים בתואר השני שסיימו לימודיהם לתואר ראשון ושני בפרק זמן קצוב" וכן באינטרנט
באתר .graduate-school.biu.ac.il
בכל מקרה הזכאות להחזר שכ"ל לתלמידים במסלול הישיר מותנית בסיום הלימודים (כולל
השלמות ,לימודים ב"מעמד מיוחד" ,שינוי מגמה ,החלפת נושא מחקר וכד') בתוך פרקי הזמן
התקניים שנקבעו בהוראות אלו.
כל בקשה להארכת לימודים תבטל את הזכאות לקבלת ההחזר גם אם הבקשה אושרה,
למעט מקרים שבהם צוין במפורש כי ההחלטה מתייחסת למסלול הישיר.
 .7הענקת התארים
למסיימי המסלול הישיר לא יוענקו שני תארים באותה השנה.

החזרי שכר לימוד לתלמידים בתואר השני שסיימו לימודיהם לתואר
הראשון והשני בפרק זמן קצוב
במטרה לעודד את התלמידים לתואר השני לסיים לימודיהם בפרק זמן קצוב החליטה הנהלת
האוניברסיטה על החזרי שכר לימוד לתלמידים העומדים בתנאים הבאים:
.1

סיום הלימודים לתואר ראשון ולתואר שני במסלול א' – הכולל ביצוע מחקר תוך  5שנים
רצופות מתחילת לימודי התואר הראשון באוניברסיטת בר-אילן (או יותר ,עפ"י משך השנים
הנדרש בתחום).
א .החזר של  25%משכר הלימוד לתואר שני.
ב .החזר של  50%משכר הלימוד לתואר שני למסיימי תואר שני בממוצע ציונים גבוה
מ .90%-חישוב הממוצע עפ"י כללי "ציונים לשבח".
ג .ההחזר מותנה בסיום לימודי התואר הראשון תוך  3שנים (או יותר ,עפ"י משך השנים
הנדרש בתחום).
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.2

.3

סיום לימודים לתואר שני במסלול א' – הכולל ביצוע מחקר תוך שנתיים רצופות מתחילת
הלימודים לתואר שני באוניברסיטת בר-אילן (בלא תלות במשך לימודי התואר הראשון).
א .החזר של  15%משכר הלימוד לתואר שני.
ב .החזר של  25%משכר הלימוד לתואר שני למסיימים בממוצע ציונים של  90%ומעלה.
חישוב הממוצע ייעשה עפ"י כללי "ציונים לשבח".
סיום לימודים לתואר ראשון ולתואר שני ללא מחקר תוך  4שנים רצופות מתחילת לימודי
התואר הראשון באוניברסיטת בר-אילן (או יותר ,עפ"י משך השנים הנדרש בתחום).
א .החזר של  15%משכר הלימוד לתואר שני.
ב .החזר של  25%משכר הלימוד לתואר שני למסיימים בממוצע ציונים של  90%ומעלה.
ג .ההחזר מותנה בסיום לימודי התואר הראשון תוך  3שנים (או יותר ,עפ"י משך השנים
הנדרש בתחום).

כללים ותנאים לקבלת ההחזר
א .החזר שכר הלימוד יינתן על יסוד חיוב שכר הלימוד הבסיסי כאמור בתקנון ולא פחות מ200%-
שכר לימוד עבור לימודי התואר השני ,ו 300%-שכר לימוד עבור לימודי התואר
הראשון או יותר ,כנדרש בתחום.
ב .הזכאות להחזר שכר לימוד מותנית בסיום הלימודים (כולל השלמות ,לימודים במעמד "מיוחד",
שינוי מגמה ,החלפת נושא מחקר וכד') בתוך פרקי הזמן התקניים שנקבעו בהוראות אלו.
כל בקשה להארכת לימודים תבטל את האפשרות לקבלת החזר ,גם אם הבקשה תאושר.
ג .החזר שכר הלימוד יינתן על סמך שכר הלימוד לתואר שני ששולם בפועל על ידי התלמיד,
לאחר קבלתו הרשמית לתואר שני.
ד .החזר שכר הלימוד לפי הכללים המפורטים לעיל מותנה בכך שהתלמיד הגיש בקשה לקבלת
זכאות לתואר לא יאוחר מ 31-לחודש מרץ של השנה העוקבת של סיום הלימודים.
ה .למרות כל האמור לעיל ,מלגת החזר שכר הלימוד האמורה לא תוענק לתלמידים המסיימים
לימודי תואר שני במסגרות הבאות:
א .המסלול המשולב לדוקטורט.
ב .תכניות מרוכזות לתואר שני ,על פי מערכת שעות שנקבעה מראש על ידי האוניברסיטה
ושמתפרשת על פני חמישה עשר חודשים קלנדריים רצופים לכל היותר (כמו :תכניות
מרוכזות למשפטים ,EMBA ,IMBA ,לוגיסטיקה למנהלים ,ניהול ,יעוץ ארגוני,
חשבונאות ועוד) .לבירורים לגבי תכניות הכלולות בסעיף זה יש לפנות לביה"ס
ללימודים מתקדמים.
האוניברסיטה רשאית לשנות את כללי החזר שכר הלימוד בכל עת שתמצא לנכון.
ו.
נוהל בקשה לקבלת ההחזר
א .לאחר קבלת אישור זכאות לתואר שני התלמיד יגיש בקשה על גבי טופס פנייה לביה"ס ללימודים
מתקדמים .את הטופס ניתן להוריד מאתר האינטרנט או לקבלו במדור שמ"ע ,אזור מורשת
ישראל 19/502 ,וכן בביה"ס ללימודים מתקדמים.
ב .הבקשה תיבדק בביה"ס ללימודים מתקדמים ולאחר שתאושר תועבר לביצוע מדור שכר לימוד.
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מסלול משולב לדוקטורט (לימודי תואר שני ושלישי)
ראו פירוט במבוא לתואר שלישי.
ציונים לשבח
האוניברסיטה רשאית להכניס שינויים בכללים למתן ציונים לשבח .הודעה על כך תתפרסם בהתאם.
למוסמכים יוענקו ציונים לשבח עפ"י הקריטריונים המפורטים להלן .בחישוב הממוצע לא יילקחו
בחשבון הציונים בקורסי יהדות ,שפות ולימודי השלמה ,אך הם יופיעו בדו"ח הלימודים של התלמיד.
במסלול א'  -הכולל עבודת מחקר
 2% .1מהמו סמכים המצטיינים בפקולטה יקבלו ציון לשבח "בהצטיינות יתרה".
 18%מהמוסמכים המצטיינים בפקולטה יקבלו ציון לשבח "בהצטיינות".
 .2הציון הסופי של התואר השני ייקבע על-פי שקלול של ציון עבודת המחקר וציוני הקורסים בכל
פקולטה או מחלקה כמפורט להלן:
פקולטה/מחלקה
מדעי היהדות
מדעי הרוח
משפטים
מדעי החברה
מדעים מדויקים
הנדסה
מדעי החיים
לימודי פרשנות ותרבות
מדעי המוח
לימודי מגדר
מדע ,טכנולוגיה וחברה
ניהול ויישוב סכסוכים ומו"מ

 %עבודת המחקר
50%
50%
50%
75%
75%
50%
75%
50%
75%
50%
50%
50%

 %ציוני הקורסים
50%
50%
50%
25%
25%
50%
25%
50%
25%
50%
50%
50%

במסלול ב' – ללא מחקר
תלמידים במסלול הלא מחקרי יקבלו ציון לשבח "בהצטיינות" בלבד .ציון זה יינתן ל 18%-בעלי
הציונים הגבוהים ביותר מהמוסמכים במסלול זה.
תלמיד הלומד בשתי פקולטות יתמודד על מקומו בין המצטיינים בכל פקולטה בנפרד.
ציונים לשבח באנגלית
"הצטיינות יתרה" תיקרא."Distinction" :
"הצטיינות" תיקרא."Excellence" :
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אישור סיום לימודים
תלמידים אשר מילאו את כל דרישות האוניברסיטה לתואר ,הגישו את כל העבודות הנדרשות ועמדו
בהצלחה בכל הבחינות ,זכאים לבקש ממשרד הרשם אישור כי סיימו את לימודיהם לתואר .על
התלמיד להגיש בקשה באמצעות המידע האישי שבאתר האינטרנט.
תאריך הזכאות לתואר ייקבע על סמך הגשת המטלה האקדמית האחרונה של התלמיד.
תואר ותעודה
 .1לתלמיד שסיים את כל הדרישות בפקולטה למדעי היהדות ,מדעי הרוח ,מדעי החברה וביחידה
ללימודים בין-תחומיים (פרט לחקר המוח) יוענק התואר מוסמך .M.A.
לתלמיד שסיים את כל הדרישות בפקולטה למדעים מדויקים ,בפקולטה למדעי החיים ,בפקולטה
להנדסה וביחידה ללימודים בין-תחומיים חקר המוח יוענק התואר מוסמך .M.Sc.
לתלמיד שסיים את כל הדרישות בפקולטה למשפטים יוענק התואר מוסמך .LL.M.
לתלמיד שסיים את כל הדרישות בפקולטה למשפטים במסגרת תכניות הלימוד המרוכזות ללא
משפטנים יוענק התואר מוסמך .M.A.
 .2בתעודות של מסיימי התואר השני במסלול א' ,הכולל ביצוע מחקר ,יצוין" :לאחר שסיים/ה את
מסכת לימודיו/ה וחיבר/ה עבודת גמר" .בתעודות של מסיימי התואר השני ללא מחקר יצוין:
"לאחר שסיים/ה את מסכת לימודיו/ה כחוק" .בתעודות של מסיימי התואר השני במסלול
המשולב לדוקטורט יצוין" :לאחר שהשלים/ה את חובותיו לתואר מוסמך במסגרת המסלול
המשולב לתואר 'דוקטור לפילוסופיה' ".
האוניברסיטה רשאית ,לפי שיקול דעתה ,לפרסם את שמות המוסמכים.

לימודים לקראת התואר השלישי
תנאי הקבלה של תלמידים לתואר שלישי
מועמד יכול להתקבל כתלמיד לתואר שלישי לאחד משלושת המסלולים הבאים :מסלול רגיל ,מסלול
ישיר או מסלול משולב לדוקטורט.
הוועדה המחלקתית תדון בכל מועמד ותמליץ ע ל דחייתו או על קבלתו לאחד המסלולים הנ"ל על פי
תנאי הקבלה המקובלים והמפורטים להלן:
א .תנאי קבלה למסלול הרגיל
( )1למסלול זה יכול להתקבל מועמד הממלא אחר התנאים הבאים:
(א) מוסמך של אוניברסיטת בר-אילן בציונים מתאימים ,דהיינו :ממוצע ציוניו בכל לימודי
החובה ל תואר השני וכן הציון על עבודת הגמר יהיו לפחות  ,86%עומד בדרישות
הקבלה של המחלקה וקיבל אישור זכאות לתואר שני.
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(ב) יש לו הכשרה מספקת לשם ביצוע מחקר במקצוע שבו בחר.
(ג) עבודת המחקר המוצעת ניתנת לביצוע באוניברסיטת בר-אילן ,או במקרים יוצאים
מן הכלל – במוסד מ דעי אחר בישראל ,שהוכר למטרה זו על ידי האוניברסיטה ,או
באוניברסיטה מוכרת בחו"ל.
()2

()3

()4

()5

()6

הוועדה המחלקתית תדון בהכשרתו של המועמד למחקר לפי ציוניו ,טיב עבודת הגמר
שלו ,רמת פרסומיו ,עבודתו המדעית הקודמת ,או לפי כל שיקול אקדמי אחר שייראה
לוועדה ,ותגיש את המלצותיה לבל"מ .באחריות הוועדה המחלקתית לבדוק אם המוסד
שבו למד המועמד בישראל מוכר ע"י המל"ג ,או במקרה של מועמד שלמד בחו"ל אם
המוסד מוכר ע"י הגופים המתאימים באותה מדינה .המלצה זו תובא לאישור בל"מ.
הוועדה המחלקתית תבדוק בכל מקרה את טיב תעודת הגמר או התואר האקדמי של
המועמד ממוסד המוכר ע"י המל"ג ,ותחליט ,אחרי התייעצות עם גורמים בני-סמכא ,אם
ניתן לראותם כמקבילים לאלו הנהוגים באוניברסיטת בר-אילן .הוועדה תעביר את
המלצתה לבל"מ.
אם תמצא הוועדה המחלקתית שמעמדו של המועמד ממוסד אחר נופל מן הנדרש ממנו
לפי סעיף קודם ,אבל י ש להניח שיוכל להגיע לרמה הנדרשת על ידי לימודים
באוניברסיטת בר-אילן במשך שנה אחת ,רשאית הוועדה המחלקתית להציע למועמד
להירשם כתלמיד "על תנאי" וללמוד במשך שנה אחת תכנית לימודים מיוחדת שתיקבע
על ידי הוועדה המחלקתית תוך התייעצות עם כל הגורמים הנוגעים בדבר .בתום שנה
תדון הוועדה המחלקתית בקבלתו כתלמיד לתואר שלישי לאור תוצאות לימודיו .בכל
מקרה האישור הסופי יינתן ע"י בל"מ.
הוועדה המחלקתית תקבע ,תוך התייעצות עם כל הגורמים הנוגעים בדבר ,מתי על
תלמיד ממוסד אחר להשלים תוך השנה האמורה בסעיף הקודם את הדרישות לתואר
מוסמך באוניברסיטת בר-אילן ,ומתי אפשר להסתפק בלי מודים מבלי לדרוש את השגת
התואר.
כל המלצות הוועדה המחלקתית יובאו לאישור בל"מ.

ועדת המשנה של בל"מ רשאית לא לקבל מועמד למסלול הרגיל למרות שהוא עומד בתנאי
המסלול.
תלמיד שלמד בתואר ראשון או שני במסלול מיוחד (כגון :מסלול ישיר לתואר ראשון ושני) לא
יוכל להתקבל גם לתואר שלישי במסלול מיוחד ,כגון משולב.
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ב .תנאי קבלה למסלול הישיר
( )1למסלול הישיר יכול להתקבל מועמד הממלא אחר הדרישות הבאות:
(א) סיים את כל הלימודים לתואר ראשון באוניברסיטת בר-אילן בציון ממוצע  90%לפחות,
ואשר המקצוע הראשי בלימודיו לתואר הראשון היה בתחום ההתמחות שאליו הוא
מבקש להתקבל .גם ממוצע ציוניו בתחום ההתמחות יהיה  90%לפחות.
(ב) יגיש את המועמדות למסלול הישיר תוך שנתיים לכל היותר מסיום התואר הראשון.
(ג) מועמד אשר סיים את לימודיו לתואר הראשון באוניברסיטה אחרת ,בארץ או בחו"ל,
יוכל להתקבל למסלול זה אם תמצא הוועדה המחלקתית ובל"מ יאשר שמעמדו
האקדמי שקול כנגד מעמדו של בוגר אוניברסיטת בר-אילן בדרישות הקבלה דלעיל.
( )2הוועדה המחלקתית רשאית להמליץ על קבלת תלמיד למסלול הישיר גם אם אינו ממלא
אחר אחת מהדרישות דלעיל .במקרה זה חייבת ההחלטה להתקבל פה אחד ,ועל התלמיד
יוטלו דרישות מיוחדות שתהיינה שקולות כנגד הדרישות שלא עמד בהן .תלמיד שיתקבל
לפי סעיף זה יהיה במעמד "תלמיד על תנאי" עד למילוי כל הדרישות המיוחדות.
( )3מועמד שמילא אחר כל הדרישות דלעיל והתקבל על ידי בית הספר למסלול הישיר יהיה
במעמד של "תלמיד לא מן המניין" .במהלך השנתיים הראשונות ללימודיו עליו למלא אחר
הדרישות הבאות:
(א) ללמוד קורסים בהיקף הנדרש לתואר שני במסלול א' .במסגרת זו עליו לכתוב שתי
עבודות סמינריוניות או עבודה סמינריונית אחת ותרגילי מעבדה על פי דרישת הועדה
המ חלקתית ,ובהתאם למקובל בתואר השני באותה מחלקה .העבודות הסמינריוניות
יכולות להיות בסיס להצעת המחקר.
(ב) להשיג בכל לימודיו ציון ממוצע של  86%לפחות.
(ג) לעמוד בקשר הדוק עם המנחה הזמני שימונה על ידי הוועדה המחלקתית .התלמיד
ידווח למנחה על התקדמותו ועל הבעיות שהתעוררו בקשר להצעת המחקר.
(ד) להגיש לוועדה המחלקתית הצעת מחקר מפורטת לעבודת הדוקטור כמפורט בהמשך
בפרק "אישור הצעת מחקר".
( )4התלמיד יתקבל כתלמיד מן המניין לאחר שימלא אחר כל הדרישות דלעיל ,ולאחר
שהצעת תכנית המחקר והמנחה הקבוע יאושרו על ידי הוועדה המחלקתית וע"י בל"מ
כמפורט בהמשך בפרק "אישור הצעת המחקר ובתקנון.
( )5על תלמיד המסלול הישיר יחולו כל החובות החלות על תלמיד לתואר שלישי.
( )6תלמיד שלא ימלא אחר התנאים המפורטים בסעיף ( )3לא יורשה להירשם כתלמיד
לתואר שלישי ,אך יוכל לבקש רשות להתקבל ללימודים לקראת התואר השני .אם יתקבל
יוכל לבקש הכרה בלימודיו במסגרת זו כמילוי חלק מהדרישות לתואר שני.
( )7תלמיד שהחל את לימודיו לתואר השני באוניברסיטת בר-אילן או באוניברסיטה אחרת
רשאי להגיש בקשה להתקבל למסלול הישיר .אם יתקבל ,תהיה הוועדה המחלקתית
רשאית להמליץ בפני בל"מ להכיר בלימו דיו הקודמים כמילוי חלקי או מלא ,הכול לפי
המקרה ,של הדרישות המוטלות על תלמיד "שלא מן המניין".
בל"מ רשאי לא לקבל מועמד למסלול הישיר למרות שהוא עומד בתנאי המסלול.
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ג .תנאי קבלה למסלול המשולב
( )1למסלול המשולב יוכל להתקבל מועמד אשר מילא את הדרישות הבאות:
(א) סיים את לימודיו לתואר ראשון באוניברסיטת בר-אילן בציון ממוצע כללי של 86%
לפחות .המקצוע הראשי בלימודיו לתואר ראשון של תלמיד זה חייב להיות בתחום
ההתמחות שאליו הוא מבקש להתקבל.
(ב) למד בשנתיים הראשונות ללימודיו במסגרת התואר השני את מכסת הלימודים
במסלול א' לתואר שני (עם תזה) במגמה ובמחלקה שאליהן התקבל .חובות הלימוד
לתלמידים במסלול המשולב במסגרת לימודי התואר השני תהיינה זהות לחובות
הלימוד הנדרשות מהתלמידים לתואר השני במסלול א'.
במסגרת חובות אלה על התלמיד לכתוב שתי עבודות סמינריוניות ,או עבודה
סמינריונית אחת ותרגילי מעבדה (לפי דרישת המחלקה) ולקבל בהן ציון 90%
לפחות .העבודות הסמינריוניות תוכלנה לשמש בסיס להצעת המחקר לתואר שלישי.
המעקב אחר לימודיו אלה של התלמיד יהיה באחריות הוועדה המחלקתית.
(ג) השיג בכל לימודיו ציון ממוצע של  86%לפחות.
(ד) הגיש הצעת מחקר לתואר שלישי בשנה השנייה ללימודיו במסגרת התואר השני.
הצעת המחקר צריכה להיות מורחבת ומפורטת ( -יותר מ 15-עמודים) על פי דרישות
המחלקה והפקולטה.
הצעה זו תכלול את תמצית הישגי המחקר עד עתה ואת התכנית להמשך המחקר.
כמו כן תכלול ההצעה חלקים נוספים ,על-פי הנהוג בדיסציפלינה ועל-פי דרישות
המחלקה.
(ה) לאחר שמולאו כל התנאים המפורטים בסעיף ( 1א)(-ה) בשנתיים הראשונות
ללימודיו ,יוכל התלמיד להגיש כמקובל בקשה לבל"מ להתקבל למסלול המשולב .עליו
לשלם דמי הרשמה ובקשתו תטופל עפ"י הנהלים הרגילים .אל טפסי המועמדות על
המחלקה לצרף "טופס מועמדות למס לול המשולב" חתום ע"י יו"ר הוועדה
המחלקתית או ע"י דקן הפקולטה ,ובו אישור שהתלמיד סיים את מכסת הקורסים
הנדרשת במסלול זה ,כולל קורסי יסוד ושפה זרה שנייה (אם זו נדרשה ע"י
המחלקה) ,כן ממוצע הציונים של התלמיד (טופס זה נמצא באתר בל"מ).
מי שלא יעמוד בתנאי המעבר תוך שנתיים ,לא יוכל להמשיך את לימודיו במסלול
המשולב.
(ו) בל"מ ידון בבקשת הקבלה ויחליט אם לקבל את המועמד למסלול זה או לדחותו.
(ז) לאחר שבל"מ יאשר את קבלתו של התלמיד למסלול זה ,עליו לעמוד בקשר הדוק עם
המנחה הזמני שימונה על ידי הוועדה המחלקתית .התלמיד ידווח למנחה על
התקדמותו ועל הבעיות שהתעוררו בקשר להצעת המחקר.
התלמיד יעמוד בבחינה מחלקתית בעל פה ,שבה יוכיח התמצאות כללית במגמת
ההתמחות שלו ובשיטות המחקר המקובלות בה .הבחינה תתקיים בנוכחות יו"ר
הוועדה המחלקתית .לפני הבחינה יגיש התלמיד את הצעת המחקר ליו"ר הוועדה
המחלקתית ,וחלק מהבחינה יוקדש לבירור פרטי ההצעה .בחינה זו תהווה בסיס
להמלצת המחלקה לאישור הצעת המחקר ולקבלת המועמד כ"תלמיד מן המניין"
לתואר שלישי .הצעת המחקר תעבור שיפוט כמו כל הצעת מחקר אחרת.
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(ח) מועמד אשר סיים את לימודיו לתואר הראשון באוניברסיטה אחרת בארץ או בחו"ל,
או שהחל את לימודיו לתואר השני באוניברסיטה אחרת בארץ או בחו"ל ,יוכל
להתקבל למסלול המשולב אם הוועדה המחלקתית ובל"מ ישתכנעו שמעמדו האקדמי
שקול כנגד מעמדו של בוגר אוניברסיטת בר-אילן ,או כנגד מעמדו של תלמיד מוסמך
של אוניברסיטת בר-אילן ,ושהוא עומד בכל הדרישות והתנאים.
(ט) הוועדה המחלקתית רשאית להמליץ בפני בל"מ להחליט על קבלת תלמיד למסלול
המשולב גם אם אינו ממלא אחר אחת מהדרישות דלעיל .במקרה זה חייבת
ההחלטה להתקבל בוועדת המשנה של בל"מ פה אחד ,ועל התלמיד תוטלנה דרישות
מיוחדות שתהיינה שקולות כנגד הדרישות שלא עמד בהן .תלמיד שיתקבל לפי סעיף
זה יהיה במעמד "תלמיד על תנאי" עד למילוי כל הדרישות המיוחדות.
תלמיד שהתקבל לתואר שלישי במסלול המשולב באופן חריג למרות שלא מילא את
כל הדרישות ,לא יוכל לקבל זכאות לתואר עד שימלא אחר כל התנאים.
(י) בתום שתי שנות לימוד בתואר השני ,ולאחר שיעמוד בתנאי המעבר משלב א'
(לימודי תואר שני) לשלב ב' (לימודי דוקטורט) שנקבעו לו ,דהיינו סיום כל הקורסים
של מסלול א' לתואר שני בממוצע הנדרש ,הגשת הצעת המחקר ואישורה ,יהיה
התלמיד זכאי לקבל תעודת מוסמך של אוניברסיטת בר אילן.
בל"מ ישלח העתק של אישור הצעת המחקר למחלקה ולמשרד הרשם ,ובו יצוין
שהתלמיד הוא "מן המניין".
(י"א) זכאות התלמיד לקבלת תעודת "מוסמך" תינתן על ידי רשם האוניברסיטה לאחר
שהצעת המחקר תאושר בבל"מ ולאחר קבלת האישור מבל"מ שהתלמיד הוא במעמד
"מן המניין".
נוסח התעודה יהיה כדלקמן:
"מוסמך האוניברסיטה ( )M.Aבמחלקה ___________ לאחר שהשלים/ה את
חובותיו/ה לתואר מוסמך במהלך לימודיו/ה במסגרת המסלול המשולב לתואר
"דוקטור לפילוסופיה".
(י"ב) תלמיד במסלול המשולב שלא יעמוד בדרישות שפורטו לעיל (שלב א') ,ולא יתקבל
ע"י בל"מ להמשך לימודיו לדוקטורט (שלב ב') ,או שיפסיק את לימודיו לדוקטורט
מרצונו ,או שלימודיו יופסקו על ידי הוועדה המחלקתית ובל"מ ,יהיה זכאי לקבל
תעודת מוסמך האוניברסיטה עם תזה ,רק בתנאי שישלים את כל חובות המסלול
לתואר שני עם תזה.
( )2לאחר שהתלמיד עמד בכל התנאים המפורטים לעיל ובל"מ החליט לקבלו לתואר
ש לישי במסלול המשולב ,הוא יהיה במעמד של "תלמיד לא מן המניין" לשלב ב' במסלול
המשולב ,ויוכל להירשם לקורסים במסגרת התואר השלישי .התלמיד ייחשב כתלמיד שנה
ראשונה בלימודי התואר השלישי ,והוועדה המחלקתית תקיים מעקב אחר לימודיו עד
סיומם .על התלמיד לסיים את לימודיו תוך ארבע שנים לכל היותר מיום קבלתו ללימודי
התואר השלישי .משך הלימודים במסלול המשולב לא יעלה על  6שנים לפי הפירוט הבא:
שנתיים במסגרת התואר השני וארבע שנים לכל היותר במסגרת התואר השלישי.
בל"מ רשאי לא לקבל מועמד למסלול המשולב למרות שהוא עומד בתנאי המסלול.
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ד .מסלול "השלמות"
במסלול זה קיימות כמה אפשרויות:
 .1תלמיד שלמד תואר ראשון ושני ללא תזה ומתקבל להשלמת כתיבת עבודה שוות ערך לתזה.
 .2תלמיד שלמד לתואר ראשון ושני עם תזה ורוצה ללמוד תואר שלישי בתחום אחר ומתקבל
להשלמת קורסים.
 .3מקרים מיוחדים שבהם התלמיד התקבל למסלול השלמות של מספר קורסים למרות שבא
מאותו תחום.
בכל מקרה על התלמיד לסיים את חובות ההשלמה בממוצע  86%לפחות.
על התלמיד לסיים את חובות ההשלמה במהלך השנה הראשונה ללימודיו .במקרים חריגים
רשאית הוועדה המחלקתית להמליץ בפני בל"מ על הארכה בסיום ההשלמות.
 תלמיד שהתקבל להשלמת עבודה שוות ערך לתזה חייב להיבחן עליה כמקובל לגבי כל
תזה בתואר שני ולקבל ציון  86%לפחות (או ציון גבוה יותר עפ"י המקובל באותה מחלקה).
 הוועדה המחלקתית אחראית לוודא שהתלמיד עומד בכל חובות ההשלמה.
 בתום שנת ה השלמה ,ולאחר שבדקה כי התלמיד עמד בכל חובותיו ,תמליץ הוועדה
המחלקתית לבל"מ אם לקבל את התלמיד כתלמיד לתואר שלישי .האישור הסופי יינתן ע"י
בל"מ.
 תלמיד שלא יעמוד בתנאי המסלול ,דהיינו ציון עבודתה שוות הערך לתזה והממוצע
הנדרש ,לא יורשה להמשיך לתואר שלישי ולימודיו יופסקו.
בל"מ רשאי לא לקבל מועמד למסלול השלמות למרות שהוא עומד בתנאי המסלול.

חובות הלימודים :קורסי התמחות ,לימודי השלמה ,בית הספר ללימודי
יסוד וידיעת שפות
הוועדה המחלקתית לתארים מתקדמים תמליץ בפני בל"מ על היקף לימודיו של
המועמד/התלמיד על פי הכללים שנקבעו בנהלים אלו.
א .תכנית הלימודים בשטח ההתמחות תיקבע על ידי יו"ר הוועדה המחלקתית ותכלול סמינר
שנתי ברמה מתאימה ובנושא הקרוב לתחום התמחותו של התלמיד ,כמו גם קורסים
אחרים במחלקה.
יו"ר הועדה המחלקתית ידווח על תכנית הלימודים לבית הספר.
ב .המחלקה רשאית להטיל על מועמד או על תלמיד לתואר שלישי חובת בחינה (בעל-פה או
בכתב) ובה יידרש להוכיח את מידת בקיאותו בחומר הנלמד בקורסים בשטח ההתמחות.
ג .לימודי יסוד ביהדות
 .1תלמיד שהוא בעל תואר אחד בלבד (ראשון או שני) מאוניברסיטת בר-אילן חייב בקורס
אחד בלימודי יסוד ביהדות.
 .2תלמיד שהוא בעל שני תארים ("בוגר" ומוסמך") מאוניברסיטת בר-אילן פטור מלימודי
יסוד ביהדות.
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.4
.5
.6
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.8

תלמיד שלא למד באוניברסיטת בר-אילן לאף לא אחד מהתארים חייב בשני קורסים
ביהדות בהיקף כולל של  4ש"ש.
תלמידים המתמחים בתואר שלישי בלבד במקצועות היהדות המובהקים (תנ"ך ,תלמוד
ומחשבת ישראל) פטורים מלימודי יסוד ביהדות.
יש לעמוד במבחן בקורסי יסוד ביהדות ולקבל ציון מספרי עובר.
תלמידים שלמדו בעבר לימודים על-תיכוניים ביהדות (ישיבה ,אוניברסיטה ,מכללה או
מדרשה) רשאים להגיש בקשה לקבל פטור על סמך לימודים אלה.
את הבקשה יש להגיש לביה"ס ללימודי יסוד ביהדות ולצרף את המסמכים הרלוונטים
הרשמיים והמקוריים.
ביה"ס ללימודי יסוד ישלח חו"ד לבל"מ וביה"ס ללימודים מתקדמים ישלח את התשובה
לתלמיד עם העתק למחלקה שבה לומד התלמיד.
תלמידים לתואר שלישי הלומדים תכנית מלאה בהיקף  14ש"ש במכון הגבוה לתורה
בקמפוס בר-אילן שנה אחת לפחות בתקופת לימודיהם לתואר שלישי ,יהיו פטורים
מלימודי היסוד ביהדות.
תל מידים שאינם יהודים פטורים מלימודי יסוד ביהדות ,אך חייבים במקום זאת
בלימודים כלליים בהיקף כולל של  4ש"ש ולקבל ציון מספרי עובר .את הקורסים יש
לקחת ממחלקה שונה מהמחלקה שבה הם לומדים.

ד .שפה זרה  -אנגלית
קבלת ציון פטור במבחן בשפה האנגלית שנערך במחלקה האקדמית .הפטור מותנה
באישור דקן ביה"ס ללימודים מתקדמים.
פטורים מחובה זו:
 תלמידים בעלי תואר אקדמי מארץ דוברת אנגלית שנלמד בשפה האנגלית.
 מי שקיבלו ציון "פטור" במבחן מיון לתואר שני של היחידה לאנגלית כשפה זרה בבר-אילן,
או שסיימו בהצלחה קורס לתואר שני ברמה  M2או  ,M4או קורס לדוקטורנטים.
 בעלי תואר אקדמי במחלקה לאנגלית באחד מהמוסדות הבאים :אוניברסיטת בר אילן,
האוניברסיטה העברית ,אוניברסיטת תל אביב ,אוניברסיטת חיפה ,אוניברסיטת בן גוריון
ואוניברסיטת אריאל.
את חובת השפה האנגלית יש לסיים עד סוף השנה האקדמית השנייה ללימודי התואר
השלישי.
ניתן לבקש מבל"מ פטור מאנגלית על סמך לימודים קודמים עם המלצה מנומקת של ראש הוועדה
המחלקתית .קודם לקבלת ההחלטה יבקש בל"מ את המלצת היחידה לאנגלית כשפה זרה.
שימו לב :לימודי אנגלית כשפה זרה לתואר ראשון אינם מעניקים פטור מאנגלית לתואר שלישי!
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ה .שפה זרה
הוועדה המחלקתית רשאית לדרוש מהתלמיד ללמוד שפה זרה נוספת על אנגלית ,ברמה
התחלתית או מוגברת ,בהתאם לדרישות המחקר.
הנהלים להוכחת ידיעה בשפות זרות ייקבעו על ידי הוועדה המחלקתית.
על התלמיד למלא דרישות סעיף זה לכל המאוחר במהלך שנת הלימודים שאחרי אישור
תכנית המחקר.

אישור הצעת המחקר
קיימות שתי אפשרויות לשיפוט הצעת המחקר:
 .1לאחר קבלת אישור מהמנחה תשלח הוועדה המחלקתית את הצעת המחקר לשיפוט לשופט
פנים (מתוך האוניברסיטה) ולשופט חוץ (מחוץ לאוניברסיטה).
תנאי הכרחי הינו שעל שופט הצעת המחקר להיות בדרגת מרצה בכיר ומעלה.
א .תוך שנה מיום קבלתו ללימודי התואר השלישי יגיש התלמיד לוועדה המחלקתית הצעת
מחקר מפורטת לעבודת הדוקטור .לפני הגשת ההצעה לוועדה על התלמיד לבוא בדברים
עם המנחה שבהדרכתו הוא מבק ש לערוך את המחקר .המורה המוצע לתפקיד מנחה חייב
להביע בכתב את הסכמתו למינוי .כן חייב הוא להודיע על הסכמתו לנושא העבודה ולהצעת
המחקר .להצעת המחקר יש לצרף את הודעתו של יו"ר הוועדה המחלקתית ,כי הוא מסכים
להצעה זו וכי ניתן לבצע את המחקר במחלקתו .צורת הגשת ההצעה כמפורט בהמשך.
ב .לאחר שיגיש התלמיד לוועדה המחלקתית את הצעת המחקר ,תמנה הוועדה המחלקתית
שני שופטים :אחד מבין חברי סגל האוניברסיטה בדרגה המתאימה ,ואחד מחוץ
לאוניברסיטה בדרגה המתאימה ,הקרובים לנושא המחקר המוצע .השופטים רשאים לראיין
את התלמיד אם רצונם בכך .שני השופטים ימסרו לוועדה המחלקתית המלצה מנומקת
בכתב אם התכנית ראויה לאישור .בהחלטתם יתבססו הבוחנים על רמתה של העבודה
המוצעת ועל האפשרויות לבצע את המחקר תוך תקופת זמן סבירה עבור עבודת דוקטורט.
אם ימצאו צורך הם ימליצו על שינויים בתכנית או בהדרכה ועל שינויים בלימודי ההשלמה.
במקרים חריגים רשאית הוועדה המחלקתית לפנות לבל"מ לשם קבלת אישור לשלוח את
ההצעה לשני שופטים חיצוניים.
ג .אם עבודת הדוקטור מחייבת אישור של וועדת האתיקה ,אין לשלוח את ההצעה לשיפוט
קודם שיתקבל אישור של וועדת האתיקה.
ד .האישור הסופי של הצעת המחקר יהיה בידי בל"מ .בל"מ רשאי לדרוש מהתלמיד להכניס
בהצעת המחקר שינויים (צמצום הנושא או הרחבתו וכדומה) ,או אפילו לכתוב הצעה
חדשה .בל"מ אינו חייב להזמין את המנחה לדיון בנושא.
ה .בית הספר רשאי לבקש שההצעה תישלח לשיפוט נוסף ע"י שופט חדש.
" .2ועדה מלווה"
הוועדה המחלקתית והמנחה רשאים לבקש מבל"מ אישור להקמת ועדה מלווה.
במקרים שבהם מחלקה או פקולטה יעדיפו אישור גורף להקמת וועדות מלוות עבור כל
התלמידים במחלקה או בפקולטה ,תובא הבקשה לדיון בבל"מ.
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תוך שנה מיום קבלתו על התלמיד להגיש הצעת מחקר ולבצע הגנה על ההצעה.
לאחר גיבוש הר עיון להצעת המחקר על ידי המנחה והתלמיד ,תמנה הוועדה המחלקתית ועדה
מלווה .הוועדה המלווה תתכנס בשלבים שונים של התקדמות העבודה ,כפי שיפורט בהמשך.
הוועדה המלווה תכלול את המנחה או המנחים ושני חבר סגל נוספים ,שאחד מהם או יותר יכול
להיות מחוץ לאוניברסיטה .על החברי ם להיות בדרגת מרצה בכיר ומעלה מאוניברסיטת בר אילן
או מאוניברסיטה מחקרית אחרת יו"ר הוועדה יבחר מבין חבריה .לא ימונה לחבר ועדה קרוב
משפחה או חבר אישי של הדוקטורנט.
הרכב הוועדה יועבר לאישור דקן ביה"ס ללימודים מתקדמים.
לאחר שהתלמיד יגיש את הצעת המחקר לוועדה ה מלווה יהיה עליו להגן עליה בפני הוועדה .יו"ר
הוועדה המלווה יכתוב סיכום מפורט ומנומק של הבחינה ושאר החברים יאשרו אותו בחתימת
ידם .אם הוועדה תדרוש מהתלמיד להכניס בהצעה תיקונים והבהרות ,יהיה עליו לבצע את
התיקונים בהתאם ולקבל את אישור הוועדה המלווה שהתיקונים בוצעו כנדרש .סיכום הבחינה,
עותקי ההצעה ואישור הוועדה המלווה על ביצוע התיקונים יועברו לאישור סופי של בל"מ תוך
שבועיים מיום הבחינה ,בצירוף אחת מההמלצות הבאות:
 )1לאשר את המשך לימודי התלמיד ואת הצעת המחקר;
 )2להורות על הגשת תכנית חדשה וקיום בחינה נוספת;
 )3לפסול את ההצעה ולהפסיק את לימודי התלמיד לתואר השלישי;
אם בוועדה המלווה חבר שופט חיצוני אולם הוא לא נוכח בהגנה על ההצעה ,יהיה עליו לכתוב
דו"ח מפורט על ההצעה.
את סיכום הבחינה וחוות הדעת המפורטת עם שמות חברי הוועדה המלווה יש להעביר לאישור
וועדת המשנה של ביה"ס ללימודים מתקדמים.
ועדת המשנה של בל"מ רשאית לדרוש את משלוח ההצעה לשופטי פנים/חוץ נוספים.
בשנים שלאחר אישור הצעת המחקר על התלמיד להגיש לוועדה מדי שנה דו"ח מסכם על
התקדמותו ,באישור המנחה ובאחריותו .הוועדה המלווה תאשר את הדו"ח ובשעת הצורך תעביר
למנחה ולתלמיד את הערותיה.
כל אחד מחברי הוועדה המלווה רשאי לבקש קיום ישיבה של הוועדה שבה ידווח התלמיד על
התקדמותו.
הוועדה המלווה רשאית להעלות שאלות והסתייגויות ולהציע רעיונות לקידום המחקר המתבצע.
כל שינוי בהרכב הוועדה המלווה מחייב אישור של יו"ר הוועדה המחלקתית ושל בל"מ.

נהלים להגשת הצעת מחקר לכל הפקולטות (פרט לפקולטה למדעי
החברה)
הצעת המחקר תכלול את החלקים הבאים:
א .עמוד שער עם שם ההצעה בעברית ובאנגלית.
ב .מטרת המחקר ,לרבות הגדרה מדויקת של התזה העומדת להיבדק.
ג .רקע תיאורטי שיכלול:
סקירת הספרות התיאורטית שאליה מתייחס המחקר והידע שהצטבר עליו במדע.
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תרומתו המשוערת של המחקר לקידום הידע בנושא.
ד .שיטת המחקר.
תוכן העניינים ,או שלבי העבודה.
ה.
רשימה ביבליוגרפית מפורטת.
ו.
הצעת המחקר ,ללא הרשימה הביבליוגרפית,
תכלול חמישה עשר ( )15עמודים לכל היותר.
תלמידים במסלול המשולב יגישו הצעת מחקר מורחבת ומפורטת יותר,
על פי כללי המחלקה.
התלמיד יגיש את ההצעה במספר העותקים הנדרשים ע"י המחלקה /הפקולטה ,ברווח כפול בין
השורות .כמו-כן יש להגיש עותק של הצעת המחקר על גבי .CD
לכל עותק מההצעה יש לצרף את הטופס "הצעת תכנית לעבודת מחקר במסגרת הלימודים לתואר
שלישי" ,כשהוא חתום ע"י התלמיד  ,המנחה או המנחים ויו"ר הוועדה המחלקתית .את הטופס ניתן
לקבל במשרדי המחלקה ,או להורידו מאתר האינטרנט של ביה"ס ללימודים מתקדמים בכתובת:
. graduate-school.biu.ac.il/
יש לוודא שכל העותקים יהיו ברורים וקריאים.
אם נושא העבודה דורש אישור של ועדת הא תיקה יש לדאוג לאישור זה מהמחלקה או מהפקולטה
לפני הגשת הצעת המחקר לשיפוט.
התלמיד יגיש את הצעתו לוועדה המחלקתית כשהיא חתומה על ידי המנחה או המנחים ,והמחלקה
תשלח אותה לשיפוט כפי שפורט לעיל.
תכנית המחקר שאושרה על ידי ביה"ס מחייבת את התלמיד.
כל שינוי בנושא המ חקר ,כגון הרחבתו או צמצומו ,לאחר אישור הצעת המחקר מחייב אישור בכתב
מאת דקן ביה"ס ללימודים מתקדמים.
הנחיות להגשת הצעת מחקר לפקולטה למדעי החברה ראו בטפסים של בל"מ ,הנמצאים
באתר בל"מ ,או במחלקות.
מומלץ להתעדכן בהנחיות להגשת הצעת מחקר המופיעות
באתר בל"מ לפני הגשת ההצעה.
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מבנה השער:
דוגמא לשער של הצעת מחקר
א ו נ י ב ר ס י ט ת

ב ר

א י ל ן

המחלקה ל ________________ -
הצעת מחקר לתואר שלישי
הנושא:

_______________________________________________________
__

_______________________________________________________

שם המנחה _________________________
שם המנחה הנוסף (אם יש)_______________

שם התלמיד\ה ______________________
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מס' ת"ז _______________

באנגלית

__________________________________________________

בעברית

_______________________________________________________

שיפוט העבודה
 .1שיפוט ע"י שופט פנים וחוץ – משלוח העבודה לשופט פנים ולשופט חוץ יעשה ע"י בל"מ ,כמפורט
בתקנון סעיף  .)1( 10תנאי הכרחי הינו שעל שופט העבודה להיות בדרגת מרצה בכיר ומעלה.
 .2שיפוט ע"י ועדה מלווה – חברי הוועדה המלווה יכתבו חוות דעת מפורטת על העבודה .אם
בוועדה המלווה לא היה חבר מחוץ לאוניברסיטה ,יש להוסיף בשלב השיפוט שופט חיצוני,
שיקרא את העבודה וימסור חוות דעת מפורטת.
שתי אפשרויות לשיפוט שופט חיצוני:
 .1אם השופט החיצוני מצטרף לבחינה של הוועדה המלווה ,הוועדה המחלקתית תזמן אותו לבחינה
ולאחר ביצוע הבחינה יו"ר הוועדה המלווה יכתוב סיכום ,השופטים יחתמו ויאשרו את הסיכום
ויעבירו ליו"ר הוועדה המחלקתית שיעביר אותו לאישור בל"מ.
 .2שיפוט חיצוני זהה לשיפוט עבודה רגילה -כמופיע בתקנון סעיף .)1( 10

הגנה על העבודה
הוועדה המחלקתית רשאית לדרוש מהתלמיד להגן על עבודת הדוקטור בין אם עברה שיפוט ע"י
שופט פנים וחוץ ,ובין אם נשפטה ע"י הוועדה המלווה.
מועד ההגנה ייקבע ע"י הוועדה המחלקתית רק לאחר שיתקבל אישור מכל השופטים ,או מכל חברי
הוועדה המלווה כי הם קראו את העותק הסופי ומעריכים כי העבודה ראויה באופן עקרוני להיות
מאושרת כעבודת דוקטור.
במקרה של ועדה מלווה  ,על השופט החיצוני להיות נוכח בהגנה על העבודה .השופט יקבל הודעה
מראש על משלוח העבודה ועל מועד ההגנה .השופט החיצוני יעביר את הערותיו לפני מועד ההגנה.
אם אחד השופטי ם לא יוכל לקחת חלק בהגנה ,יהיה עליו לכתוב חוות דעת מפורטת על העבודה,
ובמקרה זה שמו יישאר חסוי כמקובל בשיפוט הנעשה ע"י שופט פנים וחוץ ,אלא אם כן יוותר על
החיסיון.
אם השופטים או חברי הוועדה המלווה ידרשו מהתלמיד להכניס תיקונים בעבודתו ,יהיה עליו
לעשות זאת לפני ההגנה על העבודה.
לאחר ההגנה השופטים או חברי הוועדה המלווה יוכלו להמליץ בפני בל"מ:
 לאשר את העבודה כפי שהיא ללא צורך בתיקונים;
 לאשר את העבודה לאחר הכנסת תיקונים קלים ,שיבוצעו בהנחיית המנחה ויחייבו את אישורו
לכך שנעשו כנדרש;
 לדרוש מהתלמיד לבצע תיקונים מהותיים ולאחר שיבצע אותם לזמן אותו לבחינה נוספת;
 לפסול את העבודה ולהפסיק את לימודיו של התלמיד.
לאחר שהתלמיד יבצע את התיקונים ,השופטים או חברי הוועדה המלווה יעבירו סיכום מפורט
וחתום על ידם ,המתאר את הליך ההגנה ואת התיקונים שבוצעו .את הסיכום המפורט עם שמות
השו פטים או חברי הוועדה המלווה והחברים שהשתתפו בהגנה יש להעביר לוועדת המשנה של
ביה"ס ללימודים מתקדמים.
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נושא העבודה




התלמיד אינו רשאי לשנות את נושא מחקרו ,לצמצמו או להרחיבו ,ללא אישור הוועדה
המחלקתית ובל"מ.
אין לאשר בדיעבד הצעת מחקר עבור מחקר שכבר נעשה לפני קבלת התלמיד ללימודים לתואר
שלישי באוניברסיטת בר-אילן.
תלמיד שנתקבל למסלול הרגיל רשאי להציע הצעת מחקר שתתבסס על עבודתו לתואר השני
באוניברסיטת בר-אילן ,בתנאי שהמנחה והוועדה המחלקתית הסכימו לכך במפורש.

סדרי ההדרכה
א .פעם בשנה חייב תלמיד מחקר למסור למנחה דיווח בכתב על לימודיו ועל התקדמותו
בעבודת המחקר (כמפורט בהמשך בפרק "דיווח על התקדמות במחקר") .המנחה יצרף לדיווח
הערכה מפורטת על התקדמותו של התלמיד וכן הערות אחרות לפי ראות עיניו ,ויעבירו לוועדה
המחלקתית ,עם העתק לבל"מ.
ב .במנחה שאינו רואה ברכה בלימודיו של התלמיד ,יוכל להציע לוועדה המחלקתית להפסיק את
עבודת המחקר שלו .על הוועדה המחלקתית להעביר את המלצותיה לבל"מ.
ג .במהלך השנה השנייה מיום אישור הצעת המחקר על ידי בל"מ ,יגיש התלמיד למנחה דו"ח
ביניים (בשלושה העתקים) המפרט את התקדמותו בביצוע המחקר .במדעי האדם יצורף לדו"ח
חלק (פר ק או פרקים אחדים) של העבודה .המנחה יעביר לוועדה המחלקתית את הערכתו לגבי
טיב העבודה ורמתה ולגבי התקדמות התלמיד.
במידת האפשר ,תעביר הוועדה המחלקתית את דו"ח הביניים של בעלי המקצוע לעיון השופטים
אשר אישרו את הצעת המחקר.
וועדה או מי שהתמנה על ידה רשאי לדרוש מן התלמיד דו"ח על התקדמות עבודתו בכל עת
שייראה לה ,על מנת שניתן יהיה לעקוב אחר התקדמותו בצורה יעילה .הוועדה המחלקתית
תעביר את סיכום הממצאים לאישור בל"מ.
ד .אם נבצר מן המנחה להמשיך בהדרכת התלמיד ,על הוועדה המחלקתית לעשות כל מאמץ על
מנת למצוא מנחה אחר במקומו.
ה .אם לאחר מינוי המנחה לעבודת הדוקטור יתברר שאופי הנושא דורש מינוי של מנחה נוסף,
תמנה הוועדה המחלקתית מנחה שני לאחר קבלת הסכמתו של המנחה הראשון ולאחר קבלת
אישור בל"מ.

תקופת הלימודים
א .לתואר שלישי ניתן להתקבל במהלך כל השנה (למעט מחלקות בודדות) .ספירת מניין השנים
ת יעשה לפי השנה האקדמית ולא מתאריך הקבלה .התלמיד יהיה חייב ברישום ובשכר לימוד
כפי שייקבע על ידי שלטונות האוניברסיטה במשך תקופה מינימלית של שנתיים .תלמיד יוכל
לבקש יציאה לחופשה ,חידוש לימודים או הארכה בהתאם לנוהלי בל"מ.
ב .אם התלמיד לא יסיים את לימודיו ולא יגיש את עבודת הדוקטור עד סוף השנה השנייה ,יהיה
עליו לחדש את הרשמתו מדי שנה בשנה ולשלם שכר לימוד כפי שייקבע על ידי שלטונות
האוניברסיטה ,כל עוד לא יגיש את עבודת הדוקטור ובכפיפות לסעיף הבא.
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ג .תקופת לימודיו של תלמיד לתואר שלישי היא ארבע שנים מיום קבלתו ללימודים לתואר שלישי.
אם התלמיד יזדקק להארכה עליו להגיש בקשה לוועדה המחלקתית והיא תחליט אם להרשות לו
להמשיך בלימודיו .על הוועדה המחלקתית להביא את המלצתה לאישור בל"מ .משך הלימודים
המקסימלי לתואר שלישי הוא שש שנים .ללא סיבה מוצדקת להתמשכות הלימודים יופסקו
לימודיו של התלמיד לאלתר.
ד .אם התלמיד יפסיק את לימודיו ללא קבלת חופשה ,או לא יחזור בתום תקופת החופשה שניתנה
לו ,יבוטל מעמדו כתלמיד האוניברסיטה ,והוועדה המחלקתית באישור בל"מ תהיה רשאית
למסור את נושא מחקרו לתלמיד אחר.
ה .אם תלמיד לתואר שלישי שמעמדו בוטל יבקש לחדש את לימודיו ,יהיה דינו כדין מועמד חדש.
הוועדה המחלקתית ובל"מ יהיו רשאים שלא להתחשב בתקופת לימודיו הקודמת.

סדרי רישום שנתיים
א.
ב.

ג.
ד.
ה.

ו.

ז.

ח.

ט.

כל תלמיד לתואר שלישי חייב להירשם ללימודים ולשלם שכר לימוד מדי שנה בשנה ,החל
משנה"ל הקרובה למועד קבלתו ועד לקבלת אישור בית הספר על עבודת הדוקטור שלו.
תלמיד שיתקבל במהלך סמסטר א' של שנה"ל יירשם מיד עם קבלתו לשנה"ל השוטפת .אם
יתקבל במהלך סמסטר ב' של שנה"ל יהיה התלמיד רשאי להגיש על "טופס בקשה לשינויים"
בקשה לדחיית הלימודים לשנה"ל הבאה ,בתנאי שעדיין לא ביצע רישום לאותה שנה.
הרישום קובע את המו עד ללימודים בקורסים ובסמינרים בלבד .התלמיד רשאי להתחיל בקשריו
עם המנחה ובעבודת המחקר מיד עם קבלתו.
מינהל התלמידים מפרסם מדי שנה חוברת ובה פרטים על סדרי הרישום ומועדיהם ,גובה שכ"ל
וכד' .חוברת זו נמצאת באתר בל"מ.
מי שלא נרשם במועד הקבוע מסיבות מוצדקות ,רשאי להירשם בכל מועד אחר ,ובתנאי שיבצע
את כל פעולות הרישום לפני תחילתה של שנת הלימודים .לאחר מועד זה יירשמו רק תלמידים
שקיבלו רשות מוקדמת לכך מאת יו"ר הוועדה המחלקתית ומבל"מ.
בתקנון הלימודים הכלליים המחייב גם את התלמידים ללימודים מתקדמים נאמר" :תלמיד שלא
נרשם ייחשב כאילו ויתר על זכותו לסיום הלימודים ולקבלת התואר" .הוועדה המחלקתית ובל"מ
מקפידים על קיומה של תקנה זו ומוציאים מרשימת התלמידים כל מי שלא סיים את כל תהליך
הרישום במועדו.
תלמיד ששמו הוצא מהרשימה הנ"ל וירצה להמשיך בלימודיו ,חייב בפנייה מיוחדת ומנומקת
ליו"ר הוועדה המחלקתית ,שיחליט אם לאפשר לו להירשם .המלצתו של יו"ר הוועדה תועבר
לאישור ועדת המשנה בבל"מ .אם הבקשה תאושר יהיה על התלמיד לשלם דמי חידוש לימודים.
אם ידחה היו"ר את הבקשה ,יורשה התלמיד להגיש את מועמדותו מחדש והוועדה המחלקתית
תהיה רשאית לקבוע תנאים חדשים ללימודיו.
כל תלמיד חייב מדי שנה ברישום ובשכ"ל ,גם אם מילא את כל חובותיו ,עד שהוועדה
המחלקתית ובל"מ מאשרים את עבודתו .במקרה זה יש לרשום בטופס הרישום לקורסים "אינו
חייב בקורסים" .בכל מקרה ייחתם הטופס על ידי יו"ר הוועדה המחלקתית או ממלא מקומו.
כתלמיד רשום נחשב מי שהחזיר את טופס הרישום לקורסים וקיבל אישור על תכנית לימודיו
וקליטתה במחשב .תשלום שכ"ל בלבד או ביצוע חלקי של פעולות הרישום אינו נחשב כרישום
וסעיף .2ו דלעיל חל עליו.
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י .תלמיד שאושרה לו שנת חופשה מלימודים ,פטור מרישום ומשכ"ל לאותה שנה .חופשה ניתנת
לשנה אקדמית מלאה ולא לחלק ממנה.
י"א .תלמיד לתואר שלישי אינו רשאי להירשם ללימודים לתואר נוסף ללא קבלת אישור בכתב
מביה"ס ללימודים מתקדמים.

דיווח על התקדמות במחקר
כל תלמיד חייב לדווח פעם בשנה על התקדמותו במחקר .התלמיד ידווח לוועדה המחלקתית.
הדיווח ייכתב בצורה הבאה:
א .הדיווח יודפס על עמוד אחד בלבד ,ובו יופיעו הסעיפים המפורטים להלן.
במקרים מיוחדים יצורף דף ובו יפורטו הבעיות שבהן נתקל התלמיד.
ב .הדיווח יכלול את הסעיפים הבאים:
( )1השם ,מס' ת"ז ,המחלקה ,נושא המחקר ,שם המנחה ותאריך הדיווח.
( )2ראשי פרקים או שלבי עבודה כפי שפורטו בהצעת המחקר ,תוך ציון חלקי עבודה שבוצעו
בשנים קודמות.
( )3פירוט העבודה שבוצעה בשנה שאליה מתייחס הדיווח .הפירוט ייעשה בצורה תמציתית עד
כמה שאפשר.
( )4תלמידים ותיקים (למעלה משנתיים) ירשמו את המועד המשוער להשלמת העבודה.
תלמידים חדשים ירשמו את תאריך קבלתם ללימודים ואת התאריך שבו אושרה הצעת
המחקר.
( )5חתימת התלמיד.
( )6הערות המנחה וחתימתו.
ג .בדף הנפרד ,שהוזכר בסעיף א' לעיל ,יפורטו הבעיות המיוחדות הגורמות לעיכובים במחקר,
כגון :חוסר מכשור מתאים ,עיכובים בהשגת צילומים ,ניסויים שנכשלו ויש לחזור עליהם ,עיכובים
מינהליים ותקציביים ,בעיות אישיות ומשפחתיות וכד' .הדפים הנפרדים חייבים אף הם להיות
חתומים על ידי המנחה והתלמיד.
ד .אין לכלול בדיווח נושאים אחרים ,כגון :הצעות לשינוי בתכנית המחקר ,שינוי בהדרכה ,שנת
חופשה וכדומה .הזכרת הדברים בדיווח תמנע את הטיפול בבקשה .מקרים כאלה מחייבים
פנייה באישור המנחה אל יו"ר הוועדה המחלקתית ,ובהמלצתו תועבר הבקשה לטיפול בל"מ.
ה .חובת הדיווח חלה על כל תלמיד שהצעת המחקר שלו אושרה על ידי הוועדה המחלקתית
ובל"מ.
ו .תלמיד הנד רש על ידי המנחה להגיש דיווח מפורט יותר ,יגיש לוועדה המחלקתית העתק ממנו.
ז .כל בקשה להארכה ,לחידוש לימודים ,לפטורים מקורסים או לשינוי נושא מחקר יש להגיש על
גבי הטפסים המתאימים ,להחתים את המנחה ויו"ר הוועדה המחלקתית ,ולהגיש לאישור דקן
ביה"ס ללימודים מתקדמים (הטפסים נמצאים באתר בל"מ).
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הנחיות להגשת עבודת הדוקטור (לפני הגשת הדיסרטציה יש להוריד
הנחיות מעודכנות מאתר האוניברסיטה)
.1

.2

.3
.4

.5
.6
.7
.8

.9

.10

תלמיד מן המנין לתואר שלישי שהיה רשום במשך תקופה מינימלית של שנתיים ,מילא את כל
הדרישות שהיה חייב ושילם שכר לימוד כפי שנקבע ע"י שלטונות האוניברסיטה ,רשאי
להגיש את עבודת הדוקטור לביה"ס ללימודים מתקדמים .תלמיד שמגיש את עבודתו לשיפוט
חייב להיות רשום כתלמיד באוניברסיטה .תלמיד שלא היה רשום כדין ,לא יהיה זכאי לקבלת
התואר.
לפני שהתלמיד ידפיס הדפסה סופית את העבודה יבקש מהמנחה/ים לשלוח ישירות לדקן
ביה"ס ללימודים מתקדמים את טופס שיפוט מנחה .טופס זה מהווה אישור להגשת עבודת
הדוקטורט כל הטפסים נמצאים במאגר הטפסים שבאתר.
עם הגשת הדיסרטציה על התלמיד להביא עמו את הטפסים המתאימים ,שאותם ניתן למצוא
באתר בל"מ.
על התלמיד לוודא כי בתיקו נמצאים האישורים על סיום לימודי ההשלמה בקורסים
וסמינריונים במחלקה ,שפות זרות ולימודי יהדות.
על התלמיד לדאוג להעברת אישור חתום ע"י רה"מ שסיים את כל חובותיו לתואר
השלישי.
לא תתקבל עבודת דוקטור שאיננה בתחום תכנית המחקר שאושרה ע"י בל"מ.
על התלמיד להגיש את החיבור כשהוא מודפס בכל שיטה המבטיחה צורה נאה ונוחה
לקריאה.
עבודת הדוקטור תכיל לא יותר מ 350-עמודים (לא כולל הרשימה הביבליוגרפית).
עבודת הדוקטור תיכתב בעברית .שימוש בשפה זרה מחייב קבלת אישור מראש מאת דקן
ביה"ס ללימודים מתקדמים.
תלמידים בפקולטות למדעי החיים ,מדעים מדויקים פסיכולוגיה וחקר המוח רשאים לכתוב את
העבודה בשפה האנגלית מבלי לבקש אישור על-כך מאת ביה"ס ללימודים מתקדמים.
עם הגשת העבודה ,יהיה על התלמיד להציג אישור בכתב של עורך מדעי או אישור מהמנחה,
כי העבודה ראויה וקבילה מבחינת השפה והעריכה.
עבודת הדוקטור תכלול שני תקצירים :תקצי ר בשפה העברית ותקציר בשפה האנגלית .כל
תקציר יהיה בהיקף של כשש מאות מילה ( 2-3עמודים) .אם קיבל התלמיד אישור לכתיבת
העבודה בשפה זרה ,יכלול התקציר בעברית עשרה עמודים.
התלמיד יקפיד על שימוש בשפה מתוקנת ,סגנון ,עריכה והגהה .החיבור ,כולל התקצירים,
הרשימה הביבליוגרפית והנספחים ,יוגשו לביה"ס בצורה המתאימה לפרסום כספר או
בעיתונות מדעית .דקן ביה"ס ללימודים מתקדמים רשאי להחזיר חיבור שיוגש ע"י התלמיד
אם ימצא בו ליקויים סגנוניים ודקדוקיים.
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הוראות לכתיבת הדיסרטציה:
מס' העמוד
ללא מספור
ללא מספור
ללא מספור

עריכת העבודה
 שער חיצוני בעברית (בקרטון)
 שער פנימי בעברית (זהה לכריכה החיצונית על דף)
 שם המנחה/ים (על-פי ההנחיות)
 הבעת תודה (לא חובה) לצרף רק בגרסה הסופית
לאחר שיפוט ואישור העבודה כד"ר
 תוכן העניינים בעברית
 רשימת טבלאות ,תרשימים ,מפות ,לוחות
 רשימת קיצורים ור"ת
 תקציר החיבור בעברית
 גוף העבודה
 רשימת מקורות (ביבליוגרפיה)
 נספחים (לא חובה)

ללא מספור
ללא מספור
ללא מספור
ללא מספור
באותיות עבריות (א,ב,ג)...
בספרות רגילות
בספרות רגילות
בספרות רגילות

בצד האנגלית (בצד השני של העבודה)
 שער חיצוני באנגלית (בקרטון)
 שער פנימי באנגלית (זהה לכריכה החיצונית על דף)
 שם המנחה/ים באנגלית (על-פי ההנחיות)
 תוכן העניינים באנגלית
 תקציר החיבור באנגלית ()Abstract

ללא מספור
ללא מספור
ללא מספור
ללא מספור
בספרות לטיניות ()i,ii,iii ...

 .1אחרי שער הכריכה יבוא שער פנימי זהה לחיצוני.
 .2בעמוד שמעבר לשער הפנימי יבוא דף עם שם המנחה/ים בנוסח זה:
עבודה זו נעשתה בהדרכתו/ם של ד"ר/פרופ' ________________________
מן המחלקה/ות /פקולטה /ביה"ס ל /יחידה (יש לבחור באפשרות המתאימה)
____________________________ של אוניברסיטת בר-אילן.
עמוד זה לא יכלול כל מילים נוספות .מעבר לשער הפנימי באנגלית יופיע דף עם שם המנחה
באנגלית.
בנוסח זה:
This work was carried out under the supervision of
________________Dr. / Prof.
Department / Faculty / School of/ Interdisciplinary studies unit (choose the
appropriate term)__________________, Bar-Ilan University
 .3תוכן העניינים יכלול חלוקת משנה של הפרקים .יש לכתוב תוכן עניינים בעברית ותוכן עניינים
באנגלית .יש לציין בדף התוכן את קיומם של התקצירים בעברית ובאנגלית.
 .4דף קיצורים ור"ת יופיע אחרי "תוכן העניינים" .אין לחבר קיצורים ור"ת פרטיים אלא באישורו
של המנחה.
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.11

הרשימה הביבליוגרפית תכלול:
א .ספרים:
שם המחברים במלואם; שם הספר (מודגש); המהדורה; מקום ההוצאה; שנת ההוצאה
(אם היו כמה הדפסות ,יש לציין את שנת ההדפסה הראשונה של הספר .אפשר לציין
גם את השנה של ההדפסה החוזרת שבה השתמשו).
שם המו"ל יופיע רק אם ימליץ על כך המנחה.
ב .מאמרים:
שם המחברים במלואם; שם המאמר (במרכאות כפולות); שם כתב העת או המאסף
(מודגש); מספר הכרך; המקום ושנת ההוצאה; ציון העמודים.
בנוסף  ,על התלמיד להתעדכן בנוהלי רישום הביבליוגרפיה הנהוגים במקצועו ואשר
אינם מצוינים לעיל.

.12

מראי מקומות ,ציטוטים והערות יופיעו על הדף ( .)Footnotesבאישורם של המנחה ויו"ר
הוועדה המחלקתית (בכתב לביה"ס) ,ניתן להדפיס את ההערות בכרך נפרד .באישור
המנחה ויו"ר הוועדה המחלקתית יופיעו מראי מקומות בגוף החיבור בסוגריים.

.13

כללי הדפסה ושכפול של עבודת הדוקטור
החיבור יודפס על נייר "קוורטו" או על נייר בגודל  A4ברווח וחצי בין השורות עם
א.
שוליים רחבים .מראי המקומות יודפסו ברווח אחד בין השורות .הביבליוגרפיה תודפס
ברווח אחד בין השורות.
חובה ל הדפיס את העבודה משני צידי הדף ,יש להבטיח קריאה נוחה וברורה.
מומלץ להדפיס בעברית בגופן דוד בגודל  12או בגופן נרקיסים בגודל  .12באנגלית
מומלץ להדפיס בגופן .Times New Roman 12
ב .לא יהיו שני סוגים של הדפסה ושכפול בעבודה אחת .תובטח קריאה ברורה ,צורה
נאה ,ניקיון ואחידות בסוגי הנייר.
ג .להגשה ראשונה מותר להגיש את העבודה בכריכה זמנית בסליל ,שתאפשר הכנסת
תיקונים אם יהיה צורך בכך ,אך בתנאי שתובטח קריאה נוחה ושמירת הדפים מפני
התפזרות.
ד .הכריכה של העבודה תודפס בהתאם לדוגמא שבעמוד  5בהנחיות אלה וללא תמונות
או כיתוב אחר.
ה .אם ה עבודה מוגשת בשני כרכים (כמו למשל במסלול קומפוזיציה במחלקה למוסיקה,
או כאשר יש כרך של נספחים) יש להדפיס שער בעברית ושער באנגלית גם לכרך ב'.
ולציין כרך א' וכרך ב' על-גבי כריכת העבודה.
ו .תלמידים מהתכנית ללימודים בין תחומיים ירשמו בשערי העבודה בעברית ובאנגלית
בה תאמה ,במקום בו צריך לרשום את שם המחלקה  :היחידה לימודים בין תחומיים
 Interdisciplinary Studies Unitובשורה מתחת את שם התכנית.
לדוגמא :לימודי פרשנות ותרבות Hermeneutics and Cultural Studies
כמו כן יש לדייק ולכתוב פקולטה למדעי החיים ולא מחלקה ,פקולטה למשפטים ולא מחלקה,
ביה"ס לחינוך ולא מחלקה וכו'.
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עם הגשת העבודה :
התלמיד ימסור למזכירות ביה"ס שלושה עותקים של עבודתו (הגשה ראשונה,
א.
עותקים אלה נשלחים לשופטי העבודה) .לאחר בדיקת התיק ובדיקת ביצוע בכל
החובות יקבל אישור על הגשת הדיסרטציה.
מתוך שלושת העותקים שמו סר התלמיד לוועדת המשנה של ביה"ס נשלחים שני
עותקים לשופטים.
התלמיד ימסור טופס הצהרה כי חיבר את חיבורו בעצמו ולבדו מלבד עזרת ההדרכה
ב.
שקיבל מהמנחה/ים שלו ועזרה טכנית לגבי עבודה נסיונית .כמו-כן ימלא טופס
פרטים אישיים* .
יש למלא טופס הנחיות להגשת דיסרטציה ,לחתום ולהחתים את המנחה/ים* .
ג.
יש להגיש על-גבי דיסק את תוכן העניינים והתקציר בנפרד ,וכן את העבודה כולה.
ד.
זאת מאחר שלעתים יש שופטים בחו"ל ,או שופטים בארץ המעוניינים לקבל את
העבודה באימייל.
יש להגיש על-גבי דיסק תמונת פספורט לצורך מצגת לטקס חלוקת התארים.
ה.
עותק אחד של דף השער בעברית ,עותק אחד של דף השער באנגלית ועותק אחד של
ו.
שם המנחה בעברית ובאנגלית יוגשו למזכירות ביה"ס ללימודים מתקדמים בנפרד.
אלה נחוצים לצורך הכנת התעודה.
אין החזר הוצאות להדפסת העבודה .תלמיד שסיים את עבודתו וקיבל אישור זכאות
ז.
לתואר "דוקטור לפילוסופיה" מביה"ס ללימודים מתקדמים בתוך ארבע שנים,
מתחילת לימודיו לתואר השלישי ,יוכל לקבל החזר של שכר-הלימוד ששילם במשך
ארבע שנות לימוד ,בתנאי ששילם מכספו (אם קיבל מילגה חלקית ,יקבל החזר של
החלק ששולם על-ידו) .למען הסר ספק מובהר בזאת כי שנת לימודי השלמה נכללת
במניין ארבע השנים.
אם תדרוש ועדת המשנה תיקונים בדיסרטציה ,תהיה זו חובתו של התלמיד להבטיח
ח.
שהחיבור המתוקן יוגש בהתאם לכללים ובמספר העותקים שיידרש .כמו כן ,יש
להשאיר את תאריך ההגשה המקורי של העבודה לביה"ס.
אחרי אישור הדיסרטציה ע"י ביה"ס ללימודים מתקדמים יקבל התלמיד אישור על
ט.
סיום לימודיו.
אחרי אישור הדיסרטציה על התלמיד להעביר עותק סופי למנחה/י העבודה.
י.
יא .אישור זכאות יינתן לאחר החתמת כל הגורמים הרלוונטים על טופס "אישור זכאות".
לאחר אישור העבודה על התלמיד יהיה להביא עותקים נוספים אשר ישלחו לספריה
יב.
הלאומית בירשולים ובחלק מהמחלקות גם למכון הנרייטה סאלד (כמפורט בהמשך).
במידת הצורך רשאים הוועדה המחלקתית ובל"מ לבקש מהתלמיד עותקים נוספים.
יג.
* כל הטפסים שיש למלא ולהגיש לביה"ס ללימודים מתקדמים ,נמצאים באתר של
בית הספר ללימודים מתקדמים ,ברשימת הטפסים.

52

נהלי מסירת הדוקטורט וסיום הלימודים
א .תלמיד מן המניין לתואר שלישי שהיה רשום באופן חוקי במשך שנתיים לפחות ,רשאי להגיש
לביה"ס את החיבור שלו לשם קבלת התואר.
ב .התלמיד ימסור לוועדה המחלקתית שלושה עותקים מחיבורו (הגשה ראשונה) .ההעתקים
יועברו לבל"מ עם אישור הוועדה המחלקתית שהתלמיד סיים את כל חובותיו .התלמיד יקבל
אישור רשמי על הגשת החיבור .אישור זה איננו מזכה אותו לשאת את התואר "דוקטור".
ג .בל"מ ידון בבקשתו של התלמיד לקבלת תואר ובמינוי שופטים לדיסרטציה רק לאחר שיוברר ע"י
הוועדה המחלקתית כי הוא מילא אחרי כל הדרישות של התקנון (קורסים ,סמינריונים ,שפות,
לימודי יסוד ביהדות ,רישום וכדומה).
ד .לא יתקבל חיבור שאיננו עולה בקנה אחד עם הצעת המחקר שאושרה על ידי הוועדה
המחלקתית וע"י בל"מ.
ה .ניתן להגיש דיסרטציה במהלך כל שנת הלימודים .התהליך של אישור דיסרטציה הוא ממושך
ועל כן יש להגיש אותה לא יאוחר מסוף חודש ניסן .הגשת דיסרטציה במועד מאוחר יותר עלולה
לגרום להעברת הטיפול בה לשנת הלימודים שאחריה.
ו .אם בל"מ יחליט לדרוש הכנסת תיקונים בחיבור ,יחולו על התלמיד מחדש כל החובות החלות על
התלמידים לתואר השלישי עד לאישור הסופי של הדיסרטציה.
אם התיקונים שהתלמיד נדרש לבצע הם מהותיים והעבודה המתוקנת חוזרת לבדיקה לשופט
או לשופטים שביקשו אותם ,ובעקבות זאת נמשך תהליך השיפוט לשנה נוספת ,יהיה על
התלמיד לשלם שכ"ל לשנה זו.
ז .החלטת בל"מ לא להכיר בחיבור כראוי להיחשב עבודת דוקטור וקביעה שהוא אינו ניתן לתיקון,
משמעה הפסקת לימודים .תלמיד שחיבורו לא אושר רשאי להגיש שוב את מועמדותו ללימודים
לקראת התואר השלישי ,ואם יתקבל יהיה דינו כדין כל תלמיד חדש.
ח .אחרי אישור מבל"מ כי תהליך השיפוט הסתיים ימסור התלמיד מספר עותקים נוספים כמפורט
להלן:
נהלי מסירת עותקים לספריה המרכזית לאחר קבלת מכתב מביה"ס ללימודים מתקדמים כי
תהליכי השיפוט הסתיימו בהצלחה:
לפני מסירת עותקים לספריה יש לקרא בעיון את ההנחיות להגשת העבודה ולוודא שהעבודה
כתובה עפ"י כל ההנחיות המפורסמות.
.1

העבודות מתקבלות בספריה המרכזית בחדר  002Bקבלת עבודות גמר (קומת כניסה)
חובה להזמין תור דרך האתר של מערך הספריות בכתובת:
http://lib.biu.ac.il/page/991
ולוודא קבלת דוא"ל חוזר המאשר את מועד התור .נא להקפיד להגיע בזמן.

.2

עם קבלת מכתב מביה"ס ללימודים מתקדמים שתהליכי השיפוט הסתיימו בהצלחה עליך
לגשת לספריה עם מכתב זה והטפסים הבאים (הטפסים נמצאים גם באתר של בל"מ):
א" .טופס להגשה סופית של הדיסרטציה לספריות" יש להחתים את כל הנוגעים בדבר
ולהציג טופס זה בספריה עם הגשת עותקי העבודה.
יש להחזיר את הטופס החתום אל ביה"ס ללימודים מתקדמים.
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.3
.4
.5
.6

.7

ב" .טופס בקשה לאישור סיום לימודים וזכאות לתואר" יש להחתים את הספריה ,שכ"ל
ולהחזיר את הטופס חתום לביה"ס ללימודים מתקדמים לאחר החתמת כל הנוגעים
בדבר ביה"ס יחתום גם על טופס זה.
ג .יש למסור לספריה המרכזית עותק מודפס אחד ועותק אלקטרוני אחד הזהה לעותק
המודפס ,בפורמט  PDFבלבד (ניתן להגיש עד  5קבצים).
יוצאים מן הכלל:
משפטים –  2עותקים מודפסים;
לימודי מידע – עותק אחד בכריכה קשה;
תלמידים מהפקולטה למדעי החברה ימסרו עותק נוסף של העבודה למחלקה ,עותק
זה ישלח על-ידי המחלקה למכון הנרייטה סאלד.
עותק דיגיטאלי ישלח לספריה הלאומית בירושלים (על ידי הספריה).
באחריות התלמידים לבדוק את דרישות המחלקות לגבי מסירת עותקים מעבודתם לספריות
המחלקתיות על-מנת שלא יהיו עיכובים בהכנת תעודת הדוקטור לפני טקס חלוקת התארים.
תלמידים מהמחלקה לפסיכולוגיה נדרשים למסור עותק אחד מודפס בכריכה קשה ועותק אחד
אלקטרוני בפורמט  PDFעל –גבי  CD-ROMלספריית המחלקה.
תלמידים מביה"ס לחינוך והמחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה נדרשים למסור עותקים
מעבודתם לספריות המחלקתיות בהתאם לדרישתן.
יש לוודא שכל הספרים שהושאלו מספריות האוניברסיטה ומספריות אחרות בהשאלה בין-
ספרייתית הוחזרו .בוגרים שאין להם כל חובות יקבלו את חותמת הספריה המאשרת זאת.
א .הבוגרים יקבלו את אישור הספריה על מסירת העבודה (עותקים מודפסים ועותק
אלקטרוני) בספריה המרכזית.
ב .הבוגרים יחתמו על אישור שימוש בעבודתם ,בעותק מודפס ובעותק האלקטרוני.
ועדת ביה"ס ללימודים מתקדמים רשאית לבקש מהתלמיד עותקים נוספים מעבודתו.
במכתב המאשר את תואר הדוקטור יצוין מספר העותקים המדויק שעל כל תלמיד למסור.

אישור על סיום לימודים ועל זכאות לתואר יינתן לתלמיד לאחר אישור הדיסרטציה על ידי
בל"מ ולאחר שמסר את העבודות לספריות כמפורט לעיל וסיים את כל חובותיו.
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נוסח השער העברי של החיבור *:
_____________________________
(שם החיבור)
חיבור לשם קבלת התואר "דוקטור לפילוסופיה"
מאת:
_______________________________
(שמו של תלמיד המחקר ,שם פרטי לפני שם משפחה)
שם המחלקה/פקולטה /ביה"ס ל /...יחידה ל( ....יש לבחור באפשרות המתאימה)
________________________________
הוגש לסנט של אוניברסיטת בר-אילן
________________________
רמת גן
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עבודת דוקטורט הכוללת מאמרים
א .לאחר ששני מא מרים לפחות התקבלו לפרסום בכתב עת שפיט ומאמר אחר הוגש לפרסום,
רשאי התלמיד להגיש בקשה לכתוב עבודת דוקטור במתכונת זו ,בתנאי שהמאמרים קשורים
ישירות לנושא המחקר.
אם אחד המאמרים שנכללים בעבודה הופיע בכתב עת מדעי מהרמה הגבוהה ביותר רשאי
בל"מ לאשר עבודת דוקטור הכו ללת מלבד מאמר זה ,רק מאמר אחד נוסף ,שהתפרסם או
שהתקבל לפרסום לפי הכללים דלעיל.
תלמיד יוכל לקבל זכאות לתואר רק לאחר שכל שלושת המאמרים התקבלו לפרסום.
ב .בקשת התלמיד לכתיבת עבודה הכוללת מאמרים תכלול:
( )1טופס שמילא התלמיד להגשת עבודת דוקטור המורכבת ממאמרים .ניתן להוריד את
הטופס ממאגר הטפסים שבאתר בל"מ.
( )2נימוקים לבקשה.
( )3תקציר הצעת המחקר.
( )4עותק של המאמר או המאמרים שפורסמו או התקבלו לפרסום בכתב עת שפיט וכן תדפיסי
המאמרים האחרים במתכונת שבה נשלחו לפרסום.
י ש לצרף דף נפרד ובו רשימת המאמרים שפורסמו או התקבלו לפרסום ,וכן שמות כתבי
העת שבהם פורסמו או התקבלו המאמרים לפרסום ,בציון מספר העמודים של כל מאמר.
יש לדרג את רמת העיתון.
יש לצרף בנפרד צילום של עמוד ראשון של כל מאמר.
( )5פירוט לגבי פרקים נוספים של תוצאות או מאמרים המתוכננים להיכלל בעבודה.
( )6סדר הופעת המאמרים בעבודת המחקר – כיצד הם אמורים ליצור מבנה המשכי והגיוני
ועונים על הנושא הנחקר.
( )7דברי הסבר של התלמיד על תרומתו למאמרים המצורפים.
( )8מכתב מלווה ממנחה העבודה או מהמנחים ,המפרט:
(א) מה הייתה תרומת התלמיד למאמרים? מה היה חלקו של התלמיד ביחס לחלקם של
המחברים האחרים? האם הוא כתב את המאמר? האם הוא ביצע את הניסוי?
(ב) מה היתה תרומת המחברים שאינם מנחי העבודה (אם יש כאלה)?
(ג) איכות המאמרים ואיכות כתבי העת שבהם פורסמו.
( )9מכתב מהמחברים האחרים של המאמרים ,המאשר את הסכמתם להכללת המאמרים
בעבודת הדוקטור.
( )10הצהרת התלמיד כי הוא מתחייב שכל פרסום של עבודת הדוקטור ייעשה תוך הקפדה על
זכויות היוצרים של המחברים הנוספים של המאמרים ,וכן של הבמות שבהן הופיעו
המאמרים.
( )11יש לציין את מספר העמודים של המאמרים שהתקבלו לפרסום.
יש לציין את מספר המאמרים שהוגשו בנוסף לאלה שהתקבלו לפרסום.
ג .הוועדה המחלקתית תדון בבקשה ותחליט אם לאשר הגשת עבודת דוקטור הכוללת מאמרים
ותעביר את המלצתה לדקן בל"מ.
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ד .הגשת עבודת מאמרים לשיפוט
( )1לאחר קבלת האישור להגשת עבודת דוקטור הכוללת מאמרים יגיש התלמיד את העבודה
במתכונת הנדרשת עפ"י התקנון ,כולל תקציר בעברית ,תקציר באנגלית והסבר מפורט
כיצד המאמרים יוצרים מבנה המשכי והגיוני ועונים על הנושא הנחקר.
( )2במידת הצורך ועפ"י החלטת המנחה יוסיף התלמיד:
(א) מבוא תיאורטי שיכלול סקירה רחבה ועדכנית של תחומי המחקר הנכללים בעבודה.
(ב) פרק על שיטות המחקר ,המרחיב את מה שמתואר בקצרה במאמרים .תשומת לב
מיוחדת ומפורטת תינתן לשיטות המחקר שפותחו במהלך העבודה.
(ג) פרק דיון וסיכום ,שיכלול הרחבה של תיאור התוצאות ומשמעותן ,מעבר למה שהוצג
במאמרים .כמו כן יכלול פרק זה ציון מיוחד של החידושים ותרומתם לתחום המחקר
הנדון.
( )3מכתבים מהמנחה וממחברים נוספי ם של המאמרים (אם יש) ,שיתייחסו לכל המאמרים
במתכונת המכתבים הנזכרים לעיל בפרק הגשת עבודת הדוקטור לביה"ס ללימודים
מתקדמים ,יצורפו כנספחים לעבודה.
( )4התקצירים ,ההסבר לגבי השתלבות המאמרים במבנה העבודה ,המאמרים עצמם
והמכתבים ישוכפלו בגודל אחיד וייכרכו יחד.
( )5המאמרים יופיעו בעבודה בשפת פרסומם .שאר החלקים של עבודת הדוקטור יהיו כתובים
בעברית ,אלא אם כן יינתן אישור מיוחד בהתאם לכללים המפורטים לעיל בנהלים.
( )6עבודה הכוללת מאמרים תאושר סופית לאחר שהתקבלו שלושה מאמרים.
ה .שיפוט העבודה
הליכי השיפוט של עבודת דוקטור הכוללת מאמרים ונהלי מסירת הדוקטורט וסיום הלימודים
יהיו בהתאם להליכים המקובלים והמפורטים לעיל.

פרסום עבודת הדוקטורט
א.

ב.

ג.

באישור המנחה רשאי התלמיד לפרסם פרק מעבודתו בפרסום מוקדם ,לפני שיגיש את החיבור
במלואו .במקרה זה יפרסם את התוצאות תוך ציון שם המנחה בהערה ,אלא אם כן המנחה הוא
מחבר שותף .בכל מקרה יש לציין בפרסום ,כי המאמר הוא מתוך עבודה שמבוצעת
באוניברסיטת בר -אילן לשם קבלת התואר "דוקטור לפילוסופיה" .כן מותר להגיש לבל"מ
תדפיסים של פרסומים כאלה כחלק מהדיסרטציה ,ובלבד שהתדפיסים יהיו כשרים להגשה
עפ"י שאר סעיפי תקנון זה.
אם ה תפרסם החיבור במלואו בכתב עת מדעי ,ותדפיסים ממנו יוגשו לבל"מ ,ובמידה והתפרסם
החיבור בשמו של התלמיד בלבד ,יצוין שמו של המנחה בצורה מתאימה בגופו של החיבור או
בהערה.
תלמיד מחקר המפרסם את מחקרו או חלק ממנו בדפוס או בכל צורה של פרסום ברבים,
באמצעות האוניברסיטה א ו כל מו"ל שהוא ,או כמאמר באחד מכתבי העת המדעיים ,יוסיף לפני
גוף המחקר הערה שבה יוסבר כי המחקר הוכן כעבודת דוקטור לקבלת תואר באוניברסיטת
בר-אילן ,וייאמר בה בהדרכת מי בוצע המחקר ,באיזו מחלקה ,ומתי אושרה הדיסרטציה.
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שכר לימוד
תלמיד הלומד לתואר שלישי ישלם לא פחות מ 200%-שכר לימוד עבור לימודיו .התלמיד ישלם
 50%משכר הלימוד שנקבע לאותה שנה בארבע השנים הראשונות ללימודיו וכן תשלומים נלווים.
שכר הלימוד ששולם עבור לימודי השלמה או עבור לימודים במסגרת תואר אחר לא ייכלל בחישוב
תשלום המינימום של שכר הלימוד.
מן השנה החמישית ואילך ועד הגשת עבודת הדוקטור ישלם תלמיד  10%משכר הלימוד הבסיסי
ומהתשלומים הנלווים ,וזאת בתנאי שסיים את כל חובות השמיעה בקורסים או שהוא לומד עד
 2ש"ש בלבד .אם התלמיד חייב לשמוע קורסים בהיקף העולה על  2ש"ש ייקבע שכר הלימוד לפי
היקף השעות שילמד.
תלמי ד במסלול המשולב ישלם בשנתיים הראשונות במסגרת לימודיו לתואר שני  200%שכר לימוד
בכפוף להחלטות ועדת מלץ לקביעת שכר הלימוד במוסדות להשכלה גבוהה.
עם קבלתו ללימודי התואר השלישי ישלם התלמיד מדי שנה שכר לימוד בגובה  25%משכר הלימוד
הבסיסי ותשלומים נלווים ,עד לסיום לימודיו (עד ארבע שנים נוספות) .תלמיד שלא יעמוד בתנאי
סיום הלימודים בארבע שנים יאבד את זכותו בהקלת התשלומים ויחויב במלוא התשלום .תלמיד
שלא יסיים את התואר השני בשנתיים לא יהיה זכאי להקלה של המסלול המשולב.
ללימודי השלמות נקבע שכר לימוד יחסי לפי היקף השעות.
פרטים נוספים מופיעים בחוברת ההוראות להרשמה ,הנשלחת לכל התלמידים מדי שנה לקראת
עריכת תכנית הלימודים.
מלגת החזר שכר-לימוד :מלגת החזר שכר-לימוד תינתן לתלמיד לתואר השלישי בכל מסלול,
ובלבד שהתלמיד סיים את לימודיו ושהדיסרטציה שלו אושרה על-ידי בל"מ בתוך ארבע שנים
רצופות .ההחזר יינתן רק לתלמידים ששילמו את שכר הלימוד מכספם הם .למען הסר ספק מובהר
בזאת ,כי שנת לימודי השלמה ,אם נדרשה ,נכללת במניין ארבע השנים.
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