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 בית הספר ללימודים מתקדמים דיקןדבר 
 
 

לתואר מתקדם אתם ניצבים בפני צומת משמעותי בחייכם. התואר וכסטודנטים כמועמדים 
לימודים מתקדמים ראשון או השני כבר מאחוריכם, ועתה אתם מביטים בציפייה אל העתיד, לה

 .אשר ישפיעו עוד שנים רבות על המשך התפתחותכם האישית והמקצועית
אנו חיים בעידן של תחרות בשוק העבודה. בתחרות זאת יש יתרון של ממש להתמקצעות 

אילן, באמצעות בית הספר ללימודים -בר ולהישגים מוכחים באקדמיה ובמחקר. אוניברסיטת
מתקדמים, פותחת בפניכם תחומי לימוד רלוונטיים וחדשניים, ומספקת לסטודנטים לתארים 

 .מתקדמים מסגרת תומכת המסייעת בהשגת מצוינות אקדמית ומקצועית
אילן לומדים באווירה פלורליסטית ומתוך -לתארים מתקדמים באוניברסיטת בר הסטודנטים

בין סטודנטים חילוניים ודתיים, יהודים וערבים, ואף סטודנטים  קיום-לסובלנות ולדות מחויבו
השילוב המייחד את בית הספר ללימודים מתקדמים של  המגיעים ללמוד באוניברסיטה מחו"ל.

ישי ותמיכה לאורך כל הדרך לבין חתירה למצוינות הופך אותו אילן בין יחס א-אוניברסיטת בר
למסגרת איכותית, ראשונה מסוגה בישראל, המקלה על הסטודנטים לעבור בהצלחה את תהליך 

זמנם ומרצם  רבבית הספר מסייע לסטודנטים להקדיש את מ .הלימודים לתואר שני ושלישי
והן בהענקת מגוון מלגות על בסיס ם וקיצורללימודים ולמחקר, הן בפישוט תהליכי הקבלה 

צוות בית הספר מחויב ללוות את כל  .שיקולים שונים, וביניהם הצטיינות בלימודים ונזקקות
מנת -הסטודנטים בדרכם אל התואר ולהעניק להם את מיטב התמיכה האקדמית והאישית על

רך התמיכה ואכן, בזכות מע. לאפשר לסטודנטים להתמקד בלימודים ובמחקר ולהצליח בהם
אילן מצליחים הסטודנטים -הייחודי שמספק בית הספר ללימודים מתקדמים של אוניברסיטת בר

אילן לבלוט בין עמיתיהם בשוק העבודה, להקדים -מתקדמים באוניברסיטת ברהובוגרי הלימודים 
בואו  .את חבריהם במחקרים פורצי דרך, ולתפוס מקום של כבוד והשפעה בחברה הישראלית

 .אילן, והצטרפו למסורת של מצוינות-לבית הספר ללימודים מתקדמים באוניברסיטת בראלינו 
 
 
 
 

 בברכה,
 

 אריאל בנדורפרופ 
 בית הספר ללימודים מתקדמים דיקן   

http://www.biu.ac.il/Dean/hidavrut.shtml
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 בית הספר ללימודים מתקדמים  
 

 graduate-school.biu.ac.ilהערה: ייתכנו שינויים, ניתן להתעדכן באתר בית הספר 
 
 

 הספר תפקידי בית
 בין היתר:

 ים;סטודנטאישור הקריטריונים המחלקתיים לקבלת  •
 חריגים, כולל דרישה לעריכת בחינת כניסה למועמדים;מקרים אישור תנאי קבלה ו •
 אישור הצעות מחקר;בקרה ו •
 אישור מנחים לתואר שני ושלישי; •
 ;עבודות דוקטורלתואר שני ו תזהשיפוט עבודות טיפול ב •
 לתואר שני; התזבחינות  אישורבקרה ו •
 פיקוח על מטלות סיכום במסלול ללא עבודת מחקר; •
 לתארים מתקדמים; יםחדשומגמות תכניות לימודים מסלולים, אישור ייזום ו •
 (סטטוס וכו); לתארים מתקדמיםהסטודנטים  כמנהלשירות  •
 וסיוע); ינים,, לרבות מלגות הנשיא לדוקטורנטים מצטיהענקת מלגות לסטודנטים (הצטיינותאחריות אקדמית ל •
 ;המחלקות ועל הרכב הוועדות המחלקתיות לתארים מתקדמיםהפקולטות ופיקוח על  •
 ייעוץ למועמדים;  •
; וכן סיוע וייעוץ למנחים ולראשי הוועדות המחלקתיות בתחומים שונים יםסטודנטהקניית ידע לסיוע בלימודים ו •

 ; לתארים מתקדמים

 
 מחלקתיות ועדות

 .בית הספר ללימודים מתקדמיםאת המחלקה מול הוועדה המחלקתית מייצגת  •
בכל מחלקה תוקם ועדה מחלקתית לתארים מתקדמים, ובה לפחות שלושה חברים מדרגת מרצה בכיר ומעלה,  •

בית הספר ובא לאישור . הרכב הוועדה, לרבות היו"ר, יים לתארים מתקדמיםסטודנטשהם בעלי ניסיון בהנחיית 
 כול להיות יו"ר הוועדה המחלקתית.ראש המחלקה י .ללימודים מתקדמים

אין כמידת האפשר . ית הספר ללימודים מתקדמים רשאי לאשר ועדה מחלקתית במספר חברים קטן משלושהב •
 .להחליף את כל חברי הוועדה המחלקתית בו זמנית

 
 ת:והמחלקתי ותטיפול של הוועדהתחומי 

 ים למחלקה למסלולים השונים;סטודנטהצעת הקריטריונים לקבלת  •
 ;יםהמלצה על קבלה או דחייה של מועמד •
 ;תזות ועבודות דוקטוראישור של הצעות מחקר, המלצה בדבר  •
 המלצה על מינוי מנחים ובוחנים; •
 פיקוח על ביצועה; והמטלה לסיכום הלימודים לתואר שני ללא תזה המלצה על  •
 ;בלוחות הזמניםם ופיקוח על עמידת יםסטודנטה מעקב אחר התקדמות •
 טור, המרה והכרה בקורסים;פהמלצה על  •
 .םים הנוגעים ללימודיאחרם יטיפול בעניינים אקדמי •
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 מועדים והליך ההרשמה

 תואר שני
 ).20.1.2019( טתשע"שבט ב ידפתיחת ההרשמה: יום א, 

  סיום ההרשמה:
 .)20.02.19( ט, תשע"א באדר ט"ו, דיום  -למגמות קלינית וקלינית של הילד  המחלקה לפסיכולוגיה:

 ).31.03.19( ט, תשע"ב באדרכ"ד , איום  –למגמה הארגונית חברתית  
 תמשך ההרשמה על בסיס מקום פנוי. –למגמה קר"מ  

 ).04.04.19( ט, תשע"באדר ב כ"ח, היום  תכנית ההשלמה בעו"ס:
 .)30.05.19( טבאייר, תשע" כ"ה, היום  יתר המחלקות:

 ללימודים מתקדמים. בית הספרמקום פנוי. פרטים במשרדי  בחלק מן המחלקות תימשך ההרשמה על בסיס
 

 הליך ההרשמה 
 http://graduate-school.biu.ac.il/rishumיש להירשם בקישור הבא: 

 
 מסמכים שיש לצרף לבקשה:

 .תעודה או אישור זכאות לתואר הראשון .1
שר העניק את התעודה או את בחתימה ובחותמת המוסד א בלבד *נדרש העתק רשמי ומקורי או צילום מאושר 

 .לא יתקבלועו"ד  על ידיהאישור. צילומים החתומים 
 .ציונים ליוןיג .2
הציונים, הכולל את הציונים של כל שנות  גיליוןשל  בלבד *נדרש העתק רשמי ומקורי או צילום מאושר 

 .וממוצע הציונים הסופיהלימודים לתואר הראשון 
נים של כל ארבע שנות לימודיהם, כולל ממוצע סופי משוקלל של תעודת לצרף גיליון ציו .B.Edעל בוגרי  

 ..B.Ed-ההוראה ושל ה
 בעלי גיליונות ציונים מחו"ל נדרשים להמציא סקאלה של הציונים במוסד שבו למדו את התואר הראשון. 
ירוט האחרונה לתואר יצרפו אישור מהמוסד שבו הם לומדים, עם פ שנת הלימודיםמועמדים הלומדים ב 

ציונים עם ממוצע רשמי של הלימודים עד זמן  גיליוןהקורסים החסרים לסיום התואר. כמו כן עליהם להגיש 
 .או מאושר עותק מקורי –הגשת הבקשה 

 *.עותק מקורי או מאושר –ניתן לצרף מסמכים על לימודים נוספים שנלמדו מעבר לתואר הראשון  .3
 שם, מספר הזהות ותאריך הלידה. הכולל צילום העמוד בתעודת הזהות    .4
 (ראו להלן). אישור על תשלום דמי פנייה     .5
 

 המסמכים שיצורפו לטופסי ההרשמה לא יוחזרו.
 

 .2-ו 1 מסמכיםאת פטורים מלצרף  אילן-בראוניברסיטת מועמדים שלמדו וסיימו תואר ראשון ב
 
 

 הטיפול במועמדות יימשך רק אם הנתונים שיימסרו 
 ללימודים מתקדמים יוגשו בשלמותם. בית הספרל

 
* המבקש לאשר מסמך באוניברסיטה יציג את המסמך המקורי וצילום של המסמך בשעות הקבלה במשרדי בית הספר ללימודים 

הצילום יאושר והמסמך המקורי יוחזר לבעליו. ליד בנין שטרן. 19/502מתקדמים או במדור שמ"ע, אזור מורשת ישראל 



 
 
 
 

8 
 
 
 

 !לב לתשומת
 . בשלמותו ההרשמה חומר את להגיש יש
 .לדיון הבקשה תובא לא, יותר או אחד מסמך בהיעדר

 הרשמדמי ה
 

 .)₪ 419דמי פנייה +  ₪ 45(דמי ערכת הרשמה  ₪ 464דמי הרשמה סה"כ 
 
הייתה ששנת לימודיהם האחרונה לתואר הראשון  אילן-ברבעלי תואר קודם של אוניברסיטת ים סטודנטל

 :ומעלה זתשע"
 .)₪ 210דמי פנייה +  ₪ 45(דמי ערכת הרשמה  ₪ 255סה"כ דמי הרשמה 

 
 .םאת הרשמת וללימודים או ביטל ולא התקבללא יוחזרו גם למועמדים ש ההרשמהדמי 

 
 פטורים מדמי פנייה

ללימודים מתקדמים  בית הספרלתואר שני או ללימודי תעודה שבטיפול  טמועמדים הלומדים בשנת הלימודים תשע"
 פטורים מדמי פנייה. –ושילמו דמי פנייה עבור לימודי התעודה  אילן-ברבאוניברסיטת 

 
 רישום למחלקה נוספת

הרשמה טופס ימלאו  נוספתלמחלקה להגיש מועמדות  יםמועמדות לאחת המחלקות ומבקש ושהגיש יםדמועמ
 . school.biu.ac.il-graduate . את הטופס ניתן לקבל במדור שמ"ע או להורידו מאתר האינטרנטלמחלקה נוספת

התשלום ניתן לקבל ש"ח. את שובר  210דמי פנייה בסך ישלמו   שלישיתלהתקבל למחלקה  יםהמבקש יםמועמד
  , ליד בניין שטרן.19/502במדור שמ"ע, אזור מורשת ישראל 

 
, קומת 403את חומר ההרשמה ניתן למסור במועדי ההרשמה במשרדי בית הספר ללימודים מתקדמים, בנין 

 , ליד בניין שטרן.19/502הכניסה, וכן במדור שמ"ע, אזור מורשת ישראל 
 

 למועדי סיום ההרשמה. הקודםלשאת חותמת דואר עם תאריך  חייבחומר ההרשמה הנשלח בדואר 
 המועד הקובע הוא מועד המשלוח ולא מועד התשלום.

 
 בר,-אינ, ואינן נמסרות בטלפון. ניתן להתעדכן גם במערכת ה"לנשלחות בדואתשובות על קבלה או אי קבלה 

 באתר האינטרנט של האוניברסיטה. 
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 תואר שלישי
 

 הרשמדמי ה
 .)₪ 419דמי פנייה +  ₪ 45(דמי ערכת הרשמה  ₪ 464סה"כ דמי הרשמה 

 
 :ניתן להגיש מועמדות לתואר שלישי במהלך כל השנה, למעט

 , אשר בה הרישום מסתיים בסוף חודש אפריל.* למחלקה לפסיכולוגיה
 יוני.-אשר בו הרישום נעשה בחודשים פברואר* לבית הספר לעבודה סוציאלית, 

 יש לפנות למזכירות המחלקה לפני ביצוע תשלום והרשמה. – * המחלקה למדעי המדינה
 * הפקולטה למשפטים

 .לקראת תחילת לימודים בראשית השנה האקדמית –. סוף חודש יוני 1
לקראת תחילת הלימודים סמסטר ב (ספירת מנין השנים לפי השנה האקדמית ולא    –. סוף חודש דצמבר 2

 .מתאריך הקבלה)
 * בית הספר למינהל עסקים

 לקראת תחילת הלימודים בראשית השנה האקדמית. – 15.05.19. עד לתאריך 1
ם סמסטר ב (ספירת מנין השנים לפי השנה האקדמית ולא ילקראת תחילת הלימוד – 15.11.19עד לתאריך . 2

 מתאריך הקבלה).
 

 ם בנושא המבוקש.מומלץ, לפני ההרשמה, לבדוק אם במחלקה קיימים מנחים מתאימי
 

  נהלים להגשת מועמדות 
מועמדות ללימודים לתואר שלישי יש להגיש על גבי הטפסים המתאימים. את הטפסים ניתן להוריד מאתר בית  .א

 . http://graduate-school.biu.ac.il/rishumהספר ללימודים מתקדמים: 

 ואת כל המסמכים המוזכרים בהם.פנייה פסים יש לצרף דמי לט
 .םאת הרשמת וללימודים או ביטל ולא התקבלש יםמועמדגם ל דמי הפנייה אינם מוחזרים

 יש להגיש את  חומר ההרשמה בשלמותו. 
 בהיעדר מסמך אחד או יותר לא תובא הבקשה לדיון.

 
שום מקרה אין באישור זה משום הודעה על קבלת . ב/תאישור על קבלת הטפסים והמסמכים יישלח למועמד .ב

 המועמד ללימודים.
ידי עורך דין וכן -בית הספר יתייחס רק למסמכים רשמיים ומקוריים או לצילומים מאושרים. צילומים חתומים על .ג

 .יתקבלו לאמסמכים שישלחו באמצעות פקס או אמייל 
בשעות הקבלה במשרדי בית הספר ללימודים מתקדמים  את המסמך המקורי ושני צילומים ולאשר מסמך יציג יםהמבקש

 ליד בניין שטרן. הצילומים יאושרו והמסמך המקורי יוחזר לבעליו. 19/502או במדור שמ"ע, אזור מורשת ישראל 
בית הספר הודעה על פתיחת תיק ופירוט המסמכים החסרים.  ומסמכים חסרים יקבל ושהגיש יםמועמד .ד

שיים להשלמת המסמכים. אם לא יגיעו המסמכים במהלך פרק הזמן הזה ימתין חוד ללימודים מתקדמים
 דמי הרישום לא יוחזרו.. םלפי דרישתם מסמכיהבחזרה את  ויקבל יםוהמועמד הרשמהבוטל הת

 רק לאחר השלמת כל המסמכים. בית הספר ללימודים מתקדמיםהתיק יובא לדיון ב
שנית ם להגיש את מועמדות םרשאי דרשים בקשתם בוטלה בשל אי המצאת כל המסמכים הנש יםמועמד .ה

 .יםחדש יםבדמי רישום כמו מועמד ויחויבהם אחרי הגשת כל המסמכים הדרושים. במקרה זה 
בית הספר עם השלמת התיק יתחיל הטיפול בהכנתו לדיון. הוועדה המחלקתית תעביר את המלצתה לאישור  .ו

   .הודעה בכתב, תישלח למועמד/ת יםבית הספר ללימודים מתקדמ. לאחר החלטת ללימודים מתקדמים
 
 

http://graduate-school.biu.ac.il/rishum
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 שני ותואר שלישיתואר 

 קבלה
כפי שפורסמו  סטודנטנוהלי הלימודים המופיעים בחוברת זו, באתר מערכת השעות ובחוברת ההרשמה יחולו על ה

 ,עם זאת .(שאינה חופשה מאושרת) ו לאחר הפסקהבשנת לימודיו הראשונה במחלקה אלא אם כן חידש לימודי
ם המלמדים את הקורסים , המרצייםסדרי הקבלה, תכנית הלימודים (תכני הקורסלשנות את רסיטה רשאית האוניב

ביטול מגמות לימוד, הכנסת שינויים בלוח זמני הקורסים וביטול קורסים), ובלבד  גוןמערכת הלימודים (כוכיו"ב), ו
 .סטודנט/יתהראשונה של ה םמודיליהבשנת ייתה נהוגה המכסה הכוללת של שעות הלימוד כפי שהלא תשתנה ש
 להשתתף בקביעות בכל השיעורים והסמינריונים. יםסטודנטעל ה •
בכל המטלות  ועמידה הקורסים המתקיימים בשפה העבריתללמידת  ידע בעברית שיספיקנדרש מהסטודנט/ית  •

  הנדרשות בהם.
המגישים תעודות  ת בחו"ל,חות בארץ של אוניברסיטאומועמדים בוגרי אוניברסיטאות בחו"ל או בוגרי שלו •

את סקלת  ו וגיליונות ציונים מארצות חוץ, יגישו מסמכים מקוריים ורשמיים בלבד, הכוללים את הממוצע הסופי
 הציונים של המוסד שבו למדו. 

מתורגמן מוסמך מישראל. התרגום  על ידינוסף על אלה, יש לצרף גם תרגום מקורי ורשמי לאנגלית שנעשה 
 סמכים שהוזכרו לעיל.כלול את כל המי
 

ללימודים מתקדמים יטפל בבקשות של בעלי תארים אקדמיים ממוסדות אקדמיים בחו"ל המקיימים  בית הספר
 שלוחות לימודים בישראל, והמבקשים להתקבל ללימודי התואר השני או השלישי, רק אם ימלאו אחר התנאים הבאים:

השכלה גבוהה לקיים בישראל שלוחה ללימודים המוסד להשכלה בחו"ל קיבל אישור פעולה מהמועצה ל .א
 אקדמיים בשנים שבהן התקיימו הלימודים. 

 על המועמד להמציא על כך אישור מהמועצה להשכלה גבוהה. 
 מוסד הֵאם מוכר בארצו כמוסד להשכלה גבוהה. .ב
לל על המועמד להמציא אישור, שלפיו מוסד הֵאם בחו"ל מכיר בלימודים המתקיימים בשלוחה בארץ, כו .ג

 הכרה לצורך קבלה ללימודי התואר השני או השלישי.
על המועמד להמציא גיליון ציונים מאושר, המפרט את הקורסים שלמד, תוך ציון מפורש של הקורסים  .ד

 שנלמדו בשלוחה ושל הקורסים שנלמדו במוסד הֵאם.
, או בגין לימודים המועמד חייב לציין במפורש אם קיבל את זכאותו לתואר בגין השתתפות בפועל בקורסים .ה

 בשיטת "למידה מרחוק".
 

 הנחיה  
לתואר שלישי . מנחים מדרגת מרצה במסלול הרגילאילן -חברי הסגל הבכיר של אוניברסיטת ברמנחים לתואר שני יהיו  •

 מדרגת מרצה בכיר במסלול הרגיל. אילן -יהיו חברי הסגל הבכיר של אוניברסיטת בר
הספר -וכלו להנחות לבד סטודנטים לתואר שני או שלישי רק באישור ביתשאינם מקיימים דרישות אלה ימרצים  •

 . ללימודים מתקדמים, שיינתן במקרים חריגים ביותר לפי בקשת המחלקה, שתועבר לפני תחילת ההנחיה
הסגל  י, חברבעלי תואר ד"ר בתחוםמובהקים  יםמומחחברים בסגל הבכיר של מוסד אחר להשכלה גבוהה,  •

להנחות בשיתוף  ויוכלאילן -ובתואר שלישי בעלי דרגת מרצה באוניברסיטת בר, אילן-סיטת ברשל אוניבר הזוטר
שמות כל ללימודים מתקדמים.  בית הספראישור הנחיה מ ועם מרצה בדרגה המתאימה, וזאת בתנאי שקיבל

  .נו על גבי העבודהיצוי המנחים 
לתואר שני בדרגת מרצה בכיר קליני  – סגל במסלול הקליני ילהנחות גם חבר םבפקולטה לרפואה רשאי

 חבר קליני ומעלה. סורומעלה, ולתואר שלישי בדרגת פרופ
להנחות עבודות להתחיל  םרשאים לגמלאות ושעדיין לא חלפו חמש שנים ממועד פרישת וסגל שפרש יחבר •

וקבלת הלימודים עד סוף  סטודנט/יתאת התחייבו בכתב כי ינחו מחקר, בתנאי שעם הגשת הצעת המחקר י
עד סוף  סטודנט/יתאת ה ובכתב כי ינח וצהירי הנחיה שנתיים לפני הפרישה לגמלאותו בתחיליש יםהתואר. מנח

 וקבלת התואר. הלימודים
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ים למחקר ללא סטודנטלהדריך  םחמש שנים ממועד הפרישה לגמלאות רשאיחברי סגל בכיר בגמלאות שחלפו  •
ת הספר ללימודים מתקדמים. בית הספר ללימודים בילפי בקשת המחלקה ובאישור  הוספת מנחה נוסף

 . חבר הסגל הבכיר של האוניברסיטהמתקדמים רשאי לדרוש הוספת מנחה 
וא באחריות הולמנחים אחרים שאינם חברי הסגל הבכיר של האוניברסיטה שפרש לגמלאות  ההתשלום למנח •

 המחלקה.הפקולטה ו

 
 כתיבת עבודה בשפה זרה

 לתואר שלישי בשפה האנגלית: עבודת דוקטורגמר לתואר שני (תזה) וכתיבת הצעת מחקר, עבודת 
מאמרים, ניתן יהיה לכתוב באנגלית הצעות מחקר ועבודות תזה ודוקטורט, לרבות עבודות דוקטור הנכתבות כאסופת 

 .הנדרשות במחלקה עד הגשת הצעת המחקרת האנגלית ואת חוב ומילא ללא בקשת אישור, ובלבד שהסטודנט/ית
תקציר עברי  לכלול חייבתואר שלישי בשפה האנגלית ל עבודת דוקטורועבודת גמר לתואר שני (תזה) מחקר,  הצעת

 ואנגלי בגוף העבודה.
 
 
 

להצעת מחקר הכתובה באנגלית יש לצרף תקציר בעברית בהיקף של כעמוד. לתזה או לעבודת דוקטור יש לצרף 
מאת עורך  בכתב מהמנחה או אישור לימודים מתקדמיםלבית הספר לעם הגשת העבודה יומצא  .תקציר בעברית

 , כי העבודה ראויה מבחינת השפה. לשון
 

 אנגלית שאינה עברית או בשפה עבודת דוקטור לרבות עבודה הנכתבת כאסופת מאמרים כתיבת הצעת מחקר, תזה ו
זאת באישור אנגלית, ו בשפה שאינה עברית אוניתן לכתוב את הצעת המחקר או את עבודת המחקר במקרים מיוחדים 

 העבודה תכלול תקציר עברי בנוסף לתקציר בשפת העבודה.בית הספר ללימודים מתקדמים. הוועדה המחלקתית ו
רק לאחר שתתקבל התחייבות מהמחלקה, כי יש בנמצא שופטים  בית הספר ללימודים מתקדמיםהבקשה תידון ב

 השולטים בשפה המבוקשת.  
 ברית או באנגלית בלבד.ו בעיכתבחוות דעת השופטים י

ים הלומדים במחלקות לצרפתית ולערבית אינם נדרשים לאישור מיוחד להגשת העבודה בשפה הנלמדת סטודנט
  , ובלבד שיעמדו בתנאים המצוינים לעיל.במחלקה

 

 מנחה ה או הוספה של החלפושינוי נושא המחקר 
 מנחה (לאחר אישור הצעת המחקר)הוספה של או בכותרתו או להחלפה או לבנושא המחקר  שינויבקשה מנומקת ל

לבקשה להוספה או בצירוף המלצת המנחה ויו"ר הוועדה המחלקתית.  בית הספר ללימודים מתקדמיםל תוגש
 .יצורפו גם הסכמות המנחים החדשיםהמנחה להחלפה של 

 הלימודיםתנאים לסיום 
 אוניברסיטה. ום/ה כסטודנט/ית העבודת הדוקטור על הסטודנט/ית להיות רש התזה או בשנה שבה מוגשת

בלימודי יסוד , כולל בתכניתבממוצע הנדרש  ההשתתפות בבחינה על התזה מותנית בקבלת ציונים בכל הקורסים
 . על המחלקה לוודא זאתשפה זרה. ביהדות וב

ם, כולל סיום חובות השמיעה של קורסיהאקדמיות,  חובותהלסיים את כל עד תום תקופת הלימודים לתואר יש 
התזה והגשת עבודה מתוקנת (ככל שנדרשו תיקונים) וכן אישור הבחינה על הגשת התזה או עבודת הדוקטור, 

 . ףנוס שכר לימודהתקנון ב על פי ויחויבים שלא יעמדו בתנאים אלה סטודנטהתזה או הדוקטורט. 

 עליהמבחן הו התזה לתואר שניהגשת  ימועד
לאישור הוועדה המחלקתית  התזהלהגיש את עבודת  מומלץרט לעיל, נוסף כמפו שכר לימודכדי להימנע מחיוב 

לבצע תיקונים אם  סטודנטהעוקבת, וזאת כדי שיהיה סיפק בידי ה שנת הלימודיםכשלושה חודשים לפני פתיחת 
וכן  כולל עמידה בדרישות המופיעות בהוראות לכתיבת עבודת הגמרחובת התזה יהיה צורך בכך. סיום סופי של 

 .ה על התזהבחינעמידה ב
 

 .יום ממועד הגשת העבודה למחלקה 60והמבחן עליה יתבצעו תוך התזה בדיקת על המחלקה לפעול כדי ש
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 ביצוע עבודת המחקר מחוץ לאוניברסיטה
כאשר הלימודים והמחקר נעשו במוסד אחר,  אילן-ברדוקטור מאוניברסיטת תואר לא ניתן לקבל תואר שני או  .א

 . מודים מתקדמיםבית הספר לליאישור אלא ב
במוסד מדעי אחר המחקר לתזה או לדוקטורט את לבצע בית הספר ללימודים מתקדמים מוסמך להרשות  .ב

 המחקר.תחילת לפני  אילן-ברתקבל על ידי אוניברסיטת ה סטודנט, בתנאי שהאו בחו"ל בישראל
תואר שני או שלישי קורסים ל יו"ר הוועדה המחלקתית רשאי להמליץ לבית הספר ללימודים מתקדמים להכיר בלימודי .ג

מניין תקופת הלימודים במוסד האחר תיכלל בם לימודיהחייב זאת. תקופת מבמוסד אקדמי מוכר אחר, אם הנושא 
 אילן.-משעות הלימוד באוניברסיטת בר 50%לפחות בכל מקרה יש ללמוד הכללית הנדרשת לסיום לימודיו. 

 פטור מקורסים 
על פטור מקורסים על סמך קורסים לבית הספר ללימודים מתקדמים מליץ יו"ר הוועדה המחלקתית רשאי לה

ת ממכס 50%או במוסדות מוכרים אחרים, עד להיקף של  אילן-ברבעבר באוניברסיטת  /הלמד סטודנט/יתשה
 שנת הלימודיםיש לציין את נושא הקורס, . על גבי הטופס המתאיםשה מנומקת לפטור תוגש קב. הלימודים לתואר

וסילבוס של  ציונים רשמי ומקורי ליוןיג, ולצרף ד, מספרו, היקף השעות, הציון, היכן נלמד ולאיזה תוארשבה נלמ
 .בשנת הלימודים הראשונהאת הבקשה יש להגיש . הקורס הנלמד

 .יאושר אך ורק פטור מקורסים הנלמדים ברמה הולמת בהתחשב בתואר שבו מדובר

 דחיית התחלת לימודים
אם עדיין לא  בצירוף המלצת הוועדה המחלקתיתניתן להגיש שנת הלימודים הבאה הלימודים לבקשה לדחיית התחלת 

אם הבקשה אושרה, נוהלי הלימודים לא יאוחר מתאריך פתיחת שנת הלימודים).  – (בתואר שניהתבצע רישום 
ה בה החל את המופעים בחוברת זו, באתר מערכת השעות ובחוברת ההרשמה יחולו על הסטודנט כפי שפורסמו בשנ

או בית הספר ללימודים מתקדמים לא אישר  ת התחלת לימודיםדחייה לבקשאם לא הוגשה לימודיו בפועל במחלקה. 
 .מועמדות ללימודים בעתיד תצטרך להיות מוגשת מחדש ויחולו דרישות הקבלה שיהיו בתוקף אזבקשה, את ה

 רישום לשנת הלימודים
אין  , גם אם ם וקבלת התוארלימודיהעד לסיום במועדים שייקבעו מדי שנה  שכר לימודלהירשם ללימודים ולשלם יש 

למשרדי מדור תכניות לימודים ומעקב את טופס הרישום מסרו מי ש יםם נחשבמירשו יםסטודנטקורסים. כחובת 
בלבד  שכר לימודתשלום . הממוחשבת מערכתהבאמצעות  מוהמחלקה או מי שנרש על ידילקורסים כשהוא חתום 

  יצוע חלקי של פעולות הרישום אינו נחשב כרישום.או ב
 הלימודים.המשך זכות להר על ותיבמועד ייחשב כוורישום -אי

 חופשת לימודים
בקשה כזאת בצירוף המלצת יו"ר הוועדה המחלקתית.  בית הספר ללימודים מתקדמיםל תוגששנת חופשה בקשה ל

 א יותר ולא פחות. ל –תתקבל מטעמים מיוחדים בלבד ולתקופה של שנה בלבד 
  שנה שאושרה.הבגין  שכר לימודבתשלום לא יחויבו שנת חופשה  הםשאושרה ל יםסטודנט

 סטודנט/יתעל ידי ה הפסקת הלימודים
על כך במכתב רשום למדור תכניות לימודים ומעקב שבמנהל  ויודיע םלימודיהלהפסיק את  והחליטים שסטודנט

שלו ואת כרטיס החבר באגודת הסטודנטים. פרטים בדבר החזר כספי למי  סטודנטאת אישור ה והסטודנטים, ויחזיר
 שהפסיקו את לימודיהם מפורסמים בדף "הוראות להרשמה" שבאתר האוניברסיטה.
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 האוניברסיטה על ידיהפסקת לימודים 
ם סטודנט/ית, אהרשאית לבקש מבית הספר ללימודים מתקדמים להפסיק את הלימודים של וועדה המחלקתית ה

. בלימודים או במחקר אינה מספקת /ה, או שרמת הישגיו/הכראוי בלימודיו /תמתקדם /האינו הסטודנט/יתש הנוכח
  נימוקים מפורטים.הבקשה תהיה בכתב, ותכלול 

 שאינה חופשה מאושרת חידוש לימודים לאחר הפסקה
טופס חידוש  על גביתקדמים ללימודים מ בית הספריש להגיש ללחידוש לימודים לאחר חופשה שלא אושרה בקשה 

 בצירוף המלצת הוועדה המחלקתית והמנחה (אם קיים).  לימודים
דרישות נוספות כתנאי לחידוש  סטודנטללימודים מתקדמים והוועדה המחלקתית רשאים להטיל על ה בית הספר

 לימודיו. מעבר לכך, יחול עליו התקנון התקף של השנה שבה יחדש את לימודיו. 
לם מחצית מדמי הפנייה שנקבעו לאותה שנה. את הבקשה יש יש את לימודיו שמבקש לחדש סטודנט –תואר שני 

 שאותו ניתן לקבל במדור שמ"ע או להוריד מאתר האינטרנט. טופס חידוש לימודים, על גבילהגיש 
 .19/502את השובר לתשלום דמי חידוש ניתן לקבל במדור שמ"ע, אזור מורשת ישראל, 

בצירוף  שנת הלימודיםעד סוף חודש יולי שלפני פתיחת  בית הספר ללימודים מתקדמיםיש לאת הבקשה יש להג
לחוות דעת הוועדה המחלקתית (ובמקרה של  בית הספר ללימודים מתקדמים על ידיהשובר. הבקשה תועבר 

 ים במסלול הכולל מחקר גם לחוות דעת המנחה אם קיים). סטודנט
יו"ר הוועדה  על ידי"טופס בקשה לשינויים". הטופס חייב להיות חתום גבי על את הבקשה יש להגיש  –תואר שלישי 

 חידוש הלימודים לתואר שלישי כרוך בתשלום דמי חידוש לימודים. המחלקתית והמנחה (אם קיים).

 התיישנות
 .ם/ה ללימודיםהשנים האחרונות הסטודנט/ית לא היה/הייתה רשו 10אם במהלך  על קורסים התיישנותתחול שנים  10לאחר  

 נוהל הגשת עבודות בקורסים ועבודות סמינריוניות לתואר שני ושלישי
 מבוא

 עצמית, בהתאם להוראות המרצה.ה ודה סמינריונית וכד חייבת להיות פרי עבודעבודת בית, עבודת גמר בקורס, עב
 לא תוגש אותה עבודה לשני קורסים.

 בודה.להשאיר בידיו עותק או צילום של הע סטודנטעל ה .1
 אופן הגשת העבודה ומועד הגשתה .2

המזכירות חייבת  העבודות יוגשו באמצעות מזכירות המחלקה, בהתאם להנחיות שיימסרו על ידי המרצה.
 במתן אישור לסטודנט על קבלת העבודה ותאריך קבלת העבודה.

ל שנת לימודים מחלקה. עבודות סמינריוניות שקבועים ביש להגיש את העבודות מודפסות על פי הכללים ה 
אחת יש להגיש עד יום אחד לפני יום תחילת הלימודים של השנה שלאחריה, אלא אם כן נקבע תאריך מוקדם 

 ולכל היותר תוך שנה מסיום הקורס., יםסטודנטוהובא לידיעת האו המחלקה יותר על ידי המרצה 
נימוקים ומסמכים לפי וף בצר יגיש בקשה מסיבה מוצדקת לדחות את מועד הגשת העבודה נאלץה סטודנט 

ללימודים  בית הספרהטופס המתאים ניתן להוריד מאתר  הצורך וכן אישור מפורט ממרצה הקורס. את
 בית הספרל את הבקשה ניתן למסור .19/502במדור שמ"ע, אזור מורשת ישראל,  ולקבלאו  מתקדמים

 כרוך בתשלום.  בקשהישור הא במדור שמ"ע. אוללימודים מתקדמים 
 

 במילואים וששירת יםדנטסטו
 היה כדלהלן:רכה תפרויקט. האאו  עבודה, תרגיל, עבודה סמינריוניתארכה בהגשת לסטודנט ששירת במילואים תינתן 

 יום מיום סיום המילואים. 30ימי מילואים יקבל ארכה של  7-5ששירת  סטודנט* 
 סיום המילואים.יום מיום  45ימים ומעלה יקבל ארכה של  8ששירת במילואים  סטודנט* 

 הסטודנטים לקבוע  קןי* במקרה של חובה אקדמית אחרת שאינה מוגדרת מפורשות בתקנון המילואים, מוסמך ד
 להשלמת חובותיו. סטודנטה המאושרת לכל ארכבאופן פרטני את משך ה   

 בכפוף להליכים הבאים: זכויות משרתי המילואים המפורטות בתקנון האוניברסיטה יחולו גם על סטודנטים המשרתים בקבע,
 ימציא אישור ממדור לימודים על ימי השירות המבצעיים + צו סיפוח ליחידה (העתק). סטודנטה .1
 כי אכן סופח ליחידה וביצע את השירות בתאריכים שצוינו בצו הסיפוח. סטודנטקבלת תצהיר של ה .2
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  פרטים נוספים ניתן לראות בתקנון המילואים באתר:
http://stuad.biu.ac.il/files_stuad/students-admin/takanonmiluim.pdf 

 יםמיוחדבמועדים  בחינות
 סעיף זה אינו חל על קורסים לתואר שלישי שבהם הציון ניתן על סמך נוכחות בלבד

בכפוף ולהירשם לבחינה באמצעות מדור הבחינות  יש. באותה שנהעד א ו/או במועד ב במולגשת לבחינה  ניתן .1
 בכל מקרה של בחינה חוזרת הציון האחרון הוא הקובע. להנחיות מדור זה.

שנכשל במועד א ובמועד ב, או שנעדר בשני המועדים ללא סיבות מוצדקות* (ראו להלן) או שנכשל  סטודנט .2
י ללא הצדקה, לא יהיה זכאי לבחינה נוספת ויהיה עליו להירשם לאותו קורס שנית באחד מהם ונעדר מן השנ

ללמוד אותו קורס יותר מפעמיים ולהיבחן בו יותר  סטודנטאחר. בכל מקרה לא יוכל  סטודנטולהיבחן בו ככל 
 שתי בחינות לכל פעם שלמד את הקורס).עד ל ומארבע פעמים (בסך הכ

 :במקרים הבאים דים מיוחדיםלבקש אישור להיבחן במועניתן  .3
 .שניגש למועד אחד בלבד ולא ניגש למועד השני או שלא ניגש לשני המועדים מסיבות מוצדקות* סטודנט .א
אשר השלים את כל לימודיו לתואר פרט לשתי בחינות לכל היותר בקורסים אשר השתתף בהם  סטודנט .ב

 בשנת לימודיו האחרונה, דהיינו:
 ונבחן בכל הקורסים.גמר הנדרשת (תזה או דוקטורט), הגיש את עבודת ה סיים את כל הדרישות לתואר, )1
 הגיש את כל העבודות הנדרשות. )2
 .הציונים גיליוןבקיבל ציונים חיוביים בכל הקורסים וכל הציונים הוזנו למחשב ומופיעים  )3

 
בסיבות  אשר אושרה לו בחינה במועד מיוחד, למרות שסיבות היעדרותו מהבחינות אינן נכללות סטודנט

 האוניברסיטה. על ידישנקבעו כמוצדקות*, יהיה חייב בתשלום דמי בחינה כפי שייקבע 
 

 לפטור מתשלום דמי בחינהסיבות 
 חפיפה חלקית או מלאה במועדיהן של שתי בחינות. -
 
 :שירות מילואים -

מועד בחינה ששירת במילואים, ועקב כך נבצר ממנו להשתתף במועד בחינה כלשהו, יהיה זכאי ל סטודנט •
 מיוחד במהלך שנת הלימודים, ללא תשלום נוסף.

בכל בחינה  ימי מילואים במהלך הסמסטר יהיה זכאי להיבחן במועד מיוחד 7-5ששירת במילואים  סטודנט •
 יום מתאריך סיום המילואים. 14במהלך שירות המילואים שלו או בטווח של מועד א או מועד ב שלה יתקיימו ש

מועד א או מועד ימים ומעלה יהיה זכאי להיבחן במועד מיוחד בכל בחינה ש 8ילואים ששירת במ סטודנט •
 יום מתאריך סיום המילואים. 45במהלך שירות המילואים שלו או בטווח של עד ב שלה יתקיימו 

שערער על ציון מועד א ובשל שירות המילואים הוקפאה תקופת ערעורו, ועד לקבלת תוצאות  סטודנט •
 ר נתקיים מועד ב, יהיה זכאי להיבחן במועד מיוחד אם נדחה ערעורו. הערעור כב

 על סטודנטים המשרתים בקבע, בכפוףזכויות משרתי המילואים המפורטות בתקנון האוניברסיטה יחולו גם 
 להליכים הבאים:

 ימציא אישור ממדור לימודים על ימי השירות המבצעיים + צו סיפוח ליחידה (העתק). סטודנט .1
 כי אכן סופח ליחידה וביצע את השירות בתאריכים שצוינו בצו הסיפוח. סטודנטתצהיר של ה קבלת .2

 פרטים נוספים ניתן לראות בתקנון המילואים באתר:
http://stuad.biu.ac.il/files_stuad/students-admin/takanonmiluim.pdf 

 חולים, שמירת הריון, לידה וכד.-מחלה ממושכת, אשפוז בבית -
 ללימודים מתקדמים יחליט שהיא מוצדקת (כגון: נישואין, אבל וכד). בית הספרכל סיבה אחרת ש -
 

 מועדי הבחינות המיוחדות
 במועדים הבאים: יתקיימובחינות מיוחדות 

 השנה השוטפת.עם הבחינות הרגילות בקורסים של  )א(
בקורסים שאינם ניתנים בשנה השוטפת ייקבע מועד מיוחד בתיאום עם מדור הבחינות, לאחר אישור המרצה,  )ב(

 יו"ר הוועדה המחלקתית ובית הספר ללימודים מתקדמים.

http://stuad.biu.ac.il/files_stuad/students-admin/takanonmiluim.pdf
http://stuad.biu.ac.il/files_stuad/students-admin/takanonmiluim.pdf
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עם התייצבות כל ציון קודם מתבטל  בכל מקרה של בחינה חוזרת הציון האחרון הוא הקובע! שימו לב:
 ., וזאת גם אם לא כתב/ה בסופו של דבר את הבחינה או פרש/ה ממנהינה נוספת בקורס זהלבח הסטודנט/ית

זכות אחרת כלשהי (כגון: אם יתברר לקבלת הציון באותו הקורס, או  זכותיוצר אישור להיבחן במועד מיוחד אינו 
 ללא הצדקה).הרצאות שלא נרשם לקורס או שנעדר מ

 
 מועדי הגשת בקשות למועד מיוחד

ללימודים מתקדמים בצירוף האישורים המתאימים על גבי  בית הספרת להיבחן במועד מיוחד יש להגיש לבקשו
. את הבקשה יש להגיש עד חודש 19/502טופס שאותו ניתן להוריד מאתר האינטרנט או לקבל במדור שמ"ע בנין 

 לפני מועד הבחינה.

 ים עם מוגבלויותסטודנטהתאמות בבחינות ל
קטגוריות הבאות: לקויי למידה, לקויי ראיה, לקויי שמיעה או לקויי בריאות, הזקוקים להתאמות ים באחת מהסטודנט

 בבחינות, יפנו ליחידה למעורבות חברתית תוך שבועיים מתחילת שנת הלימודים.

 נוהל בקשה לשיפור ציון
 .בית הספר ללימודים מתקדמים על ידישיפור ציון כפוף לנוהלי המחלקה וטעון אישור 

 המחלקה או הפקולטה מאשרת את שיפור הציון, יחולו הכללים שלהלן: אם
סטודנט שקיבל ציון שאינו מניח את דעתו במועד א רשאי לגשת לבחינה חוזרת במועד ב של הקורס בשנת  .א

הלימודים שבה הוא לומד את הקורס. עליו להירשם לבחינה באמצעות מדור בחינות ובכפוף להנחיותיו. הבחינה 
 ציון תיחשב חלק ממניין הפעמים שבהן זכאי הסטודנט להיבחן בקורס שבו הוא רוצה לשפר את הציון.לשיפור 

 
הספר בית שבה למד את הקורס, רשאי לפנות ל שנת הלימודיםשלא נבחן שנית במועד ב של הקורס ב סטודנט .ב

 ד מיוחד) בתנאים שלהלן:  ללימודים מתקדמים בבקשה לבחינה חוזרת (ראו סעיף א לעיל, מועד הגשת בקשות למוע
 הבאה. שנת הלימודיםהקורס ניתן ב .1
 .סטודנטהקורס אינו תנאי מוקדם לקורס מתקדם שבו למד או לומד ה .2
שבה נלמד הקורס בלבד,  שנת הלימודיםהקורס אינו נכלל ברשימת הקורסים המוגבלים לשיפור ציון ב .3

 בהתאם להחלטת המחלקות.
העוקבת ללימודיו  שנת הלימודיםלהיבחן רק בכל , יולשפר את ציונוהיבחן במטרה שיימצא זכאי ל סטודנט .ג

 בפעם הראשונה באותו קורס.
 בחינה פעם אחת בלבד בכל קורס.היבחן במטרה לשפר את ציונו ברשאי ל סטודנט .ד
 חל איסור להירשם מחדש לקורס לצורך שיפור ציון. .ה
 .שור בית הספר ללימודים מתקדמיםשיפור ציון בסמינר או בסדנה לאחר הגשת עבודה מתוקנת טעון אי .ו
בחינות חוזרות לשיפור ציון יתקיימו במועדים הרגילים יחד עם נבחני אותה שנה, על החומר שנלמד באותה  .ז

ללימודים מתקדמים. בקשה לשיפור ציון לא  בית הספרשנה, או במועד מיוחד אשר אושר בין כה וכה על ידי 
 תהיה עילה לאישור מועד מיוחד.

 בחינה מיוחדת לשם שיפור ציון לאחר קבלת אישור על זכאות לתואר. לא תאושר .ח
 

לבחינה  סטודנטהעם התייצבות כל ציון קודם מתבטל  !הוא הקובעבכל מקרה של בחינה חוזרת הציון האחרון 
 . , גם אם לא כתב את הבחינה או פרש ממנהנוספת בקורס זה

נבחן לקבלת הציון באותו הקורס או לזכות אחרת כלשהי (כגון: אישור להיבחן במועד מיוחד אינו אישור לזכותו של ה
 אם יתברר שלא נרשם לקורס או שנעדר ממנו ללא הצדקה).

 
 המרת בחינה בעבודה

, בקורס סטודנטניתן לאשר ל שיטת מתן הציון (כגון: בחינה, עבודה, וכ"ו) תהיה אחידה לכל הסטודנטים בקורס. 
במקרים חריגים ביותר, וזאת רק  רקנה, להגיש עבודה במקום בחינה, שבו המטלה לכל המשתתפים הינה בחי

 בתנאים הבאים:
 לא נבחן בקורס. סטודנטה .1
 על העבודה. בעל פהייבחן   סטודנטה .2
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הציון שיינתן על העבודה יהיה ציון "עובר" ולא ציון מספרי. הסמכות לאשר המרת מבחן בעבודה כנ"ל היא בידי  .3
המבקש להמיר מבחן בעבודה כמפורט לעיל  סטודנטולא בידי המחלקות. על  בית הספר ללימודים מתקדמים

 בקשה מנומקת בצירוף המלצת הוועדה המחלקתית. בית הספר ללימודים מתקדמיםלהגיש ל

 נוהל שמירת סודיות והתחייבות לסודיות
אודות פרויקטים על מכל סוג אשר רכש או ירכוש  לתארים מתקדמים מחויב לשמירת סודיות על מידע סטודנטכל 

(להלן: המידע). על כל או כל מידע אקדמי של האוניברסיטה  אילן-ברהנערכים באוניברסיטת מחקריים או אחרים 
 מידע יחולו התנאים המחייבים הבאים:

 לא לגלות לכל אדם ו/ או גוף מאוגד כלשהו, בכל צורה שהיא, את המידע או כל חלק ממנו. .1
ולפעול כך שהמידע לא יאבד, יימסר, יועתק או יועבר לאחרים. במקרה של אובדן לשמור על המידע בקפדנות  .2

 לאלתר. אילן-בראוניברסיטת המידע, תימסר על כך הודעה ל
 ידי כל אדם או תאגיד כלשהו.-לנקוט את כל האמצעים הסבירים כדי למנוע גישה למידע על .3
ולמחוק את כל המידע ממאגרי המידע אשר ברשות  ןאיל-בראוניברסיטת להחזיר את המידע ואת כל עותקיו ל .4

-בר אוניברסיטת, על מנת שלא יישאר ברשותו שום העתק ממנו, וזאת עם קבלת דרישה לכך מאת סטודנטה
 .סטודנטלהחזיר את המידע, או כאשר לא יהיה צורך עוד במידע לצורך עבודת ה אילן

הבהרה בכתב מאת  סטודנט, ידרוש הסעיףפי ה-בכל מקרה שיהיה ספק אודות מהותה של התחייבותו על .5
 לפני שינקוט צעד כלשהו. אילן-בראוניברסיטת 

 .סטודנטלא ייעשה שימוש כלשהו במידע מלבד לשם השימוש שלשמו הוא נמסר ל .6
 .אילן-בראוניברסיטת כל זכויות הקניין במידע הינן ויהיו רכושה הבלעדי של  .7
  אילן, אלא-בראוניברסיטת חולו על כל חלקי המידע שרכש או שירכוש מאת ילסודיות  סטודנטהתחייבויות ה .8
 אם יוכיח כי: 

 .אילן-בראוניברסיטת המידע היה ידוע לו לפני שקיבל אותו מאת  .א
 אילן.-בראוניברסיטת ידי -המידע היה ידוע לציבור או ניתן היה להשיגו לפני המועד שבו נמסר לסטודנט המידע על .ב
ידי -על סטודנטלנחלת הכלל או שניתן היה להשיגו לאחר המועד שבו נמסר המידע להמידע הפך להיות  .ג

 ך.כאילן, והוא לא היה אחראי או קשור ל-בראוניברסיטת 
 יורשי הסטודנט, מנהלי עזבונו והמוציאים לפועל של צוואתו במקרה של פטירתו, חס וחלילה.חובת הסודיות חלה גם על  .9

 אביב.-החוק הישראלי. סמכות השיפוט תוקנה אך ורק לבית המשפט המוסמך בתליחול חובת הסודיות על  .10
 בית הספר ללימודים מתקדמים לא יעביר את דוחות השיפוט של העבודות לכל גורם מחוץ לאוניברסיטה. .11

 לימודים לתואר שני
 מסלולי הלימודים

 הלימודים לקראת התואר השני מתקיימים בשני מסלולים:
 על תוצאות המחקר.(תזה) הגשת עבודת גמר בכתב , מחקרכולל ביצוע  – מסלול א 
. מסלול ב קיים רק בחלק מהמחלקות ומסיימיו לא יוכלו להציג מועמדותם ללימודים לקראת תזהללא  –  מסלול ב

 .הכללים על פיהתואר השלישי, אלא אם כן יבצעו עבודת מחקר לתואר השני או עבודה שוות ערך לתואר שני 
) בהיקף כפי שמתפרסם או ללא תזהמסלול לימודיו (עם  על פילהשתתף בקורסים  סטודנטשך לימודיו יידרש הבמ

ללימודים מתקדמים. ראש המחלקה רשאי להוסיף על דרישה זו.  בית הספרבכל שנה בחוברת פרטי המידע של 
הוועדה המחלקתית מתוך  דיעל יתכנית הקורסים תיקבע  הדרישות הנוספות יפורסמו מראש לידיעת המועמדים.

הקורסים שהמחלקה מקיימת לתואר שני ובמחלקות מסוימות מתוך קורסים של תכנית לימודים לתואר הראשון 
ים לתואר שני. לפחות סטודנטלא השתתף בהם ושמתאימים, לפי קביעת הוועדה המחלקתית, גם ל סטודנטשה

 ם.משעות הלימוד (הקורסים) חייבים להילמד במחלקת הא 50%
  ים עם תואר שני ללא תזה יוכלו ללמוד במסלול השלמת תזה, כמפורט בהמשך.סטודנטבנוסף לכך, 
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 תנאי הקבלה לתואר השני
לפחות. ברוב  76על המועמד להיות בעל תואר אקדמי ראשון ממוסד אקדמי מוכר עם ממוצע ציונים של  .1

 סף הציון לעלות. המחלקות נדרש ממוצע גבוה יותר. במקרים של מועמדים רבים עשוי
המל"ג, או במקרה של  על ידיבאחריות הוועדה המחלקתית לבדוק אם המוסד שבו למד המועמד בישראל מוכר  .2

 בית הספר ללימודים מתקדמיםהגופים המתאימים באותה מדינה.  על ידימועמד שלמד בחו"ל אם המוסד מוכר 
 .לא יאשר הרשמה של סטודנט שאינו עומד בדרישה זאת

חריגים ביותר, שבהם הוועדה המחלקתית ממליצה לקבל מועמד שאינו עומד בסף הקבלה המחלקתי, במקרים  .3
בבקשה לקבל את המועמד, וזאת בצירוף  בית הספר ללימודים מתקדמיםרשאית הוועדה המחלקתית לפנות ל

ם אקדמיים המסמכים הרלוונטיים ונימוקים אקדמיים מתאימים. פנייה לקבלת מועמד באופן חריג ללא נימוקי
 ים לא תובא לדיון.  מפורט

לתואר השני יהיה בדרך כלל המקצוע שבו התמחה כמקצוע ראשי בתואר הראשון.  סטודנטהמקצוע שילמד ה .4
 .אם יתקבל למקצוע שונה, עשויים להיות מוטלים עליו לימודי השלמה

הדרישות במקצוע בו במוסד שהמועמד  למדאם עבר זמן רב מאז קיבל המועמד את התואר הראשון, או אם  .5
קן י, רשאית הוועדה המחלקתית, באישור דאילן-ברההתמחות נופלות באופן מהותי מהדרישות באוניברסיטת 

 , להטיל על המועמד תכנית מיוחדת להשלמת החסר. ללימודים מתקדמים בית הספר
דמים. הוועדה ללימודים מתק בית הספרהוועדה המחלקתית תחווה דעתה על המועמד ותעביר את המלצתה ל .6

המחלקתית רשאית לערוך בחינות כניסה. ההחלטה הסופית על קבלת המועמדים וקביעת תנאי קבלתם תהיה 
 ללימודים מתקדמים. בית הספרבידי 

בקורסי השלמה מעבר לקביעת המחלקה. התנאים  סטודנטללימודים מתקדמים רשאי לחייב את ה בית הספר .7
 בלה.התקפים הם התנאים המופיעים במכתב הק

 
 

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

 בלימודים סטודנטמעמד ה
 סטודנט מן המניין

 תואר שני ללא תנאי. סטודנט
 סטודנט מן המניין בתנאי

  וכד.  נ"ז) 16( ש"ש 8תואר שני שהוטלו עליו תנאים כגון: סיום ב.א., השלמת קורסים עד  סטודנט
 הראשונה. שנת הלימודיםלעמוד בתנאים שנקבעו לו ב סטודנטעל ה

 סטודנט במעמד מיוחד
במעמד מיוחד ועליו ללמוד את קורסי  סטודנטיתקבל כנ"ז) 16(ש"ש  8שיתקבל ויחויב בקורסי השלמה מעל  סטודנט

ש בקשה לשינוי ההשלמה בשנת הלימודים הראשונה. כאשר ישלים את קורסי ההשלמה בממוצע הנדרש עליו להגי
 שנה א לתואר השני. סטודנטמעמד לתואר השני, ורק אז ייחשב 

 שינוי מעמד
לא יהיה זכאי להמשך לימודים אם לא  סטודנטשעמד בתנאי הקבלה שנקבעו לו יגיש בקשה לשינוי מעמד.  סטודנט

 בית הספרש בקשה לשלא עמד בתנאים ומעוניין להמשיך בלימודיו יגי סטודנטעמד בתנאים שנקבעו עם קבלתו. 
מחלקתית. המשך הלימודים מותנה הועדה הוללימודים מתקדמים להארכה במילוי התנאי, בצירוף המלצת יו"ר 

 ללימודים מתקדמים. בית הספרבאישור הבקשה על ידי 
 

 הדרישות לתואר השני
 עם עבודת מחקר (תזה) –הדרישות במסלול א 

עבודת גמר בכתב על תוצאות המחקר וייבחן  סטודנטהמחקר יגיש הבמסלול זה נדרש לבצע מחקר. בסיום  סטודנט
לפחות. נ"ז)  24(ש"ש  12להשתתף בקורסים בהיקף של  סטודנטבפני ועדה. במשך תקופת לימודיו יידרש ה

. הרכב הקורסים ייקבע על בית הספר ללימודים מתקדמיםקן יהוועדה המחלקתית רשאית להוסיף קורסים באישור ד
 .בית הספר ללימודים מתקדמיםהמחלקתית בהתאם לתקנון ידי הוועדה 

לבצע את עבודת המחקר שלו  סטודנטרשאי ה ללימודים מתקדמים בית הספרקן יבאישור הוועדה המחלקתית וד
 .מחוץ לכותלי האוניברסיטה
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 הצעת המחקר
שרת על ידי ללימודים מתקדמים, באמצעות המחלקה, הצעה לעבודת מחקר, מאו בית הספריגיש ל סטודנטה .1

זולת אם קבעה הפקולטה או הראשונה,  שנת הלימודיםעד לסוף  ,המנחה ועל ידי יו"ר הוועדה המחלקתית
 השנייה. שנת הלימודיםלא יאוחר מסוף סמסטר א בהמחלקה שניתן להגיש את ההצעה 

ר עם ככל שהסטודנט נרשם ללימודים מבלי שנקבעו לפני ההרשמה מנחה ונושא, על הסטודנט ליצור קש .2
מנחים פוטנציאליים בכל ההקדם האפשרי ולא יאוחר מסוף שנת הלימודים הראשונה בכדי שיוכל לקבוע את 

. ככלל, אי סיכום מבעוד מועד עם מנחה לא יהווה עילה למתן ארכה להגשה של הצעת הנושא ולהתחיל במחקר
 מחקר או של העבודה.

החלטת בית  על פי יוצאים מן הכללרק במקרים  יינתנוהנ"ל  יםהארכות בהגשת הצעת המחקר מעבר למועד .3
 הספר ללימודים מתקדמים.

 
 הוראות לכתיבת הצעת המחקר ראו להלן בסוף פרק הנהלים לתואר השני.

 חינת גמרב
 בהתאם לתקנון. ידי יו"ר הוועדה המחלקתית-פה בפני ועדה שתמונה על-ייבחן בעל סטודנטה .1
עבודת  תחוםב נושאיםהיה חייב להראות בקיאות במכלול האת תוצאות מחקרו וי סטודנטבבחינה יציג ה .2

המחקר שלו ובחומר נוסף שתקבע הוועדה המחלקתית. הוועדה המחלקתית רשאית לקיים בחינה בכתב על 
 החומר הנוסף.

הזכאות לגשת לבחינה מותנית בסיום כל הדרישות, כולל קבלת ציון סופי בקורסים הנדרשים ללימודי התואר  .3
לא ייבחן בבחינת  סטודנטהמחלקות אחראיות לכך ש .שבה נערכת הבחינה שנת הלימודיםל וברישוםהשני 

 גמר קודם שיסיים את מלוא חובותיו.  
 

 עבודת גמר
 הוראות לכתיבת עבודת הגמר ראו להלן בהמשך הנהלים.

 
 (ללא תזה)ללא עבודת מחקר  –הדרישות במסלול ב 

לפחות, ובכללן לפחות שני סמינריונים. הרכב נ"ז)  36(ש"ש  18 מכסת השעות השנתיות הנדרשת במסלול זה היא
הקורסים ייקבע על ידי הוועדה המחלקתית בהתאם לתקנון. הוועדה המחלקתית רשאית להוסיף קורסים ו/או בחינת 

 ללימודים מתקדמים. בית הספרקן יגמר באישור ד
 

 לימודי יסוד ביהדות
 אילן-בוגרי אוניברסיטת בר .1

 נ"ז) 4( ש"ש  2 ביהדות בהיקף שלים בקורסחייבים 
 ים אשר היו פטורים מלימודי יסוד בתואר הראשון).סטודנט(חובה זו חלה גם על 

 ים במסלול הישיר לתואר שני פטורים מקורס יסוד ביהדות.סטודנט
 בוגרי מוסדות אקדמיים אחרים .2

  יםחייבנ"ז)  8ש"ש ( 4-"ז) מתוך הנ 4(ש"ש  2): נ"ז 8( ש"ש  4 קורסי יסוד ביהדות בהיקף כולל שלבחייבים 
 להיות בתנ"ך או בתלמוד.

 הבאים: נ"ז) במקרים 4ש"ש ( 2-מים הנ"ל יהיו פטורים סטודנטה
אילן או במוסד -ים שלמדו במסגרת לימודיהם לתואר ראשון קורסים ביהדות באוניברסיטת ברסטודנט •

אילן לתואר הראשון יוכלו להגיש -בראוניברסיטת ב סטודנטיםשחלים על ה החובותאקדמי אחר בהיקף 
) לבית הספר ללימודי יסוד ביהדות על גבי טופס פנייה ולבקש רשמיים ומקורייםבקשה (בצירוף מסמכים 

    ).נ"ז 8ש"ש ( 4 -נ"ז) מתוך ה 4ש"ש ( 2-מפטור 
 "ז). נ 4( ש"ש 2-במחשבת ישראל יהיו חייבים או בתלמוד בים שיתקבלו וילמדו לתואר שני בתנ"ך, סטודנט •

  יהיו  תעודת הוראהלאילן ובנוסף -בראוניברסיטת תואר שני בלבוגרי מוסדות אקדמיים אחרים הלומדים . 3
   יםחייבנ"ז)   8ש"ש ( 4 -נ"ז) מתוך ה 4ש"ש ( 2נ"ז):  8ש"ש ( 4 -תואר שני במסגרת הלימודים למחויבים ב

    ש"ש  6ל נוספים, ובסך הכנ"ז)  4ש"ש ( 2-תעודת הוראה בהלימודים לבמסגרת ו ,להיות בתנ"ך או בתלמוד
 ביהדות. נ"ז) 12(
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יהיו מחויבים במסגרת אילן -בראוניברסיטת תואר שני בלתעודת הוראה ואח"כ לידה וילמדו תחילה מב
מסגרת הלימודים וב ,חייב להיות בתנ"ך או בתלמודנ"ז)  4ש"ש ( 2נ"ז)  8ש"ש ( 4-תעודת הוראה בהלימודים ל

תואר השני לימודים לביהדות במסגרת ה נ"ז) 12ש"ש ( 6נוספים, ובסך הכול  נ"ז) 4ש"ש ( 2-תואר השני בל
   תעודת הוראה.לו

 במכון הגבוה לתורה או במדרשה לבנות באוניברסיטה בהיקף שלשני הלומדים לתואר  בר אילן  בוגרי.  4
 .יהיו פטורים מלימודי יסוד ביהדות נ"ז): 8ש"ש ( 4     
      במכון הגבוה לתורה או במדרשה לבנות באוניברסיטה שני אינם בוגרי בר אילן הלומדים לתואר סטודנטים ש     
 .יהיו פטורים מלימודי יסוד ביהדות נ"ז), 16ש"ש ( 8בהיקף של      

   יהודים פטורים מלימודי יסוד ביהדות, אך חייבים במקום זאת בלימודים כלליים באותו היקף שעות  ים לאסטודנט   .5
 ממחלקה שונה מהמחלקה שבה הם לומדים.      

 

 שפה זרה
כל מחלקה תקבע לסטודנטים 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.
 

  המחלקות בעניין שפות זרות מופיעה בחוברת פרטי מידע, בחומר המתפרסם על ידי המחלקות השונות.דרישת 
סטודנטים במחלקה המטילה חובת לימוד שפה זרה, ושחייבים להשתתף בקורס באנגלית על פי בחינת המיון 

 .ישתתפו בו בשנה הראשונה ללימודיהםלתואר שני של היחידה לאנגלית כשפה זרה, 
 

נט יוכל להוכיח ידיעת שפה על ידי עמידה בבחינה שתיערך על ידי המחלקה שבה הוא לומד, במידה סטוד
קורסים אלה לא ייחשבו במניין קורסי ההתמחות  שהמחלקה מקיימת מבחן כזה ובהסכמת יו"ר הוועדה המחלקתית.

 שבהם חייב הסטודנט.
 

את השפה האנגלית, יהיה זכאי לפטור מחובת סטודנט לתואר שני, שעל פי דרישת מחלקתו הוטל עליו ללמוד 
 אנגלית לתואר שני, אם מתקיים אחד התנאים הבאים:

 אילן בחינת מיון לתואר שני בציון פטור.-עבר ביחידה לאנגלית כשפה זרה באוניברסיטת בר .א
 הוא בעל תואר ראשון ממוסד להשכלה גבוהה מוכר בארץ דוברת אנגלית (לא שלוחה בארץ). .ב
אילן, האוניברסיטה -ראשון במחלקה לאנגלית באחד המוסדות הבאים: אוניברסיטת בר הוא בעל תואר .ג

 גוריון, אוניברסיטת אריאל ואוניברסיטת חיפה.-אביב, אוניברסיטת בן-העברית, אוניברסיטת תל
קיבל פטור בבחינה מחלקתית מיון באנגלית במחלקה שבה הוא לומד. הפטור מותנה באישור בית הספר ללימודים  .ד

 תקדמים.מ
-ומעלה בקורס הפטור לתואר ראשון באוניברסיטאות בר 85שקיבל ציון  ללא תזה, –במסלול ב הוא סטודנט  .ה

 השנים שקדמו ללימודי התואר השני. 10-בגוריון, העברית, אריאל או הטכניון,  -אביב, חיפה, בן-אילן, תל
ומעלה, או  134חינת אמיר"ם ציון של שקיבל במבחן הפסיכומטרי או בב ללא תזה –במסלול ב הוא סטודנט  .ו

השנים  10-באילן, -במבחן אמי"ר, או ציון פטור באמצעות המבחן לשיפור רמה באוניברסיטת בר 234ציון 
 . שקדמו ללימודיו לתואר השני

. תוצאות חלק הכתיבה מסווגות 6-5יקבל פטור אם ציונו בחלק הכתיבה הוא  GMATסטודנט שנבחן בבחינת  .ז
 .Mרמת  – 0-2, ציון 4Mרמת  – 3, ציון 2Mרמת  – 4על פי המדרג הבא: ציון  לרמות לימוד

. תוצאות המבחן מסווגות לרמות על פי המדרג 6-3.5יקבל פטור אם קיבל ציון  GREסטודנט שנבחן בבחינת  .ח
 .Mרמה  – 1.5-0, ציון 4Mרמה  – 2, ציון 2Mרמה  – 3-2.5הבא: ציון 

יזכה אף הוא לפטור. תוצאות אחרות מומלץ  בפורמט האקדמי IELTSחן במב band 9-8סטודנט שקיבל ציון  .ט
 להעביר להערכת היחידה לאנגלית כשפה זרה.  
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סטודנט העונה לקריטריונים שבסעיפים ב, ג, ה, ו ,ז, ח, ט צריך להגיש בקשה בכתב בצירוף מסמכים 
 חינה.מתאימים ליחידה לאנגלית כשפה זרה, לפני תום תקופת הרישום לב

 קומה א), 407(בנין  ליחידה למעורבות חברתית למידה מתבקשים להציג את האבחונים שלהם סטודנטים עם לקויות
 ה,-לא יאוחר מחודש לפני תום הרישום לבחינת המיון של היחידה לאנגלית שפה זרה, וזאת בשעות הקבלה בימים א

 .12:00 – 10:00בין השעות 

 
 בחינות המיון

 מתקיימות פעמיים או שלוש פעמים בשנה בין החודשים יוני לספטמבר. ן בשפה האנגליתבחינות המיו
 . נא לשים לב להוראות ההרשמה ולתאריכי הרישום המוגבלים.efl.biu.ac.ilפרטים מלאים באתר היחידה לאנגלית כשפה זרה 

 
 רשאים לגשת לבחינת המיון באנגלית:

 סטודנטים לתואר שני. .1
 .החל מן המועד שבו נקלטה הבקשה במחשב האוניברסיטהה להתקבל ללימודי תואר שני, מועמדים שהגישו בקש .2
 סטודנטים לתואר ראשון בעלי אפיון במחשב של מסלול ישיר לתואר ראשון ושני. .3
 

ההשתתפות בבחינה למועמדים אין בה משום אישור קבלה לתואר שני. לכל סטודנט הזכות להיבחן פעם אחת בלבד 
 שנים. רישום (במחשב) לבחינה מהווה ניצול הזכות להיבחן גם אם הסטודנט לא נבחן בפועל. בתקופה של שלוש

 הסיווג לקורסים נעשה על פי בחינת המיון לתואר שני כדלקמן:
 נ"ז). 8( שעות שבועיות 4:   קורס שנתי בן Mרמת  •
 .נ"ז) 2( שעות שבועיות 2: קורס סמסטריאלי בן M2רמת  •
 נ"ז). 4( שעות שבועיות 4בן  : קורס סמסטריאליM4רמת  •
 

  במבחן ניתן גם לקבל פטור מלימודי אנגלית. 
 .הפטור מאנגלית תקף לעשר שנים לאחר קבלתו

 משך הלימודים
 .שנתייםבדרך כלל משך הלימודים במסלול א (הכולל עבודת מחקר) ובמסלול ב (ללא מחקר) הוא 

אפשרות הארכה  בית הספר ללימודים מתקדמיםישקול מוצדקים ובהמלצת הוועדה המחלקתית חריגים ובמקרים 
סטודנטים בפקולטות למדעים ים במסלול הכולל עבודת מחקר (למעט סטודנטלשנת לימודים שלישית, וזאת רק ל

 )., רפואה והנדסהמדעי החיים, מדויקים
"ל תגרום להפסקת עמידה במועדים הנ-מניין השנים יחול גם במקרים של שינוי מגמה או החלפת נושא המחקר. אי

 .ודים. במקרים חריגים תינתן הארכהלימ
, נימוק ים בצירוף המלצת הוועדה המחלקתיתללימודים מתקדמ בית הספראת הבקשה למתן הארכה יש להגיש ל

 .בית הספר ללימודים מתקדמים על ידיהמשך הלימודים מותנה באישור הבקשה  אקדמי מפורט ומסמכים רלוונטיים.
(בשנה שאליה התקבלו), יהיו זכאים נ"ז)  16(ש"ש  8בו וילמדו בפועל קורסי השלמה בהיקף שמעל ים שיחויסטודנט

   לשנת לימודים נוספת מעבר לשנתיים.

 מעבר ממסלול למסלול
ללימודים  בית הספר) או להיפך יגיש לתזה) למסלול ב (ללא עם תזההמבקש לעבור ממסלול א ( סטודנט

הראשונה. הוועדה  שנת הלימודיםה של הוועדה המחלקתית, לא יאוחר מסוף מתקדמים בקשה, הכוללת המלצ
רשאית להתחשב בלימודיו במסלול הקודם כמילוי חלקי או ללימודים מתקדמים קן בית הספר יהמחלקתית באישור ד

 מלא של הדרישות במסלול שאליו עבר הסטודנט. 
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 שכר לימוד
 גבוהה.גובה שכר הלימוד נקבע על ידי המועצה להשכלה 

ים הלומדים תואר שני במגמות: חינוך סטודנטשכר לימוד עבור לימודיו,  200%הלומד לתואר שני, ישלם  סטודנט
עבור לימודיהם. שכר לימוד ששולם עבור  250%ישלמו  "ייעוץ או חינוך מיוחד בנושאי "לקויות למידה" או "אוטיזם

 כלל בחישוב תשלום המינימום של שכר הלימוד.לימודי השלמה ו / או לימודים במסגרת תואר אחר לא יי

 שכ"ל. 50%לפי חלקיות לימודיו, ולא פחות מ  סטודנטהשנים הראשונות ישלם ה 2 -כל אחת מ 

עלות קורסי השלמה והתשלומים הנלווים הקובע את חובותיו וזכויותיו של הסטודנט  תקנון מפורט של שכר הלימוד,
האקדמית" המתפרסמת באתר מדור תל"מ ומחלקת שכר לימוד של  מופיע ב"חוברת ההוראות להרשמה לשנה

 האוניברסיטה לקראת עריכת תכנית הלימודים על ידי מדור תכניות לימודים  ומעקב.

 100%ועובר ללמוד במסלול עם תזה, יהיה עליו לשלם  בוגר אשר סיים לימודיו לתואר השני במסלול (ללא תזה)
 ).ששילם עבור לימודיו במסלול ללא תזה ל“שכ 200% -ל נוספים (בנוסף ל“שכ

   אילן לתואר שני למסלול עם תזה, יחויב במינימום של  -בוגר מסלול ללא תזה מאוניברסיטה אחרת שהתקבל בבר
  .שכ"ל לתואר שני 100% 

 שכר לימוד לתכניות לימודים מיוחדות
ול לוגיסטיקה למנהלים, ייעוץ ארגוני, , חשבונאות, ניהIMBA ,EMBAבתוכניות לימודים מיוחדות כגון:  סטודנט

 .ישלם שכר לימוד מיוחד, כפי שיקבע על ידי מוסדות האוניברסיטה

 ות לכתיבת הצעת מחקרנחיה
ברצף הגיוני מהרקע והמטרה  יםהצעת המחקר צריכה להיות מנוסחת באופן מדויק וברור. עליה להוביל את הקורא

 .בוצעתא ישאלת המחקר וכיצד הועד לשיטת הביצוע, באופן שהקורא יבין מהי 
אם נושא העבודה דורש אישור של ועדת האתיקה יש לדאוג לאישור זה מהמחלקה או מהפקולטה לפני הגשת 

 הצעת המחקר לאישור.
 

 על הצעת המחקר לכלול:
ושם מנחה  סטודנט, הכולל את נושא עבודת המחקר בעברית ובאנגלית, שם המחלקה, שם השערעמוד  )1

 חים (ראו דוגמה בעמוד הבא).                                                                  העבודה או המנ
 הכולל את שמות הפרקים ואת מספרי העמודים. תוכן העניינים,עמוד  )2
 הכולל הסבר כללי של הנושא וחשיבותו.  מבוא,פרק  )3
 : הגדרה ברורה של המטרה. מטרת המחקרפרק  )4
רק זה תינתן תשובה לשאלה באילו שיטות יבוצע המחקר ובאילו שיטות יעובדו וינותחו . בפשיטת המחקרפרק  )5

 הממצאים.
 תוצאות ראשוניות שהתקבלו במחקר או דוגמאות של שאלונים )6
 , שאליה יש התייחסות בהצעת המחקר.ביבליוגרפית רשימה )7
 חובה למספר את העמודים של הצעת המחקר. )8

 מודפסים (לא כולל הרשימה הביבליוגרפית). עמודיםעשרה היקף הצעת המחקר לא יעלה על 
) והרשימה הביבליוגרפית יש לכתוב בצורה המקובלת Footnotesהמקומות, הציטוטים, ההערות (-את מראי

 .באותו תחום חקרייםבפרסומים המ
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 לשער של הצעת מחקר דוגמה
 

ת ט י ס ר ב י נ ו ר א ן- ב ל י  א
 

 ________________ -המחלקה ל 
 

 ואר שניהצעת מחקר לת
 
 

 :הנושא
 

_____                  __________________________________________________ 
 

          __________________________________________________   
 

_______________________________________________________ 
 
 שם המנחה ____________________________ 

 
 שם המנחה הנוסף (אם יש)__________________ 
 
 

 מס ת"ז  _______________ ______________________   יתשם הסטודנט/
 

 

 הוראות והנחיות להגשת עבודת הגמר לתואר השני
 באוניברסיטה באותה שנה שבה הוא מגיש את העבודה. סטודנטאת עבודת המחקר חייב להיות רשום כ גישהמ סטודנט .1

ט שמועד סיום לימודיו נקבע לסוף שנת לימודים מסוימת חייב לסיים את כל חובותיו עד היום האחרון של סטודנ .2
אותה שנת לימודים, כולל סיום חובות השמיעה של קורסים, סיום סופי של עבודת הגמר, הבחינה על עבודת 

פי התקנון בשכר לימוד עבור  המחקר לתואר השני ותיקונים אם נדרשו. סטודנט שלא יעמוד בתנאי זה יחויב על
 שנת לימודים נוספת.

כדי להימנע מחיוב שכר לימוד נוסף, יש להגיש את עבודת הגמר לאישור הוועדה המחלקתית כשלושה חודשים  .3
 לבצע תיקונים אם יידרשו. סטודנטלפני פתיחת שנת הלימודים העוקבת, וזאת כדי שיספיק ה

יום ממועד הגשת  60קר והמבחן עליה יתבצעו תוך בדיקת עבודת המחעל המחלקה לדאוג לכך ש  .4
 .העבודה למחלקה
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 בחינת גמר
את תוצאות מחקרו  סטודנטבבחינה יציג ה .פה בפני ועדה שתמונה על ידי הוועדה המחלקתית-ייבחן בעל סטודנטה

עדה ויהיה חייב להראות בקיאות במכלול הבעיות בשטח עבודת המחקר שלו ובחומר נוסף שיקבע על ידי הוו
 המחלקתית. הוועדה המחלקתית רשאית לקיים בחינה בכתב על החומר הנוסף.

הזכאות לגשת לבחינה מותנית בסיום כל הדרישות, כולל קבלת ציון סופי בקורסים הנדרשים ללימודי התואר השני, 
ט לא ייבחן . המחלקות אחראיות לכך שסטודנוברישום לשנת הלימודים שבה נערכת הבחינהכולל יהדות ושפה זרה, 

 בבחינת גמר קודם שיסיים את מלוא חובותיו.  

 כתיבת עבודת הגמר (תזה) בשפה האנגלית
המבקש לכתוב את עבודת הגמר בשפה האנגלית, יגיש לראש המחלקה בקשה מנומקת בצירוף המלצת  סטודנט
 ציר באנגלית בגוף העבודה.להוסיף תקציר בעברית ותק חייבשבקשתו אושרה בכתב על ידי ראש המחלקה  סטודנטהמנחה. 

 פורמט מאמרכתיבת עבודת הגמר (תזה) ב
 .שהמאמר הוגש לפרסום ומעלה) B(מרמה עת יש להוסיף אישור מכתב פורמט מאמר. לכתוב את עבודת הגמר בניתן 

 פרסום עבודת המחקר
 לא יפרסם את עבודת המחקר או חלק ממנה, אלא אם כן קיבל אישור לכך מהמנחה. סטודנטה

המפרסם עבודת מחקר או חלק ממנה, יציין את שם המחלקה והמנחה וכן יציין כי המחקר נעשה  דנטסטו
 אילן, כחלק מלימודי התואר השני.-באוניברסיטת בר

 הנחיות לכתיבת עבודת הגמר
    בין השורות עם  של שורה וחציברווח  A4) או על נייר בגודל letter"קוורטו" (עבודת הגמר תודפס על נייר  .1

 השורות. רות ומראי המקומות ברווח אחד ביןהביבליוגרפיה, ההעניתן להדפיס את  ס"מ מכל צד). 3-2( רחבים שוליים 
  Times New Roman. , בעברית בגופן דוד ובאנגלית בגופן12מומלץ להדפיס בגודל 

יתן נ קטנה יותר.ההערות באות . ניתן להדפיס את הביבליוגרפיה תודפס באותו גודל אות כמו כל העבודה
 להדפיס את העבודה משני צדי הדף ובלבד שתובטח קריאה נוחה וברורה.

דפים המודפסים משני צדי הדף). מומלץ לכרוך את  75עמודים מודפסים (או  150היקף העבודה לא יעלה על  .2
 העבודה רק אחרי אישור ועדת הבחינה במחלקה.

 מבריסטול.                                                         גבי הכריכההעבודה תכלול שערים בעברית ובאנגלית על  .3
 כותר העבודה באנגלית ייכתב באות גדולה בראש כל מלה (מלבד מילות הקישור).

 אחרי השערים על גבי הכריכה יבואו שערים פנימיים זהים לחיצוניים (על פי הדוגמה להלן). .4
 מי יבוא דף עם שם המנחה או המנחים בנוסח זה:בעמוד שמעבר לשער הפני .5

 עבודה זו נעשתה בהדרכתו/ם של פרופ / ד"ר ______________________ 

מהמחלקה / פקולטה / בית הספר / יחידה ל... (יש לבחור במתאים) ________________________ של  
 אילן.-אוניברסיטת בר

 המנחה באנגלית כך:מעבר לשער הפנימי באנגלית יופיע דף עם שם  

This work was carried out under the supervision of Prof. / Dr. _______________ Faculty / 
Department / School of / Interdisciplinary Unit (choose the most appropriate) ___________,    
Bar-Ilan University. 
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 וכן נספחים (אם יש). נים, המפרט את פרקי העבודהלאחר מכן יופיע דף תוכן העניי.    6
 יש לציין בתוכן קיומם של תקציר עברי ותקציר לועזי.        

 ורשימה ביבליוגרפית, ותקציר באנגלית (ראו דוגמאות להלן).סיכום תקציר עברי, מבוא, בעבודה חובה לכלול  .7
תשומת לב מיוחדת יש להקדיש  .ל הגהההתקנה של העבודה בהתאם למקובל בתחום ועיש להקפיד על  .8

למראי מקומות, לציטוטים, להערות ולרשימה הביבליוגרפית, שאותם יש לכתוב בצורה המקובלת בפרסומים 
בכל מקרה יש לציין את שמות המחברים, שם הפרסום (שם המאמר, שם כתב העת,  המקצועיים באותו תחום.

 שנת הפרסום.מספר העמוד הראשון במאמר, שם הספר וכו), ו
 תחום העבודה.הדרישות הייחודיות המקובלות בהן דרישות מינימום; בכל מקרה יש להקפיד על ההנחיות  .9

 .בעברית ובאנגלית עבודת הגמר תכלול תקצירים .10
(או, במקום התקציר באנגלית, אם העבודה נכתבה בשפה שאינה עברית או אנגלית, בשפה שבה 

 עמודים. 5-3קצירים יהיה בהיקף של . כל אחד מהתהעבודה נכתבה)
יינתן רק במקרים יוצאי דופן , שמחייבת אישור מוקדם של בית הספר ללימודים מתקדמיםזה חריגה מנוהל  .11

 ובהתחשב בהמלצות מנומקות של המנחה ושל הוועדה המחלקתית לפני הגשת עבודת הגמר לשיפוט.
נא ראו הוראות מעודכנות באתר המחלקה  – מגמה לקומפוזיציה במחלקה למוזיקהסטודנטים ב .12

www.music.biu.ac.il 
עבודה המורכבת ממאמרים, נא ראה הוראות באתר מערך הספריות בפרק: הנחיות להפקדת עבודות גמר,  . 13

 .3סעיף 
 לא יינתן אישור על סיום לימודי התואר השני כל עוד לא הוגשה עבודת הגמר בהתאם להוראות.

 
 הזכאות לתואר השני יש לבצע את הפעולות הבאות: לשם קבלת אישור

 4-2עבור חברי ועדת הבחינה המחלקתית (עותקים של העבודה בכריכה זמנית  להגיש לוועדה המחלקתית .א
 עותקים על פי קביעת המחלקה).

 מועד ההגנה על עבודת המחקר ייקבע בתיאום עם המחלקה. –להיבחן בבחינת הגמר  .ב
 .עותקים כרוכים של עבודת המחקר למחלקה מחלקה)(על פי קביעת ה 5-2למסור 

 יש לקבל אישור בכתב מיו"ר הוועדה המחלקתית להגיש את עבודת הגמר לספרייה המרכזית. -
 : נוהל מסירת עותקים סופיים של עבודת הגמר לספרייה המרכזית .ג
 :לפני מסירת עותקים לספרייה 

אשר נמצאות באתר בית הספר ללימודים  תהיש לקרוא בעיון את ההנחיות לגבי כתיבת העבודה ועריכ .1
 ;מתקדמים

 לבדוק שאכן העבודה עומדת בדרישות; מהמנחהיש לבקש  .2
 מהמחלקה חתום ע"י המנחה להפקדת העבודה בספרייה המרכזית.יש לקבל אישור  .3
 ;יש להחזיר את כל הספרים שהושאלו מספריות האוניברסיטה ולשלם קנסות (אם יש) .4
חובה להזמין תור באמצעות האתר של מערך הספריות בכתובת:  רכזית: ספרייה המבהתזה  להפקדת .5

http://lib.biu.ac.il/node/1356.  
  עליך לוודא שקיבלת דוא"ל המאשר את התור. נא להקפיד להגיע בזמן.

 יש להביא לספרייה המרכזית: .ד
 של התזהעותק מודפס אחד  .1

קשה, כאשר דף השער  העותק המודפס חייב להיות בכריכה – מידעה למדעי המחלקה  וצא מכלל זה:י
 מנוילן ומודבק על גבי הכריכה.

          ). העותק הדיגיטאלי חייב להיות זהה שיוחזר לסטודנט קי-און-באמצעות דיסק( עותק דיגיטאלי אחד .2
 . PDFאחר בלבד בפורמט , מוגש בקובץ וערוך בסדר הקריאהלעותק המודפס 

 על פי כל ההוראות וההנחיות של בית  אישור מהמחלקה חתום על ידי המנחה שהעבודה כתובה  .3
 הספר ללימודים מתקדמים. 

 

http://lib.biu.ac.il/node/1356
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  ה הלאומית בירושלים.יספרילעותק דיגיטאלי עביר ה המרכזית תיהספרי
  העבודה. הפקדתמרכזית על ה הייקבל הסטודנט אישור מהספרי ,העבודה על פי ההוראותהפקדת לאחר 

 הסטודנט יחתום על טופס אישור שימוש בעבודת הגמר (עותק מודפס ועותק אלקטרוני).  
בר (סטודנטים, מידע אישי, -מערכת אינבאמצעות להגיש את הבקשה לקבלת אישור הזכאות לתואר שני יש  .ה

 קוד אישי וסיסמה). 
 

 ה תאשר זאת בתיק הדיגיטלי של הסטודנט.יילאחר פעולה זו יש להודיע לספרייה על מנת שהספר .ו
 

 בנוסף:
ידי -שלח עליימסרו עותק נוסף של העבודה למחלקה. עותק זה  י סטודנטים מהפקולטה למדעי החברה* 

 המחלקה למכון הנרייטה סאלד.
 

  חינוך.בית הספר ללספריית  ישירותעותקים  2לחינוך ימסרו ית הספר ב* סטודנטים ב
 

 העבודה דוגמה לסדר עריכת

 מספר עמוד 

 ללא מספור בריסטול)משער עברי (בכריכה  .1

 ללא מספור שער עברי (פנימי הזהה לשער בכריכה) .2

 ללא מספור שם המנחה או המנחים .3

 ללא מספור הבעת תודה (רשות) .4

 ללא מספור תוכן העניינים .5

 ללא מספור ור"ת רשימת קיצורים .6

 , מפות (אם יש) יש לציין רשימת לוחות, טבלאות .7

 מס ע בו מופיעים

 ללא מספור

 באותיות עבריות (א, ב, ג ...) תקציר עברי .8

 בספרות רגילות מבוא .9

 בספרות רגילות גוף העבודה (פירוט הפרקים) .10

 בספרות רגילות דיון ומסקנות .11

 בספרות רגילות רשימה ביבליוגרפית .12

 פרות רגילותבס נספחים (אם יש) .13
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 (… i.ii. iii)בספרות רומיות  תקציר בשפה האנגלית .14

 ללא מספור שם המנחה באנגלית .15

 ללא מספור שער באנגלית (פנימי הזהה לשער בכריכה) .16

 ללא מספור שער באנגלית (בכריכה מבריסטול) .17

ע באתר האוניברסיטה) בדפי השער ובדפי ספר או יחידה (כפי שמופי-יש לדייק ולבחור בין מחלקה, פקולטה, בית
 שם המנחה בשתי השפות.

 דוגמה לשער קדמי לעבודת הגמר (עברי)

 אילן-אוניברסיטת בר

 כותרת העבודה

 שם הסטודנט

 (שם פרטי לפני שם משפחה)

 

 עבודה זו מוגשת כחלק מהדרישות לשם קבלת תואר מוסמך

 אילן -ל אוניברסיטת ברבמחלקה / פקולטה  / בית הספר / היחידה ל...... ש

 

 שנה עברית                                                        רמת גן

 דוגמה לשער אחורי לעבודת הגמר (אנגלי)
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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 of / Interdisciplinary Studies Unit ……,  
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Ramat-Gan, Israel                                                     Year 
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 אילן-אוניברסיטת ברבטים מצטיינים תכנית המסלול הישיר לתואר ראשון ושני לסטודנ
 
 מבוא .1

ים מצטיינים סטודנטהמסלול הישיר לתואר שני הוא מסלול לימודים מזורז לתואר ראשון ולתואר שני, המיועד ל
. הזכאות ללמוד במסלול זה נקבעת על סמך הישגים גבוהים מורחב בלבד הלומדים לתואר ראשון במקצוע
 וניברסיטה.במהלך לימודי התואר הראשון בא

 ים במסלול זה ייהנו מהפחתה של קורסים לעומת המסלול הרגיל.סטודנט
ים במסלול הישיר חייבים לסיים את לימודי התואר הראשון והתואר השני במסלול הכולל מחקר ובמסלול סטודנט

 ללא מחקר בפרק זמן קצוב, כמפורט להלן.
ים מצטיינים סטודנטהקצוב, וכדי לאפשר ל כדי לעמוד ביעד זה של השלמת שני תארים בתוך פרק הזמן

השתלבות במסלול מהיר ללימודים מתקדמים, נבנתה תכנית לימודים מיוחדת לתואר הראשון, שבעיקרה היא 
מחלקתית (מקצוע מורחב), ואשר מכסת הלימודים בה פחותה מן הרגיל. תכנית מיוחדת זו מאפשרת -חד

 שית ללימודים.השתתפות בקורסים לתואר השני כבר בשנה השלי
 

 מבנה הלימודים בתואר ראשון ובתואר שני במסלול הישיר . 2
, ילמדו באוניברסיטה את 3ים מצטיינים שהתקבלו למסלול הישיר על פי הנוהל שיפורט להלן בסעיף סטודנט

 התכנית הבאה (בחלק מן המחלקות ייתכן היקף שעות שונה לפי קביעת המחלקה):
 בתואר הראשון

 . נ"ז) בהתאם להחלטת המחלקה 8ש"ש ( 4ניתן לתת הפחתה של עד  – מקצוע מורחב
 14סטודנטים שהתחילו את לימודי התואר הראשון לפני שנה"ל תשע"ז חייבים נ"ז) [ 20(ש"ש  10 – לימודי יסוד ביהדות

 .נ"ז)] 28( ש"ש
 .], כמקובלנ"ז) 8( ש"ש 4במקום נ"ז) [ 4ש"ש ( 2 –/ העשרה קורס כללי 

 :סה"כ
 .לתואר ראשוןנ"ז)  116( שנתיות שעות 58ם מינימו

 לימודי אנגלית והבעה עברית, בהתאם לכללים (ללא נקודות זכות אקדמיות).
לפחות נ"ז)  116(שעות שנתיות  58 -סים כלליים /העשרה כדי להגיע ליש להשלים קורסי מחלקה או קור

 לתואר.
 בתכנית זו יקבל תעודת סיום במקצוע מורחב. סטודנט

 
השעות האמורה במקצוע המורחב מתייחסת רק למחלקות שבהן מכסת הלימודים הכוללת בתואר  מכסת

 לפחות.נ"ז)  128(ש"ש  64-הראשון מגיעה ל
 

 בתואר השני
 הכולל מחקר. –במסלול א נ"ז)  24( ש"ש 12
 ללא מחקר. –במסלול ב נ"ז)  36( ש"ש 18

 דמיות).לימודי שפה זרה, בהתאם לכללים (ללא נקודות זכות אק
 ים במסלול הישיר פטורים מקורס יסוד ביהדות לתואר השני.סטודנט

 
 תנאי הקבלה למסלול הישיר  .3
לפחות) בכל  90לפחות (בחלק מן המחלקות נדרש ממוצע של  85בעת הדיון בבקשה נדרש ממוצע של  א. 

ל שלושה ם בהיקף שקורסי 8-יהיו ציונים להקורסים של המקצוע המורחב, ובתנאי שבזמן הדיון בבקשה 
 במסגרת המקצוע המורחב. סמסטרים של תוכנית לימודים מלאה

 בתכנית לימודים מלאה במשך כל שנות הלימוד. רצוףלימוד  ב. 
. לא יוכל להתקבל למסלול באותה מחלקה ובאותה המגמהשל לימודי תואר ראשון ושני  רצוףלימוד  ג. 

 מהמחלקה שבה הוא רוצה ללמוד את המסלול הישיר. שונההישיר סטודנט שלמד שנה או יותר במחלקה 
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 מהלך הלימודים והרישום למסלול הישיר .4
נה השנייה ללימודי התואר הראשון, ואשר השיגו בסוף הסמסטר השני של השים שיתחילו את סטודנט א. 

ית את הממוצע הנדרש לקבלה למסלול הישיר ואשר עומדים בתנאי הקבלה, יכינו תכנ הסמסטר הראשון
 לימודים מתאימה למסלול הישיר בתיאום עם ראש המחלקה והיועץ.

במהלך סמסטר ב של שנת הלימודים השנייה לתואר ראשון, ובתנאי שעמדו בדרישות הקבלה למסלול  ב. 
 הישיר, יפנו המעוניינים בכתב לראש המחלקה במקצוע המורחב ויבקשו להתקבל למסלול הישיר.

צו על ידי ראש המחלקה להתקבל למסלול הישיר תועבר לאישור בית הספר ים שהומלסטודנטרשימת ה ג. 
ללימודים מתקדמים, שיבדוק את כשירות המועמדים לקבלה למסלול הישיר ויודיע להם ולמחלקה על 

 קבלתם למסלול האמור עד תחילת שנת הלימודים השלישית.
 16( ש"ש 8, בהיקף של לתואר שני לקורסיםים שיתקבלו יירשמו בשנת הלימודים השלישית סטודנטה ד. 

 לפחות, נוסף על הקורסים הנדרשים להשלמת התואר הראשון במסלול הישיר.נ"ז) 
(בפקולטה  את מועמדותו לתואר השני סטודנטיגיש ה התואר הראשוןללימודי  השלישיתבשנת הלימודים  ה. 

ל שנת הלימודים השלישית ולא . את המועמדות יש להגיש בחודש פברואר ש)ההשניילמדעי החיים בשנה"ל 
יאוחר ממועדי הרישום שנקבעו למחלקה שבה הוא לומד. לצורך הרישום יש לבצע הרשמה באמצעות 

 .האינטרנט
ואילו בשנה הרביעית , השנים הראשונות ללימודיו ייחשב הסטודנט כסטודנט לתואר ראשון שלושבמהלך  ו. 

, רק לאחר שהתקבל על ידי בית הספר ללימודים ניללימודיו ייחשב כסטודנט השנה הראשונה לתואר ש
 מתקדמים.

 
 

 לתשומת לבכם: 
 הקבלה הרשמית ללימודי התואר השני תהיה על בסיס תנאי הקבלה הרגילים במחלקה. 

 בסיס משך הלימודים הרגילכמו כן, מועד הגשת הצעת המחקר, מועד סיום הלימודים וכדומה נקבעים בדרך כלל על 
כל בקשה להארכת לימודים ים במסלול הישיר כאמור לעיל. סטודנטהלימודים שנקבע בתקנון ל ולא על בסיס משך

 , למעט מקרים שבהם צוין במפורש כי ההחלטה מתייחסת למסלול הישיר.תבטל את הזכאות להיכלל במסלול הישיר
 

ע הציונים, למועד ים במסלול הישיר לעמוד במהלך לימודיהם בתנאים הנוגעים לממוצסטודנטיהיה על ה בפועל
 סיום הלימודים, למועד הגשת הצעת המחקר וכדומה על פי כללי המסלול הישיר.

 
 תנאי הסיום ומשך הלימודים במסלול הישיר   .5
 כדלקמן: הראשון והשניאת לימודי התואר  ללמוד ברצף ולסייםבמסלול הישיר  סטודנטעל כל  

ים בפקולטה סטודנטילת לימודיו לתואר הראשון (מתח השנה החמישיתעד סוף  – במסלול א (עם תזה) .א
 ).הרביעיתעד סוף השנה  למדעי החיים

 מתחילת לימודיו לתואר הראשון. השנה הרביעיתעד סוף  – במסלול ב (ללא תזה) .ב
(או יותר, על פי משך לסיים את לימודי התואר הראשון בתוך שלוש שנים  חייבבמסלול הישיר  סטודנטכל  .ג

 ם).השנים הנדרש בתחו
במשך הלימודים תבטל אוטומטית את הזכאות להמשיך במסלול הישיר ואת הזכויות שמקנה  כל חריגה .ד

חייב להשלים את לימודיו לתואר  סטודנט. במקרה זה יהיה המכסת שעות מופחתתהמסלול, כגון 
 .הרגילההראשון ולתואר השני על פי מתכונת השעות 

 , החלפת נושא המחקר, וכל התפתחות אחרת במהלך לימודי הסטודנט.מניין השנים יחול גם במקרה של שינוי מגמה
 

 הענקת התארים .6
  לא יוענקו שני תארים באותה השנה.למסיימי המסלול הישיר  

 

 (לימודי תואר שני ושלישי) תואר שלישימסלול משולב ל
 ראו פירוט במבוא לתואר שלישי.
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 ציונים לשבח
 בכללים למתן ציונים לשבח. הודעה על כך תתפרסם בהתאם.האוניברסיטה רשאית להכניס שינויים 

למוסמכים יוענקו ציונים לשבח על פי הקריטריונים המפורטים להלן. בחישוב הממוצע לא יילקחו בחשבון הציונים 
 .סטודנטח הלימודים של ה"ולימודי השלמה, אך הם יופיעו בדואנגלית לתואר שני, בקורסי יהדות, 

 
 )במסלול א (עם תזה

 מהמוסמכים המצטיינים בפקולטה יקבלו ציון לשבח "בהצטיינות יתרה". 2%. 1
 מהמוסמכים המצטיינים בפקולטה יקבלו ציון לשבח "בהצטיינות". 18%    

 בהתאם לכללים אלה הערכים המספריים הנדרשים להצטיינות יכולים להשתנות משנה לשנה.
ול של ציון עבודת המחקר וציוני הקורסים בכל פקולטה או מחלקה פי שקל-. הציון הסופי של התואר השני ייקבע על2

 כמפורט להלן:
 

 ציוני הקורסים % עבודת המחקר %  פקולטה/מחלקה

 50% 50%  מדעי היהדות

 50% 50%  מדעי הרוח

 50% 50%  משפטים 

 40% 60% עבודה סוציאלית מדעי החברה

 50% 50% מדעי המדינה 

 50% 50% תקשורת 

 50% 50% ולוגיהפסיכ 

 50% 50% סוציולוגיה 

 50% 50% ניהול 

 50% 50% חינוך 

 50% 50% קרימינולוגיה 

 50% 50% כלכלה 

 50% 50% מנהל עסקים  

 25% 75%  מדעים מדויקים

 50% 50%  הנדסה

 25% 75%  מדעי החיים

 50% 50%  לימודי פרשנות ותרבות
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 25% 75%  מדעי המוח

 50% 50%  לימודי מגדר

 50% 50%  מדע, טכנולוגיה וחברה

 50% 50%  ניהול ויישוב סכסוכים ומו"מ

 

 במסלול ב (ללא תזה)
 מהמוסמכים המצטיינים בפקולטה יקבלו ציון לשבח ב"הצטיינות" בלבד. 20%

 ציונים לשבח באנגלית
 ".Distinction"תיקרא:  "הצטיינות יתרה"

 ".Excellence: "תיקרא "הצטיינות"

 
 שור סיום לימודיםאי

ים אשר מילאו את כל דרישות האוניברסיטה לתואר, הגישו את כל העבודות הנדרשות ועמדו בהצלחה בכל סטודנט
להגיש בקשה באמצעות  סטודנטהבחינות, זכאים לבקש ממשרד הרשם אישור כי סיימו את לימודיהם לתואר. על ה

 בר באתר האוניברסיטה. -מערכת האינ
 .סטודנטואר ייקבע על סמך הגשת המטלה האקדמית האחרונה של התאריך הזכאות לת

 במקרה של הגשת העבודה תאריך הגשה נקבע על ידי המחלקה / המרצה.
 ממוצע קורסי ההשלמה אינו מופיע בדו"ח הציונים ואינו נכלל בממוצע התואר.

 
 קורסים עודפים:

ר, הסטודנט רשאי לבקש להוציאם מממוצע הציונים אם לסטודנט ישנם ציונים בקורסים עודפים שאינם נדרשים לתוא
 ובצמידות לבקשה לסיום התואר. פעם אחת בלבד

 ח הלימודים של הסטודנט."ציוני הקורסים העודפים לא יכללו בממוצע הציונים, אך יופיעו בדו
 לאחר קבלת אישור הזכאות לתואר לא ניתן לבצע שינויים כמפורט להלן:

 ה אקדמית אחרת הקשורה לתואר.שיפור ציון בקורס או במטל .1
 שינוי מסלול הלימודים. .2
 .שינוי ממוצע הציונים .3
 שינוי בשם משפחה או בשם פרטי בתעודה. .4

 תואר ותעודה:
שסיים את כל הדרישות בפקולטות למדעי היהדות, למדעי הרוח, או למדעי החברה או ביחידה  סטודנטל .1

 ..M.Aמוסמך  תחומיים (פרט לחקר המוח) יוענק התואר-ללימודים בין
שסיים את כל הדרישות בפקולטה למדעים מדויקים, בפקולטה למדעי החיים, בפקולטה להנדסה וביחידה  סטודנטל

 .M.Scתחומיים חקר המוח יוענק התואר מוסמך .-ללימודים בין
 . LL.Mשסיים את כל הדרישות בפקולטה למשפטים יוענק התואר מוסמך . סטודנטל
משפטנים  רישות בפקולטה למשפטים במסגרת תכניות הלימוד בלימודי משפט ללאשסיים את כל הד סטודנטל

 ..M.Aיוענק התואר מוסמך 
בתעודות של מסיימי התואר השני במסלול א, הכולל ביצוע מחקר, יצוין: "לאחר שסיים/ה את מסכת לימודיו/ה  .2

אחר שסיים/ה את מסכת וחיבר/ה עבודת גמר". בתעודות של מסיימי התואר השני ללא מחקר יצוין: "ל
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לימודיו/ה כחוק". בתעודות של מסיימי התואר השני במסלול המשולב / ישיר (בפסיכולוגיה) לדוקטורט יצוין: 
 "לאחר שהשלים/ה את חובותיו לתואר מוסמך במסגרת המסלול המשולב / ישיר לתואר דוקטור לפילוסופיה ".

 שלישי ניתן צל"ש הצטיינות בלבד (אין הצטיינות יתרה).בתעודה לתואר שני במסגרת המסלול המשולב לתואר  .3
 בתעודה לתואר שני בפסיכולוגיה במסגרת המסלול הישיר לדוקטורט אין צל"ש. .4
 מקבלים אישור לתואר למעט המסלול בפסיכולוגיה שבו מוענקת ניתנת  תעודה. –במסלול הישיר לדוקטורט  .5
 צל"ש מופיע בתעודה בלבד. .6
 י שיקול דעתה, לפרסם את שמות המוסמכים.האוניברסיטה רשאית, לפ .7
 

 מסלול השלמת תזה
 תנאי קבלה
לפחות ובציון  80בציון ממוצע אילן) -(לרבות אוניברסיטת ברממוסד מוכר להשכלה גבוהה בלי תזה תואר שני 

 לפחות בסמינריונים. 85ממוצע 
היתר ניתן יהיה לשקול את מועד הספר ללימודים מתקדמים, בין -דעת המחלקה ובית-הקבלה תהיה כפופה לשיקול

 קבלת התואר השני הקיים ואת הדיסציפלינה שבה ניתן התואר. 
ככלל יתקבלו רק מועמדים המבקשים לכתוב תזה בדיסציפלינה זהה או קרובה לדיסציפלינה שבה ניתן התואר השני 

ראשון בדיסציפלינה שבה הקיים, אך ניתן יהיה לחרוג מדרישה זאת במקרים ראויים, למשל כשלמועמד יש תואר 
 תחומית. -הוא מבקש לכתוב תזה או כשהדיסציפלינה שבה מתבקשת השלמת תזה היא רב

 
 תנאי לימוד

כתיבת תזה בנוהל זהה לנוהל החל על כתיבת תזה במסלול לתואר שני עם תזה, לרבות הגשת הצעת מחקר,  .1
 פה.-שיפוט ההצעה, שיפוט התזה ובחינה בעל

ים במסלול חובת לימודי קורסים, לרבות של קורסים ייחודיים סטודנטטיל על ההמחלקה תהיה רשאית לה .2
לא יעלה על שליש ממכסת נקודות הקורסים ים לתואר שני עם תזה, ובלבד שהיקף סטודנטהניתנים בה ל

 ים לתואר שני עם תזה.סטודנטהזכות הנדרשת במחלקה ל
 ואנגלית. ים במסלול לא יידרשו ללמוד לימודי יסוד ביהדותסטודנטה .3
 

 משך הלימודים
 הספר ללימודים מתקדמים לאשר תקופת לימודים תקנית ארוכה או קצרה יותר.-שנתיים. מחלקות יוכלו לבקש מבית

 
 תעודה
 ים שהתזה שלהם תאושר יקבלו אישור על כתיבת התזה וציונה. סטודנט

 במסלול זה לא יקבלו תעודת מוסמך.
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 לימודים לתואר שלישי
 ל סטודנטים לתואר שלישיתנאי הקבלה ש

 מועמד יכול להתקבל כסטודנט לתואר שלישי לאחד משלושת המסלולים הבאים: מסלול רגיל, מסלול ישיר או מסלול משולב.  
הוועדה המחלקתית תדון בכל מועמד ותמליץ על דחייתו או על קבלתו לאחד המסלולים הנ"ל על פי תנאי הקבלה 

 המקובלים והמפורטים להלן:   

 תנאי קבלה למסלול הרגיל א.
 למסלול זה יכול להתקבל מועמד הממלא אחר התנאים הבאים: .1

אילן בציונים מתאימים, דהיינו: ממוצע ציוניו בכל לימודי החובה לתואר -מוסמך של אוניברסיטת בר א)
, עומד בדרישות הקבלה של המחלקה וקיבל אישור 58 לפחותהשני וכן הציון על עבודת הגמר יהיו 

 זכאות לתואר שני.
 יש לו הכשרה מספקת לשם ביצוע מחקר במקצוע שבו בחר. ב)
 –אילן, או במקרים יוצאים מן הכלל -עבודת המחקר המוצעת ניתנת לביצוע באוניברסיטת בר ג)

 במוסד מדעי אחר בישראל, שהוכר למטרה זו על ידי האוניברסיטה, או באוניברסיטה מוכרת בחו"ל.
תדון בהכשרתו של המועמד למחקר לפי ציוניו, טיב עבודת הגמר שלו, רמת  הוועדה המחלקתית .2

פרסומיו, עבודתו המדעית הקודמת, או לפי כל שיקול אקדמי אחר שייראה לוועדה, ותגיש את המלצותיה 
לבית הספר ללימודים מתקדמים. באחריות הוועדה המחלקתית לבדוק אם המוסד שבו למד המועמד 

המל"ג, או במקרה של מועמד שלמד בחו"ל אם המוסד מוכר על ידי הגופים  בישראל מוכר על ידי
 בית הספר ללימודים מתקדמים.המוסד טעון אישור של המתאימים באותה מדינה. 

אם ניתן  הוועדה המחלקתית תבדוק את טיב תעודת הגמר או התואר האקדמי של המועמד ותחליט .3
אילן. הוועדה תעביר את המלצתה לבית הספר -טת ברלראותם כמקבילים לאלו הנהוגים באוניברסי

 ללימודים מתקדמים.
אם תמצא הוועדה המחלקתית שמעמדו של המועמד ממוסד אחר נופל מן הנדרש ממנו לפי סעיף קודם,  .4

אילן במשך שנה אחת, -רסיטת בראבל יש להניח שיוכל להגיע לרמה הנדרשת על ידי לימודים באוניב
ית להציע למועמד להירשם כסטודנט "על תנאי" וללמוד במשך שנה אחת רשאית הוועדה המחלקת

תכנית לימודים מיוחדת שתיקבע על ידי הוועדה המחלקתית תוך התייעצות עם כל הגורמים הנוגעים 
בדבר. בתום שנה תדון הוועדה המחלקתית בקבלתו כסטודנט לתואר שלישי לאור תוצאות לימודיו. בכל 

 תן על ידי בית הספר ללימודים מתקדמים. מקרה האישור הסופי יינ
להשלים תוך השנה האמורה בסעיף  ממוסד אחרמתי על סטודנט  חווה דעתה הוועדה המחלקתית ת .5

 , ומתי אפשר להסתפק בלימודים מבלי לדרושהקודם את הדרישות לתואר מוסמך באוניברסיטת בר אילן
 את השגת התואר.

 לאישור בית הספר ללימודים מתקדמים. המלצות הוועדה המחלקתית יובאו  .6
 

 בית הספר ללימודים מתקדמים רשאי לא לקבל מועמד למסלול הרגיל למרות שהוא עומד בתנאי המסלול.
סטודנט שלמד בתואר ראשון או שני במסלול מיוחד (כגון: מסלול ישיר לתואר ראשון ושני) יוכל להתקבל 

 .ללימודים לתואר שלישי רק במסלול הרגיל

 תנאי קבלה למסלול הישיר ב.
 למסלול הישיר יכול להתקבל מועמד הממלא אחר הדרישות הבאות: .1

לפחות, ואשר המקצוע  90אילן בציון ממוצע -סיים את כל הלימודים לתואר ראשון באוניברסיטת בר )א(
. גם ממוצע ציוניו הראשי בלימודיו לתואר הראשון היה בתחום ההתמחות שאליו הוא מבקש להתקבל

 לפחות. 90חום ההתמחות יהיה בת
 יגיש את המועמדות למסלול הישיר תוך שנתיים לכל היותר מסיום התואר הראשון. )ב(
מועמד אשר סיים את לימודיו לתואר הראשון באוניברסיטה אחרת, בארץ או בחו"ל, יוכל להתקבל  )ג(

תוארו של לשקול תוארו למסלול זה אם תמצא הוועדה המחלקתית ובית הספר ללימודים מתקדמים ש
 אילן.-בוגר אוניברסיטת בר
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הוועדה המחלקתית רשאית להמליץ על קבלת סטודנט למסלול הישיר גם אם אינו ממלא אחר אחת  .2 

פה אחד, ועל הסטודנט יוטלו דרישות מיוחדות  מהדרישות דלעיל. במקרה זה חייבת ההחלטה להתקבל
לפי סעיף זה יהיה במעמד "סטודנט על תנאי"  דרישות שלא עמד בהן. סטודנט שיתקבללשתהיינה שקולות 

 עד למילוי כל הדרישות המיוחדות.
מועמד שמילא אחר כל הדרישות דלעיל והתקבל על ידי בית הספר למסלול הישיר יהיה במעמד של  .3

 במהלך השנתיים הראשונות ללימודיו עליו למלא אחר הדרישות הבאות:"סטודנט מן המניין בתנאי" 
סים בהיקף הנדרש לתואר שני במסלול א. במסגרת זו עליו לכתוב שתי עבודות ללמוד קור א)

סמינריוניות או עבודה סמינריונית אחת ותרגילי מעבדה על פי דרישת הועדה המחלקתית, ובהתאם 
 למקובל בתואר השני באותה מחלקה. העבודות הסמינריוניות יכולות להיות בסיס להצעת המחקר.

 באותה מחלקה). נדרשאו ציון גבוה יותר על פי ה( לפחות 85ציון ממוצע של  בכל לימודיו השיג ב)
ככלל, הציפייה היא כי סטודנטים במסלול זה יירשמו כשיש להם מנחה ונושא לעבודה. עם זאת,  ג)

במקרים חריגים המצדיקים זאת המחלקה תוכל למנות מנחה זמני שיסייע לסטודנט בגיבוש נושא 
 ובמציאת מנחה.

גיש לוועדה המחלקתית הצעת מחקר מפורטת לעבודת הדוקטור כמפורט בהמשך בפרק "אישור לה ד)
 הצעת מחקר".

לאחר שימלא אחר כל הדרישות דלעיל, ולאחר שהצעת  ישתנה סטודנט מן המנייןמעמד הסטודנט ל .4
תקדמים תכנית המחקר והמנחה הקבוע יאושרו על ידי הוועדה המחלקתית ועל ידי בית הספר ללימודים מ

 ובתקנון. "כמפורט בהמשך בפרק "אישור הצעת המחקר
 על סטודנט המסלול הישיר יחולו כל החובות החלות על סטודנט לתואר שלישי. .5
) לא יורשה להירשם כסטודנט לתואר שלישי, אך 3סטודנט שלא ימלא אחר התנאים המפורטים בסעיף ( .6

ם יתקבל יוכל לבקש הכרה בלימודיו במסגרת זו יוכל לבקש רשות להתקבל ללימודים לתואר שני. א
 כמילוי חלק מהדרישות לתואר שני.

אילן או באוניברסיטה אחרת רשאי להגיש -סטודנט שהחל את לימודיו לתואר שני באוניברסיטת בר .7
בקשה להתקבל למסלול הישיר. אם יתקבל, תהיה הוועדה המחלקתית רשאית להמליץ בפני בית הספר 

של הדרישות המוטלות על סטודנט  דמים להכיר בלימודיו הקודמים כמילוי חלקי או מלאללימודים מתק
 שלא מן המניין.

 בית הספר ללימודים מתקדמים רשאי לא לקבל מועמד למסלול הישיר למרות שהוא עומד בתנאי המסלול.

 ה למסלול המשולבתנאי קבל ג. 
 רישות הבאות:למסלול המשולב יוכל להתקבל מועמד אשר מילא את הד .1

למד בשנתיים הראשונות ללימודיו במסגרת התואר השני את מכסת הלימודים במסלול א לתואר  )א
במגמה ובמחלקה שאליהן התקבל. חובות הלימוד לסטודנטים במסלול המשולב  שני (עם תזה)

במסגרת לימודי התואר השני תהיינה זהות לחובות הלימוד הנדרשות מהסטודנטים לתואר השני 
 לול א. במס

במסגרת חובות אלה על הסטודנט לכתוב שתי עבודות סמינריוניות, או עבודה סמינריונית אחת   
לפחות. העבודות הסמינריוניות  90ציון כל אחד מהם ותרגילי מעבדה (לפי דרישת המחלקה) ולקבל ב

יות הסטודנט יהיה באחר תוכלנה לשמש בסיס להצעת המחקר לתואר שלישי. המעקב אחר לימודי
 הוועדה המחלקתית.

 באותה מחלקה). נדרשאו ציון גבוה יותר על פי ה( לפחות 85השיג בכל לימודיו ציון ממוצע של  )ב
 הגיש הצעת מחקר לתואר שלישי בשנה השנייה ללימודיו במסגרת התואר השני. )ג

 בגלל ייחודו של מסלול זה הצעת המחקר יכולה להיות באורך שיעלה על חמישה עשר עמודים.
) בשנתיים הראשונות ללימודיו יוכל ד(-(א) )1( פיםלאחר שמולאו כל התנאים המפורטים בסעי ד) 

הסטודנט להגיש בקשה לבית הספר ללימודים מתקדמים להתקבל למסלול המשולב. עליו לשלם דמי 
הרשמה. לטופסי המועמדות על המחלקה לצרף "טופס מועמדות למסלול המשולב" חתום על ידי יו"ר 

המחלקתית, ובו אישור שהסטודנט סיים את מכסת הקורסים הנדרשת במסלול זה, כולל הוועדה 
כן ממוצע הציונים של הסטודנט וקורסי יסוד ושפה זרה שנייה (אם זו נדרשה על ידי המחלקה), 

שלא יעמוד בתנאי המעבר תוך  סטודנט (טופס זה נמצא באתר בית הספר ללימודים מתקדמים).
 שיך את לימודיו במסלול המשולב. שנתיים, לא יוכל להמ

 בית הספר ללימודים מתקדמים ידון בבקשת הקבלה ויחליט אם לקבל את המועמד למסלול זה. ה) 
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הסטודנט יעמוד בבחינה מחלקתית בעל פה, שבה יוכיח התמצאות כללית במגמת ההתמחות שלו  ו) 

דה המחלקתית. לפני הבחינה ובשיטות המחקר המקובלות בה. הבחינה תתקיים בנוכחות יו"ר הווע
יגיש הסטודנט את הצעת המחקר ליו"ר הוועדה המחלקתית, וחלק מהבחינה יוקדש לבירור פרטי 
ההצעה. בחינה זו תהווה בסיס להמלצת המחלקה לאישור הצעת המחקר. הצעת המחקר תעבור 

 שיפוט כמו כל הצעת מחקר אחרת.
אוניברסיטה אחרת בארץ או בחו"ל, או שהחל את מועמד אשר סיים את לימודיו לתואר הראשון ב ז) 

לימודיו לתואר השני באוניברסיטה אחרת בארץ או בחו"ל, יוכל להתקבל למסלול המשולב אם הוועדה 
לימודיו במוסד האחר שקולים ללימודיו של המחלקתית ובית הספר ללימודים מתקדמים ישתכנעו ש

ספק סטודנט כזה לא יקבל תואר שני של . למען הסר אילן-אוניברסיטת ברומוסמך של בוגר 
 אוניברסיטת בר אילן.

הוועדה המחלקתית רשאית להמליץ בפני בית הספר ללימודים מתקדמים להחליט על קבלת סטודנט  )ח
למסלול המשולב גם אם אינו ממלא אחר אחת מהדרישות דלעיל. במקרה זה חייבת ההחלטה 

דרישות יוטלו מתקדמים פה אחד, ועל הסטודנט  להתקבל בוועדת המשנה של בית הספר ללימודים
דרישות שלא עמד בהן. סטודנט שיתקבל לפי סעיף זה יהיה במעמד למיוחדות שתהיינה שקולות 

 "סטודנט על תנאי" עד למילוי כל הדרישות המיוחדות.
ות, כל הדריש סטודנט שהתקבל לתואר שלישי במסלול המשולב באופן חריג למרות שלא מילא את        

 לא יוכל לקבל זכאות לתואר עד שימלא אחר כל התנאים.
בתום שתי שנות לימוד בתואר השני, ולאחר שיעמוד בתנאי המעבר משלב א (לימודי תואר שני)  )ט

לשלב ב (לימודי דוקטורט) שנקבעו לו, דהיינו סיום כל הקורסים של מסלול א לתואר שני בממוצע 
ה, יהיה הסטודנט זכאי לקבל תעודת מוסמך של אוניברסיטת הנדרש, הגשת הצעת המחקר ואישור

 אילן.-בר
בית הספר ללימודים מתקדמים ישלח העתק של אישור הצעת המחקר למחלקה ולמשרד הרשם, ובו     

 מניין".יצוין שהסטודנט הוא "מן ה
מחקר זכאות הסטודנט לקבלת תעודת "מוסמך" תינתן על ידי רשם האוניברסיטה לאחר שהצעת ה  )י

תאושר בבית הספר ללימודים מתקדמים ולאחר קבלת האישור מבית הספר ללימודים מתקדמים 
 שהסטודנט הוא במעמד "מן המניין". 

                        נוסח התעודה יהיה כדלקמן: 
)  במחלקה ___________ לאחר שהשלים/ה את חובותיו/ה לתואר M.A( "מוסמך האוניברסיטה 

 לימודיו/ה במסגרת המסלול המשולב לתואר "דוקטור לפילוסופיה".מוסמך במהלך 
סטודנט במסלול המשולב שלא יעמוד בדרישות שפורטו לעיל (שלב א), ולא יתקבל על ידי בית הספר  )אי

ללימודים מתקדמים להמשך לימודיו לדוקטורט (שלב ב), או שיפסיק את לימודיו לדוקטורט מרצונו, 
על ידי בית הספר ללימודים מתקדמים, יהיה זכאי לקבל תעודת מוסמך או שלימודיו יופסקו 

 .רק בתנאי שישלים את כל חובות המסלול לתואר שני עם תזההאוניברסיטה עם תזה, 
 

לאחר שהסטודנט עמד בכל התנאים המפורטים לעיל ובית הספר ללימודים מתקדמים החליט לקבלו  .2
" לשלב ב במסלול סטודנט מן המניין בתנאיבמעמד של "לתואר שלישי במסלול המשולב, הוא יהיה 

המשולב, ויוכל להירשם לקורסים במסגרת התואר השלישי. הסטודנט ייחשב כסטודנט שנה ראשונה 
בלימודי התואר השלישי, והוועדה המחלקתית תקיים מעקב אחר לימודיו עד סיומם. על הסטודנט לסיים 

מיום קבלתו ללימודי התואר השלישי. משך הלימודים במסלול את לימודיו תוך ארבע שנים לכל היותר 
שנים לפי הפירוט הבא: שנתיים במסגרת התואר השני וארבע שנים לכל היותר  ששהמשולב לא יעלה על 

 במסגרת התואר השלישי.
 
 

 מסלול.הבית הספר ללימודים מתקדמים רשאי לא לקבל מועמד למסלול המשולב למרות שהוא עומד בתנאי 
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 מסלול השלמות  ד.
 ות:חלופבמסלול זה קיימות כמה 

 שני ללא תזה ומתקבל להשלמת כתיבת עבודה שוות ערך לתזה.תואר תואר ראשון ובעל סטודנט  .1
מתחום התואר השני, תואר שלישי בתחום אחר לרוצה ללמוד  ,שני עם תזהתואר תואר ראשון ובעל סטודנט  .2

 ומתקבל להשלמת קורסים.
 מאותו תחום.יש לו תואר שני הסטודנט התקבל למסלול השלמות של מספר קורסים למרות ש מקרים מיוחדים שבהם .3

 בקשה להתקבל ללימודים במסלול זה תכלול את שם המנחה והנושא.
כפי שייקבע על ידי בית או ציון גבוה יותר ( לפחות 85על הסטודנט לסיים את חובות ההשלמה בממוצע 

 ).הספר ללימודים מתקדמים
 

על הסטודנט להיות מסוגל . ודנט לסיים את חובות ההשלמה במהלך השנה הראשונה ללימודיועל הסט
להתפנות לעמידה בכל דרישות המסלול, לרבות סיום כל מכסת לימודי ההשלמה והגשה של עבודה שוות ערך 

אית רש , ועקב נסיבות בלתי צפויות שהתעוררו לאחר הקבלה ללימודים,במקרים חריגיםלתזה, תוך שנה. 
. במקרים חריגים הוועדה המחלקתית להמליץ בפני בית הספר ללימודים מתקדמים על הארכה בסיום ההשלמות

ד שלהערכת הוועדה המחלקתית רשאית להמליץ על קבלה ללימודים לפני שנקבעו מנחה ונושא, ובלב
 .הסטודנט והוועדה הסטודנט יוכל לעמוד בכל דרישות המסלול תוך שנה

ללימודים מתקדמים אינו נוהג לאשר הרשמה למסלול זה במקרים שבהם נדרשים לימודי  ככלל, בית הספר
. במקרים כאלה ישקול בית הספר ש"ש בנוסף לכתיבה של עבודה שוות ערך 8השלמה בהיקף העולה על 

להפנות את הסטודנט ללימודי תואר שני עם תזה, תוך מתן אפשרות למחלקה לקבוע לו תכנית לימודים בהיקף 
 (נ"ז) מהיקף הש"ש 50%-שהסטודנט ילמד לא יפחת מ (נ"ז) חות מההיקף הרגיל ובלבד שמספר הש"שפ

 הנדרשות כרגיל בלימודים לתואר שני עם תזה.
סטודנט שהתקבל להשלמת עבודה שוות ערך לתזה חייב להיבחן עליה כמקובל לגבי כל תזה בתואר שני  •

 באותה מחלקה). נדרשי הלפחות (או ציון גבוה יותר על פ 85ולקבל ציון 
 הוועדה המחלקתית אחראית לוודא שהסטודנט עומד בכל חובות ההשלמה. •
בתום שנת ההשלמה, ולאחר שבדקה כי הסטודנט עמד בכל חובותיו, תמליץ הוועדה המחלקתית לבית  •

 הספר ללימודים מתקדמים אם לקבל את הסטודנט כסטודנט לתואר שלישי.
 לא יורשה להמשיך לתואר שלישי ולימודיו יופסקו. מות השלסטודנט שלא יעמוד בתנאי ה •

 

 .עומד בתנאי המסלול בית הספר ללימודים מתקדמים רשאי לא לקבל מועמד למסלול השלמות למרות שהוא

 חובות הלימודים: קורסי התמחות, לימודי השלמה, בית הספר ללימודי יסוד וידיעת שפות
  

על היקף לימודיו של  בית הספר ללימודים מתקדמיםבפני  הוועדה המחלקתית לתארים מתקדמים תמליץ
 על פי הכללים שנקבעו בנהלים אלו. סטודנטהמועמד/ה

ותכלול בהתייעצות עם המנחה ההתמחות תיקבע על ידי יו"ר הוועדה המחלקתית  תחוםתכנית הלימודים ב .א
 קורסים אחרים במחלקה., כמו גם סטודנטסמינר שנתי ברמה מתאימה ובנושא הקרוב לתחום התמחותו של ה

 יו"ר הועדה המחלקתית ידווח על תכנית הלימודים לבית הספר.
פה או בכתב) ובה יידרש -(בעל חובת בחינהלתואר שלישי  סטודנטהמחלקה רשאית להטיל על מועמד או על  .ב

 להוכיח את מידת בקיאותו בחומר הנלמד בקורסים בשטח ההתמחות.

 תקופת הלימודים .ג
י ניתן להתקבל במהלך כל השנה (למעט מחלקות בודדות). ספירת מניין השנים תיעשה תואר שלישלימודי ל .1

לפי השנה האקדמית ולא מתאריך הקבלה. הסטודנט יהיה חייב ברישום במשך תקופה מינימלית של 
 .שנתיים ובשכר לימוד כפי שייקבע על ידי האוניברסיטה

ם, שהתעוררו לאחר הקבלה ללימודים. הבקשה ניתן לבקש הארכה של תקופת הלימודים משיקולים מיוחדי .2
ביא את תהוועדה המחלקתית שתדון בה לאחר שתקבל את המלצת המנחה.  לוועדה המחלקתיתתוגש 

 המלצתה לבית הספר ללימודים מתקדמים. 
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, יהיה עליו לחדש את בזמן שנקבעאם הסטודנט לא יסיים את לימודיו ולא יגיש את עבודת הדוקטור  .3
ה בשנה ולשלם שכר לימוד כפי שייקבע על ידי האוניברסיטה, כל עוד לא יגיש את עבודת הרשמתו מדי שנ

 .קודםהדוקטור ובכפיפות לסעיף ה
אם הסטודנט יפסיק את לימודיו ללא קבלת חופשה, או לא יחזור בתום תקופת החופשה שניתנה לו, יבוטל  .4

 מעמדו כסטודנט האוניברסיטה. 
בוטל יבקש לחדש את לימודיו, יהיה דינו כדין מועמד חדש ויחול עליו אם סטודנט לתואר שלישי שמעמדו  .5

 התקנון התקף של השנה שבה חידש את לימודיו.

 סדרי רישום שנתיים .ד
כל סטודנט לתואר שלישי חייב להירשם ללימודים ולשלם שכר לימוד מדי שנה בשנה, החל משנת הלימודים  .1

 על עבודת הדוקטור שלו. הקרובה למועד קבלתו ועד לקבלת אישור בית הספר
סטודנט שיתקבל במהלך סמסטר א של שנת הלימודים יירשם מיד עם קבלתו לשנת הלימודים השוטפת. אם  .2

"טופס בקשה לשינויים" בקשה גבי יתקבל במהלך סמסטר ב של שנת הלימודים יהיה הסטודנט רשאי להגיש על 
 דיין לא ביצע רישום לאותה שנה.הלימודים לשנת הלימודים הבאה, בתנאי שעתחילת לדחיית 

הרישום קובע את המועד ללימודים בקורסים ובסמינרים בלבד. הסטודנט רשאי להתחיל בעבודת המחקר  .3
 מיד עם קבלתו.

מינהל הסטודנטים מפרסם מדי שנה חוברת ובה פרטים על סדרי הרישום ומועדיהם, גובה שכר לימוד וכד.  .4
 .אילן אוניברסיטת ברחוברת זו נמצאת באתר 

שלא נרשם במועד הקבוע מסיבות מוצדקות, רשאי להירשם בכל מועד אחר, ובתנאי שיבצע את כל  סטודנט .5
פעולות הרישום לפני תחילתה של שנת הלימודים. לאחר מועד זה יירשמו רק סטודנטים שקיבלו רשות 

 מוקדמת לכך מאת יו"ר הוועדה המחלקתית ומבית הספר ללימודים מתקדמים.
  תואר.למוד ללא נרשם ייחשב כאילו ויתר על זכותו לסטודנט ש .6
מנומקת ליו"ר הוועדה המחלקתית. לא נרשם במועד ומעוניין לחדש את לימודיו יגיש בקשה סטודנט ש .7

בית הספר ללימודים מתקדמים. אם הבקשה תאושר יהיה על החלטת המלצתו של יו"ר הוועדה תועבר ל
ניתן הסטודנט להגיש את מועמדותו מחדש ו בקשה תידחה, יוכלההסטודנט לשלם דמי חידוש לימודים. אם 

 לקבוע תנאים חדשים ללימודיו.יהיה 
קבלת אישור סופי כל סטודנט חייב מדי שנה ברישום ובשכר לימוד, גם אם מילא את כל חובותיו, עד  .8

 .להענקת התואר
כנית לימודיו וקליטתה כסטודנט רשום נחשב מי שהחזיר את טופס הרישום לקורסים וקיבל אישור על ת .9

.ו דלעיל 2במחשב. תשלום שכר לימוד בלבד או ביצוע חלקי של פעולות הרישום אינו נחשב כרישום וסעיף 
 חל עליו.

סטודנט שאושרה לו שנת חופשה מלימודים פטור מרישום ומשכר לימוד לאותה שנה. חופשה ניתנת לשנה  .10
 אקדמית מלאה ולא לחלק ממנה.

מבית  תואר נוסף ללא קבלת אישור בכתבלימודי אינו רשאי להירשם ללימודים לסטודנט לתואר שלישי  .11
 הספר ללימודים מתקדמים.

 לימודי יסוד ביהדות .ה
 בלימודי  נ"ז) 4( ש"ש 2-אילן חייב ב-סטודנט שהוא בעל תואר אחד בלבד (ראשון או שני) מאוניברסיטת בר .1

 יסוד ביהדות.
 אילן פטור מלימודי יסוד ביהדות.-) מאוניברסיטת בר(ראשון ושני סטודנט שהוא בעל שני תארים .2
  .ביהדות נ"ז) 8ש"ש ( 4 -אילן לאף לא אחד מהתארים חייב ב-סטודנט שלא למד באוניברסיטת בר .3

 חייב להיות בתנ"ך או בתלמוד. נ"ז) 8ש"ש ( 4 -ה מתוך נ"ז) 4ש"ש ( 2
"ך, תלמוד או מחשבת ישראל) סטודנט המתמחה בתואר שלישי בלבד במקצועות היהדות המובהקים (תנ .4

 פטור מלימודי יסוד ביהדות. 
 יש לעמוד במבחן בקורסי יסוד ביהדות ולקבל ציון מספרי עובר. .5
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להגיש  תיכוניים ביהדות (ישיבה, אוניברסיטה, מכללה או מדרשה) רשאי-סטודנט שלמד בעבר לימודים על .6
 בקשה לקבל פטור על סמך לימודים אלה.

 ית הספר ללימודי יסוד ביהדות ולצרף את המסמכים הרלוונטיים הרשמיים והמקוריים.את הבקשה יש להגיש לב
אילן ובנוסף לומד בה -אילן ולומד לתואר שלישי באוניברסיטת בר-סטודנט שאינו בוגר אוניברסיטת בר .7

נ"ז):  8ש"ש ( 4יהיה מחויב בלימודי יסוד במסגרת הלימודים לתואר שלישי בהיקף של  לתעודת הוראה
ובמסגרת הלימודים לתעודת  חייב להיות בתנ"ך או בתלמודנ"ז)  8ש"ש ( 4 -נ"ז)  מתוך ה 4ש"ש ( 2שר כא

ביהדות במסגרת הלימודים לתואר שלישי  נ"ז) 12ש"ש ( 6, ובסך הכול נוספותנ"ז)  4ש"ש ( 2-הוראה ב
 ולתעודת הוראה.

במסגרת הלימודים לתעודת יהיה מחויב במידה וילמד תחילה לתעודת הוראה ואח"כ לתואר שלישי 
חייב להיות בתנ"ך או בתלמוד ובמסגרת הלימודים לתואר נ"ז)  4ש"ש  ( 2כאשר נ"ז)  8ש"ש ( 4-הוראה ב
 .נ"ז) 12ש"ש ( 6נוספות, ובסך הכול נ"ז)  4ש"ש ( 2-שלישי ב

טה הלומדים לתואר שלישי במכון הגבוה לתורה או במדרשה לבנות באוניברסי בוגרי/מוסמכי בר אילן  .8
 .יהיו פטורים מלימודי יסוד ביהדות נ"ז): 8ש"ש ( 4בהיקף של 

סטודנטים שאינם בוגרי/מוסמכי בר אילן הלומדים לתואר שלישי במכון הגבוה לתורה או במדרשה לבנות 
 .יהיו פטורים מלימודי יסוד ביהדות נ"ז), 16ש"ש ( 8באוניברסיטה בהיקף של 

  ד ביהדות, אך חייב במקום זאת בלימודים כלליים בהיקף כוללסטודנט שאינו יהודי פטור מלימודי יסו  .9
וא הולקבל ציון מספרי עובר. את הקורסים יש ללמוד במחלקה שונה מהמחלקה שבה נ"ז)  8ש"ש ( 4של 

 לומד לתואר.

 אנגלית –שפה זרה  .ו
 קבלת ציון פטור במבחן בשפה האנגלית שנערך במחלקה האקדמית. הפטור מותנה באישור בית הספר

 ללימודים מתקדמים.
 פטורים מחובה זו:

 סטודנטים בעלי תואר אקדמי מארץ דוברת אנגלית שנלמד בשפה האנגלית (ולא משלוחה בארץ) •
אילן, או שסיימו -מי שקיבלו ציון "פטור" במבחן מיון לתואר שני של היחידה לאנגלית כשפה זרה בבר •

 ורנטים., או קורס לדוקט4Mאו  2Mבהצלחה קורס לתואר שני ברמה 
אילן, האוניברסיטה -בעלי תואר אקדמי במחלקה לאנגלית באחד מהמוסדות הבאים: אוניברסיטת בר •

 העברית, אוניברסיטת תל אביב, אוניברסיטת חיפה, אוניברסיטת בן גוריון ואוניברסיטת אריאל.     
 ישי.את חובת השפה האנגלית יש לסיים עד סוף השנה האקדמית השנייה ללימודי התואר השל

ניתן לבקש מבית הספר ללימודים מתקדמים פטור מאנגלית על סמך לימודים קודמים עם המלצה 
לימודי אנגלית כשפה זרה לתואר ראשון אינם מעניקים פטור מנומקת של יו"ר הוועדה המחלקתית. 

 מאנגלית לתואר שלישי.

 שפה זרה .ז
על אנגלית, ברמה התחלתית או  הוועדה המחלקתית רשאית לדרוש מהסטודנט ללמוד שפה זרה נוספת

 מוגברת, בהתאם לדרישות המחקר. 
 הנהלים להוכחת ידיעה בשפות זרות ייקבעו על ידי הוועדה המחלקתית.

 על הסטודנט למלא דרישות סעיף זה לכל המאוחר במהלך שנת הלימודים שאחרי אישור

 אישור הצעת המחקר
 קיימות שתי אפשרויות לשיפוט הצעת המחקר: 

בלת אישור מהמנחה תשלח הוועדה המחלקתית את הצעת המחקר לשיפוט לשופט פנים (מתוך לאחר ק .1
 האוניברסיטה) ולשופט חוץ (מחוץ לאוניברסיטה). על שופט הצעת מחקר להיות בדרגת מרצה בכיר ומעלה.

לוועדה המחלקתית הצעת מחקר מפורטת  סטודנטתוך שנה מיום קבלתו ללימודי התואר השלישי יגיש ה .א
ודת הדוקטור. המנחה חייב להביע בכתב את הסכמתו למינוי ולהצעת המחקר. להצעת המחקר יש לעב
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לצרף את אישור יו"ר הוועדה המחלקתית להצעה זו ולכך שניתן לבצע את המחקר במחלקה. צורת הגשת 
 ההצעה כמפורט בהמשך. 

תית שני שופטים: את הצעת המחקר, תמנה הוועדה המחלק לוועדה המחלקתית סטודנטלאחר שיגיש ה .ב
בקיאים תאימה, המאחד מבין חברי סגל האוניברסיטה בדרגה מתאימה, ואחד מחוץ לאוניברסיטה בדרגה ה

נושא המחקר המוצע. שני השופטים ימסרו לוועדה המחלקתית המלצה מנומקת בכתב אם התכנית ראויה ב
רויות לבצע את המחקר לאישור. בהחלטתם יתבססו הבוחנים על רמתה של העבודה המוצעת ועל האפש

צורך הם ימליצו על שינויים בתכנית במקרה  ה פרק זמן שלא יעלה על שלוש שנים.תוך ולהגיש את העבודה 
 או בהדרכה ועל שינויים בלימודי ההשלמה.

לשם קבלת אישור  בית הספר ללימודים מתקדמיםבמקרים חריגים רשאית הוועדה המחלקתית לפנות ל
 ופטים חיצוניים.לשלוח את ההצעה לשני ש

אם עבודת הדוקטור מחייבת אישור של ועדת האתיקה, אין לשלוח את ההצעה לשיפוט קודם שיתקבל  .ג
 .אישור של ועדת האתיקה

בית הספר ללימודים . בית הספר ללימודים מתקדמיםאישור הסופי של הצעת המחקר יהיה בידי ה .ד
 לכתוב הצעה חדשה.    ים אולהכניס בהצעת המחקר שינוי סטודנטרשאי לדרוש מה מתקדמים

 שופט חדש. על ידישההצעה תישלח לשיפוט נוסף החליט בית הספר רשאי ל .ה
 

 ועדה מלווה  .2
 אישור להקמת ועדה מלווה. בית הספר ללימודים מתקדמיםהוועדה המחלקתית והמנחה רשאים לבקש מ

ים במחלקה או סטודנטכל הלהקמת ועדות מלוות עבור  כלליבמקרים שבהם מחלקה או פקולטה יעדיפו אישור 
 .  בית הספר ללימודים מתקדמיםבפקולטה, תובא הבקשה לדיון ב

 .בפני הוועדה המלווה על ההצעההגן בעל פה להגיש הצעת מחקר ול סטודנטתוך שנה מיום קבלתו על ה
של תמנה הוועדה המחלקתית ועדה מלווה. הוועדה המלווה תתכנס בשלבים שונים נושא העבודה לאחר גיבוש 

התקדמות העבודה, כפי שיפורט בהמשך. הוועדה המלווה תכלול את המנחה או המנחים ושני חבר סגל נוספים, 
יו"ר הוועדה . שאחד מהם או יותר יכול להיות מחוץ לאוניברסיטה. על החברים להיות בדרגת מרצה בכיר ומעלה

 מבין חבריה. על ידיה בחר יי
 ללימודים מתקדמים. ספרבית הקן יהרכב הוועדה יועבר לאישור ד

יגיש את הצעת המחקר לוועדה המלווה יהיה עליו להגן עליה בפני הוועדה. יו"ר הוועדה  סטודנטלאחר שה
ה ושאר החברים יאשרו אותו בחתימת ידם. אם הוועדה תדרוש הגנהמלווה יכתוב סיכום מפורט ומנומק של ה

בצע את התיקונים בהתאם ולקבל את אישור הוועדה להכניס בהצעה תיקונים והבהרות, יהיה עליו ל סטודנטמה
המלווה שהתיקונים בוצעו כנדרש. סיכום הבחינה, עותקי ההצעה ואישור הוועדה המלווה על ביצוע התיקונים 

 , בצירוף אחת מההמלצות הבאות:החלטת הוועדהיועברו לאישור בית הספר ללימודים מתקדמים תוך שבועיים מיום 
 ואת הצעת המחקר; סטודנטה לאשר את המשך לימודי )1
 להורות על הגשת תכנית חדשה וקיום בחינה נוספת;  )2
 .ק את לימודי הסטודנט לתואר השלישילפסול את ההצעה ולהפסי )3

 
 
 

 אם בוועדה המלווה חבר שופט חיצוני אולם הוא לא נוכח בהגנה על ההצעה, יהיה עליו לכתוב דוח מפורט על ההצעה.
ת המפורטת עם שמות חברי הוועדה המלווה יש להעביר לאישור וועדת המשנה את סיכום הבחינה וחוות הדע

 ללימודים מתקדמים. בית הספרשל 
 

 רשאית לדרוש את משלוח ההצעה לשופטי פנים/חוץ נוספים. בית הספר ללימודים מתקדמיםועדת המשנה של 
קדמותו, באישור המנחה מסכם על הת דוחלהגיש לוועדה מדי שנה  סטודנטלאחר אישור הצעת המחקר על ה

 את הערותיה.   סטודנטותעביר למנחה ול דוחובאחריותו. הוועדה המלווה תאשר את ה
 על התקדמותו. סטודנטכל אחד מחברי הוועדה המלווה רשאי לבקש קיום ישיבה של הוועדה שבה ידווח ה

 המתבצע.  הוועדה המלווה רשאית להעלות שאלות והסתייגויות ולהציע רעיונות לקידום המחקר
 .בית הספר ללימודים מתקדמיםכל שינוי בהרכב הוועדה המלווה מחייב אישור של יו"ר הוועדה המחלקתית ושל 

 נהלים להגשת הצעת מחקר לכל הפקולטות (פרט לפקולטה למדעי החברה)
 מטרת המחקר, לרבות הגדרה; עמוד שער עם שם ההצעה בעברית ובאנגלית, בין היתר, הצעת המחקר תכלול

תרומתו המשוערת , הידע הקיים בנושא, וסקירת הספרות שאליה מתייחס המחקר ;של התזה העומדת להיבדק
  רשימה ביבליוגרפית מפורטת., ותוכן העניינים או שלבי העבודה; שיטת המחקר; של המחקר
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גם הנושא  בנפרד, לצד הדיון בנושא הכללי של העבודה,יצוינו בהצעה  ככל שהדבר אפשרי בעת כתיבת ההצעה
של כל אחד מהמאמרים המתוכננים, מטרותיו, רקע תיאורטי או מחקרי, השערות המחקר ועיקרי הטיעונים 
שהמאמר יבקש לפתח והחידושים הצפויים בו. אם טרם הוחלט אם העבודה תיכתב במתכונת של דיסרטציה או 

 הצעת מחקר לדיסרטציה. הדבר יצוין בהצעת המחקר, וההצעה תיכתב במתכונת של –של אסופת מאמרים 
 
 

 ,ועמוד השער הצעת המחקר, ללא הרשימה הביבליוגרפית
 ) עמודים לכל היותר.15תכלול חמישה עשר (

  בגלל ייחודו של מסלול זה, הצעת המחקר יכולה להיות באורך שיעלה על חמישה עשר עמודים במסלול המשולב
 

 
כן -המחלקה/ הפקולטה, ברווח כפול בין השורות. כמו דיעל ייגיש את ההצעה במספר העותקים הנדרשים  סטודנטה

 .CDיש להגיש עותק של הצעת המחקר על גבי 
 לכל עותק מההצעה יש לצרף את הטופס "הצעת תכנית לעבודת מחקר במסגרת הלימודים לתואר שלישי", כשהוא

לקבל במשרדי המחלקה, או  , המנחה או המנחים ויו"ר הוועדה המחלקתית. את הטופס ניתןסטודנטה  על ידיחתום 
 . /graduate-school.biu.ac.ilללימודים מתקדמים בכתובת:   בית הספרלהורידו מאתר האינטרנט של 

 יש לוודא שכל העותקים יהיו ברורים וקריאים.
אם נושא העבודה דורש אישור של ועדת האתיקה יש לדאוג לאישור זה מהמחלקה או מהפקולטה לפני הגשת 

 לשיפוט.הצעת המחקר 
יגיש את הצעתו לוועדה המחלקתית כשהיא חתומה על ידי המנחה או המנחים, והמחלקה תשלח אותה  סטודנטה

 לשיפוט כפי שפורט לעיל.
 .סטודנטמחייבת את ה בית הספרתכנית המחקר שאושרה על ידי   

 בית הספר שלור בכתב מחייב איש ,כל שינוי בנושא המחקר, כגון הרחבתו או צמצומו, לאחר אישור הצעת המחקר
      ללימודים מתקדמים.

 
 הצעת מחקר לעבודה במתכונת של אסופת מאמרים 

 ים המתכננים להגיש את עבודת הדוקטור במתכונת של אסופת מאמרים יציינו זאת בהצעת המחקרסטודנט
 יצוינו בנפרד, לצד הדיון בנושא . בהצעהככל שהדבר אפשרי בעת כתיבת ההצעה

 דה, גם הנושא של כל אחד מהמאמרים המתוכננים, מטרותיו, רקע תיאורטי או מחקרי,הכללי של העבו
 השערות המחקר ועיקרי הטיעונים שהמאמר יבקש לפתח והחידושים הצפויים בו.

אם טרם הוחלט אם העבודה תיכתב במתכונת של דיסרטציה או של אסופת מאמרים הדבר יצוין בהצעת המחקר, 
 ל הצעת מחקר לדיסרטציה.וההצעה תיכתב במתכונת ש

 בכך אין כדי לגרוע מהאפשרות להגיש עבודת דוקטור כאסופת מאמרים גם אם הצעת המחקר התייחסה
 היפך. ללמתכונת של דיסרטציה או 

 
מאמרים כשבעת הגשתה של הצעת המחקר  בקשה לשינוי מתכונת הדוקטורט לרבות להגשתו במתכונת של אסופת

מפורטים, תוגש לבית הספר ללימודים מתקדמים, יחד  , בליווי נימוקיםבודה תיכתבהוחלט באיזו מתכונת העטרם 
ההחלטה על שינוי מתכונת העבודה. אין לדחות את הגשת  עם המלצת הוועדה המחלקתית, בסמוך לאחר גיבוש

 ה.הבקשה לשלבי הסיום של המחקר והכתיב
 
 
 

ורת הגשת הצעת המחקר הנחיות אלו ניתן בפקולטה למדעי החברה ישנם הנחיות טכניות מעט שונות  לצ
 או במחלקות. בית הספר ללימודים מתקדמיםבטפסים  הנמצאים באתר  לראות 
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 מבנה השער:
 לשער של הצעת מחקר דוגמה

 
ת ט י ס ר ב י נ ו ר א ן-ב ל י  א

 
 ________________ -המחלקה ל 

 
 הצעת מחקר לתואר שלישי

 :הנושא
 

____________________________________                  ___________________ 
 

_____                  __________________________________________________
      __ 

 
          __________________________________________________  

 
_______________________________________________________ 

 
 ______________________שם המנחה ___ 
 שם המנחה הנוסף (אם יש)_______________ 
 

 _______________מס ת"ז     ______________________ הסטודנט/יתשם 
 
 

 שיפוט העבודה
בית הספר ללימודים  על ידימשלוח העבודה לשופט פנים ולשופט חוץ יעשה  –שופט פנים וחוץ  על ידישיפוט  . 1

 .). על שופט העבודה להיות בדרגת מרצה בכיר ומעלה1(10סעיף  ,בתקנון , כמפורטמתקדמים
בעבודות דוקטור שלגביהן הוקמה ועדה מלווה תישלח העבודה לשיפוט של שופט חיצוני אחד. שופט זה ימסור  . 2

דעת מפורטת בכתב, בהתאם לנוהל החל על עבודות דוקטור ללא ועדה מלווה. עם זאת, המחלקה רשאית -חוות
 קבוע כי עבודות דוקטור שלגביהן הוקמה ועדה מלווה יישלחו גם לשיפוט של שופט פנים.ל

 
 31 ים לתואר דוקטור שהתקבלו ללימודים עד תאריךסטודנטל שיפוט עבודות שבקשר להן הוקמה ועדה מלווה של ע

 יחולו הכללים הבאים: 2019בינואר 
 להוסיף בשלב השיפוט שופט חיצוני, שיקרא את העבודה וימסור היה חבר מחוץ לאוניברסיטה, ישאם בוועדה המלווה לא 

 חוות דעת מפורטת. 
 

 שתי אפשרויות לשיפוט שופט חיצוני:
אם השופט החיצוני מצטרף לבחינה של הוועדה המלווה, הוועדה המחלקתית תזמן אותו לבחינה ולאחר ביצוע  (א)

ו ויאשרו את הסיכום ויעבירו ליו"ר הוועדה הבחינה יו"ר הוועדה המלווה יכתוב סיכום, השופטים יחתמ
 .בית הספר ללימודים מתקדמיםהמחלקתית שיעביר אותו לאישור 

 .שיפוט חיצוני זהה לשיפוט עבודה רגילה(ב) 
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 הגנה על העבודה
שופט פנים  על ידילהגן על עבודת הדוקטור בין אם עברה שיפוט  סטודנטהוועדה המחלקתית רשאית לדרוש מה

 הוועדה המלווה.  על ידין אם נשפטה וחוץ, ובי
הוועדה המחלקתית רק לאחר שיתקבל אישור מכל השופטים, או מכל חברי הוועדה  על ידימועד ההגנה ייקבע 

 המלווה כי הם קראו את העותק הסופי ומעריכים כי העבודה ראויה באופן עקרוני להיות מאושרת כעבודת דוקטור.
על השופט החיצוני להיות , 31.1.2019שהתקבל ללימודים לפני  סטודנטבעבודה של  במקרה של ועדה מלווה

נוכח בהגנה על העבודה. השופט יקבל הודעה מראש על משלוח העבודה ועל מועד ההגנה. השופט החיצוני יעביר 
 את הערותיו לפני מועד ההגנה. אם אחד השופטים לא יוכל לקחת חלק בהגנה, יהיה עליו לכתוב חוות דעת מפורטת

שופט פנים וחוץ, אלא אם כן יוותר על  על ידיעל העבודה, ובמקרה זה שמו יישאר חסוי כמקובל בשיפוט הנעשה 
 החיסיון.

להכניס תיקונים בעבודתו, יהיה עליו לעשות זאת לפני  סטודנטאם השופטים או חברי הוועדה המלווה ידרשו מה
 ההגנה על העבודה.

 :בית הספר ללימודים מתקדמיםהמלווה יוכלו להמליץ בפני לאחר ההגנה השופטים או חברי הוועדה 
 לאשר את העבודה כפי שהיא ללא צורך בתיקונים; •
 לאשר את העבודה לאחר הכנסת תיקונים קלים, שיבוצעו בהנחיית המנחה ויחייבו את אישורו לכך שנעשו כנדרש; •
 בחינה נוספת;לבצע תיקונים מהותיים ולאחר שיבצע אותם לזמן אותו ל סטודנטלדרוש מה •
 .  סטודנטלפסול את העבודה ולהפסיק את לימודיו של ה •

יבצע את התיקונים, השופטים או חברי הוועדה המלווה יעבירו סיכום מפורט וחתום על ידם,  סטודנטלאחר שה
המתאר את הליך ההגנה ואת התיקונים שבוצעו. את הסיכום המפורט עם שמות השופטים או חברי הוועדה המלווה 

 ללימודים מתקדמים. בית הספרברים שהשתתפו בהגנה יש להעביר לוועדת המשנה של והח

 נושא העבודה
בית הספר אינו רשאי לשנות את נושא מחקרו, לצמצמו או להרחיבו, ללא אישור הוועדה המחלקתית ו סטודנטה •

 .ללימודים מתקדמים
ללימודים לתואר שלישי  דנטסטואין לאשר בדיעבד הצעת מחקר עבור מחקר שכבר נעשה לפני קבלת ה •

 .אילן-ברבאוניברסיטת 
העבודה יכולה להיות בנושא הקשור לנושא התזה שהסטודנט כתב לתואר שני, ובלבד שיהיה בה פיתוח מהותי  •

 של התזה.

 הנחיסדרי הה
בעבודת המחקר (כמפורט בהמשך  דיווח בכתב על לימודיו ועל התקדמותולמנחה  סטודנטיעביר השנה אחת ל .א

וכן הערות  סטודנט"דיווח על התקדמות במחקר"). המנחה יצרף לדיווח הערכה על התקדמותו של הבפרק 
 תעדה רשאיווה אחרות לפי ראות עיניו, ויעבירו לוועדה המחלקתית, עם העתק לבית הספר ללימודים מתקדמים.

תקדמותו בצורה על התקדמות עבודתו בכל עת, על מנת שניתן יהיה לעקוב אחר ה דוח סטודנטלדרוש מן ה
 .בית הספר ללימודים מתקדמיםיעילה. הוועדה המחלקתית תעביר את סיכום הממצאים לאישור 

. על הוועדה לימודיואת  יוכל להציע לוועדה המחלקתית להפסיק סטודנטמנחה שאינו רואה ברכה בלימודיו של ה .ב
 .בית הספר ללימודים מתקדמיםהמחלקתית להעביר את המלצותיה ל

, על הוועדה המחלקתית לעשות כל מאמץ על מנת למצוא סטודנטן המנחה להמשיך בהדרכת האם נבצר מ .ג
 מנחה אחר במקומו.

אם לאחר מינוי המנחה לעבודת הדוקטור יתברר שאופי הנושא דורש מינוי של מנחה נוסף, תמנה הוועדה  .ד
בית אישור ור טעון . מינוי מנחה נוסף כאמלאחר קבלת הסכמתו של המנחה הראשון נוסףהמחלקתית מנחה 

 .הספר ללימודים מתקדמים
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 דיווח על התקדמות במחקר
 על התקדמותו במחקר. ידווח לוועדה המחלקתית אחת לשנה  סטודנטכל 

 הדיווח ייכתב בצורה הבאה:
 על עמוד אחד בלבד, ובו יופיעו הסעיפים המפורטים להלן. יודפסהדיווח  א.
 .סטודנטבעיות שבהן נתקל הבמקרים מיוחדים יצורף דף ובו יפורטו ה 

 הדיווח יכלול את הסעיפים הבאים: ב.
, תאריך הקבלה ללימודים, תאריך אישור הצעת השם, מס ת"ז, המחלקה, נושא המחקר, שם המנחה )1

 תאריך הדיווח.המחקר, ו
 ות., תוך ציון חלקי עבודה שבוצעו בשנים קודמכפי שפורטו בהצעת המחקרראשי פרקים או שלבי עבודה  )2
 העבודה שבוצעה בשנה שאליה מתייחס הדיווח.תמציתי של פירוט  )3
 המועד המשוער להשלמת העבודה. יש לרשום את   –החל בשנת הלימודים השלישית  )4
 .סטודנטחתימת ה ) 5
 הערות המנחה וחתימתו. )6

מתאים, עיכובים בהשגת  בדף נפרד בעיות הגורמות לעיכובים במחקר, כגון: חוסר מכשורבמקרה הצורך יפורטו  ג.
ותקציביים, בעיות אישיות ומשפחתיות וכד.  מנהלייםצילומים, ניסויים שנכשלו ויש לחזור עליהם, עיכובים 

 .סטודנטהדפים הנפרדים חייבים אף הם להיות חתומים על ידי המנחה וה
הדרכה, שנת חופשה וכדומה. אין לכלול בדיווח נושאים אחרים, כגון: הצעות לשינוי בתכנית המחקר, שינוי ב ד.

בית המלצתו לטיפול שיעביר את כאלה מחייבים פנייה באישור המנחה אל יו"ר הוועדה המחלקתית, עניינים 
 . הספר ללימודים מתקדמים

שהצעת המחקר שלו אושרה על ידי הוועדה המחלקתית ובית הספר ללימודים  סטודנטחובת הדיווח חלה על כל  ה.
 מתקדמים.

 הנדרש על ידי המנחה להגיש דיווח מפורט יותר, יגיש לוועדה המחלקתית העתק ממנו. ודנטסטו.     
על גבי הטפסים  למלא כל בקשה להארכה, לחידוש לימודים, לפטורים מקורסים או לשינוי נושא מחקר יש ז.

הספר בית המנחה ויו"ר הוועדה המחלקתית (הטפסים נמצאים באתר הכוללים גם את המלצות המתאימים, 
 ).ללימודים מתקדמים

 
 .םולצרף מסמכים רלוונטיימודפס הבקשה טופס יש להגיש את 

 

 הנחיות להגשת עבודת הדוקטור 
 יבבהן חון לתואר שלישי שהיה רשום במשך תקופה מינימלית של שנתיים, מילא את כל הדרישות שיסטודנט מן המני

 י להגיש את עבודת הדוקטור לבית הספר ללימודים ושילם שכר לימוד כפי שנקבע על ידי  האוניברסיטה, רשא
 כסטודנט באוניברסיטה. סטודנט שלאבעת הגשה מתקדמים. סטודנט שמגיש את עבודתו לשיפוט חייב להיות רשום 

 התואר.וכל לקבל את היה רשום לא י
ים לפני שהסטודנט ידפיס הדפסה סופית את העבודה יבקש מהמנחה לשלוח ישירות לבית הספר ללימוד .1

כל הטפסים נמצאים במאגר . מתקדמים טופס שיפוט מנחה. טופס זה מהווה אישור להגשת עבודת הדוקטור
 הטפסים שבאתר.

עם הגשת הדיסרטציה על הסטודנט להביא עמו את הטפסים המתאימים, שאותם ניתן למצוא באתר בית  .2
 הספר ללימודים מתקדמים.

על סיום לימודי ההשלמה בקורסים וסמינריונים במחלקה, על הסטודנט לוודא כי בתיקו נמצאים האישורים  .3
 יהדות.יסוד בשפות זרות ולימודי 

, שלישי לתוארהלימודים  שסיים את כל חובותאש המחלקה על הסטודנט לדאוג להעברת אישור חתום על ידי ר
 כולל חובת האנגלית ולימודי יסוד ביהדות

 די בית הספר ללימודים מתקדמים.י בנושא שאושר עללא תתקבל עבודת דוקטור שאינה  .4
 נאה ונוח לקריאה.אופן על הסטודנט להגיש את החיבור כשהוא מודפס ב .5
 עמודים (לא כולל הרשימה הביבליוגרפית). 350-עבודת הדוקטור תכיל לא יותר מ .6
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 ובכתב המנחה א אישור לבית הספר ללימודים מתקדמיםכאשר הדיסרטציה תהיה מוכנה להגשה, הסטודנט ימציא 

 , כי העבודה ראויה וקבילה מבחינת השפה. לשוןמאת עורך 
(במקרה של כתיבה בשפה  עבודת הדוקטור תכלול שני תקצירים: תקציר בשפה העברית ותקציר בשפה האנגלית

 שאינה עברית או אנגלית תכלול העבודה תקצירים בעברית ובשפה האחרת).
 

 .חובה לציין בדף התוכן את קיומם של שני התקצירים
 

והגהה. החיבור, כולל התקצירים, הרשימה הביבליוגרפית התקנה כמקובל בתחום הסטודנט יקפיד על  .7
 והנספחים, יוגשו לבית הספר בצורה המתאימה לפרסום כספר או בעיתונות מדעית.

 
 הוראות לכתיבת הדיסרטציה:

 מס העמוד          עריכת העבודה                                                          
 ללא מספור (מבריסטול)         פי ההנחיות-על שער חיצוני בעברית •
 ללא מספור שער פנימי בעברית (זהה לכריכה החיצונית על דף) •
 ללא מספור פי ההנחיות)-שם המנחה/ים (על •
   הבעת תודה (לא חובה)                                          ללא מספור •

 לצרף רק בגרסה הסופית לאחר שיפוט ואישור העבודה כדוקטוראת הבעת התודה יש                      
 ללא מספור תוכן העניינים בעברית •
 (יש לציין רשימת טבלאות, תרשימים, מפות, לוחות •

 ללא מספור מספר עמוד בו מופיעים הטבלאות, התרשימים וכו)
 ללא מספור רשימת קיצורים ור"ת •
 באותיות עבריות (א,ב,ג...) בעבריתתקציר החיבור  •
 בספרות רגילות גוף העבודה •
 בספרות רגילות רשימת מקורות (ביבליוגרפיה) •
 בספרות רגילות נספחים (לא חובה) •

 בצד האנגלית (בצד השני של העבודה)
 ללא מספור (מבריסטול) פי ההנחיות-על שער חיצוני באנגלית •
 ללא מספור על דף)  שער פנימי באנגלית (זהה לכריכה החיצונית  •
 ללא מספור פי ההנחיות)-שם המנחה/ים באנגלית (על •
 ללא מספור תוכן העניינים באנגלית •
 )i,ii,iiiבספרות לטיניות (...  )       Abstractתקציר החיבור באנגלית ( •

 
 זהה לחיצוני. (על נייר) יבוא שער פנימי(מבריסטול) אחרי שער הכריכה   . 1
 ער הפנימי יבוא דף עם שם המנחה/ים בנוסח זה:בעמוד שמעבר לש   .2

 עבודה זו נעשתה בהדרכתו/ם של  ד"ר/פרופ ________________________   
    מן המחלקה/ות/ פקולטה/ בית הספר ל/ יחידה (יש לבחור באפשרות המתאימה)        
 אילן.-____________________________ של אוניברסיטת בר      
 יכלול כל מילים נוספות. מעבר לשער הפנימי באנגלית יופיע דף עם שם המנחה באנגלית. לא זה עמוד      
 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 
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תוכן  לולהתקצירים בעברית ובאנגלית. יש לכוכן ציון של  תוכן העניינים יכלול חלוקת משנה של הפרקים .3
 .עניינים בעברית ותוכן עניינים באנגלית

 דף קיצורים ור"ת יופיע אחרי "תוכן העניינים".  .4
נא ראה הוראות בהמשך בפרק: "עבודת דוקטור במתכונת של אסופת עבודה המורכבת ממאמרים,  .5

 .3מאמרים" , וכן באתר מערך הספריות, בפרק: "הנחיות להפקדת עבודת גמר", סעיף 
 יצוינו שמות את כל המקורות (ספרים, מאמרים, וכו) המוזכרים בעבודה.  הביבליוגרפית תכלול הרשימה .6

ושנת כתב העת, מספר העמוד הראשון במאמר, שם הספר וכו), המחברים, שם הפרסום (שם המאמר, שם 
 תחום העבודה.הדרישות הייחודיות המקובלות בדרישות מינימום; בכל מקרה יש להקפיד על הפרסום). אלה הן 

באישורם של המנחה ויו"ר הוועדה המחלקתית ניתן להדפיס את ככלל יופיעו הפניות בהערות שוליים.  .7
 בגוף החיבור בסוגריים. או ההערות בכרך נפרד

  כללי הדפסה ושכפול של עבודת הדוקטור
בין השורות עם  של שורה וחציברווח  A4 ) או על נייר בגודלletter"קוורטו" (תודפס על נייר העבודה  .1

הביבליוגרפיה, ההערות ומראי המקומות ברווח אחד ניתן להדפיס את  ס"מ מכל צד). 3-2שוליים רחבים (
ההערות באות . ניתן להדפיס את יבליוגרפיה תודפס באותו גודל אות כמו כל העבודההב בין השורות.
מומלץ להדפיס , קריאה נוחה וברורה. יש לוודא להדפיס את העבודה משני צדי הדףיש   קטנה יותר.
. באנגלית מומלץ  13או  12נרקיסים בגודל , או Times New Roman ,Davidאחד הגופנים בעברית ב

 .Times New Roman ופןלהדפיס בג
להגשה ראשונה מותר להגיש את העבודה בכריכה זמנית בסליל, שתאפשר הכנסת תיקונים אם יהיה  .2

 צורך בכך, אך בתנאי שתובטח קריאה נוחה ושמירת הדפים מפני התפזרות.
 .נוסףללא תמונות או כיתוב , שבהמשך הכריכה של העבודה תודפס בהתאם לדוגמה .3
ני כרכים (כמו למשל במסלול קומפוזיציה במחלקה למוסיקה, או כאשר יש כרך של אם העבודה מוגשת בש .4

גבי כריכת -נספחים) יש להדפיס שער בעברית ושער באנגלית גם לכרך ב. ולציין כרך א וכרך ב על
 העבודה.

ו תחומיים ירשמו בשערי העבודה בעברית ובאנגלית בהתאמה, במקום ב-ללימודים בין יחידהסטודנטים מה .5
ובשורה  Interdisciplinary Studies Unitצריך לרשום את שם המחלקה: היחידה לימודים בין תחומיים 

 מתחת את שם התכנית.
  Hermeneutics and Cultural Studiesלדוגמא: לימודי פרשנות ותרבות    

 עם הגשת העבודה :
ה כי מולאו כל החובות הסטודנט בדיקעותקים של עבודתו. לאחר שלושה הסטודנט ימסור למזכירות בית הספר  .א

 יקבל אישור על הגשת הדיסרטציה.
כי חיבר את חיבורו בעצמו ולבדו מלבד עזרת ההדרכה שקיבל מהמנחה/ים שלו  טופס הצהרההסטודנט ימסור  .ב

 * .טופס פרטים אישייםכן ימלא -סיונית. כמויועזרה טכנית לגבי עבודה נ
 * את המנחה/ים. , לחתום ולהחתיםטופס הנחיות להגשת דיסרטציהיש למלא  .ג
זאת מאחר שלעתים יש העבודה כולה. וקובץ של  וכן העניינים והתקצירקובץ של ת און קי דיסקלהגיש ב יש .ד

 שופטים המעוניינים לקבל את העבודה באימייל.
עותק אחד של דף השער בעברית, עותק אחד של דף השער באנגלית ועותק אחד של שם המנחה בעברית  .ה

 לצורך הכנת התעודה. ובאנגלית יוגשו למזכירות בית הספר ללימודים מתקדמים בנפרד
גשה של עבודה מתוקנת, היא תוגש לפי הכללים החלים על הגשת בית הספר, בעקבות השיפוט, ידרוש האם  .ו

. במקרה של יש להשאיר את תאריך ההגשה המקורי של העבודההנוסח הראשון. במקרה של תיקונים קלים 
 תיקונים מהותיים יש לשנות לתאריך הגשת העבודה המתוקנת.

 יקבל  אישור על סיום לימודיו. דנטהסטו על ידי בית הספר ללימודים מתקדמיםאם אושרו העבודה והתואר  .ז
 על הסטודנט להעביר עותק סופי למנחה העבודה.העבודה והתואר אחר אישור ל .ח
 ם על טופס "אישור זכאות".יאישור זכאות יינתן לאחר החתמת כל הגורמים הרלוונטי .ט

http://www.biu.ac.il/Administration/forms/phd/2007-131.pdf
http://www.biu.ac.il/Administration/forms/phd/2008-123.pdf
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ירושלים ה הלאומית בישלחו לספריילאחר אישור העבודה על הסטודנט יהיה להביא עותקים נוספים אשר י .י
 ובחלק מהמחלקות גם למכון הנרייטה סאלד (כמפורט בהמשך).

 במידת הצורך רשאים הוועדה המחלקתית ובית הספר ללימודים מתקדמים לבקש מהסטודנט עותקים נוספים. .יא
 

 בית הספר  * כל הטפסים שיש למלא ולהגיש לבית הספר ללימודים מתקדמים, נמצאים באתר של
 ת הטפסים.מתקדמים, ברשימ ללימודים

 
 נהלי מסירת הדוקטורט וסיום הלימודים

במשך שנתיים לפחות רשאי להגיש לבית הספר את ללימודים סטודנט מן המניין לתואר שלישי שהיה רשום  א.
 .עבודת הדוקטור

עם עותקים מחיבורו. הם יועברו לבית הספר ללימודים מתקדמים שלושה הסטודנט ימסור לוועדה המחלקתית  ב.
הסטודנט יקבל אישור רשמי על הגשת החיבור. וועדה המחלקתית שהסטודנט סיים את כל חובותיו. אישור ה

 אישור זה איננו מזכה אותו לשאת את התואר "דוקטור".
כי הוא מילא אחרי כל הדרישות ודא ה רק לאחר שיועבודבית הספר ללימודים מתקדמים ידון במינוי שופטים ל ג.

 , לימודי יסוד ביהדות, רישום וכדומה).(קורסים, סמינריונים, שפות
 אינו בנושא שאושר.לא יתקבל חיבור ש ד.
 במהלך כל שנת הלימודים.את העבודה  ניתן להגיש ה.

 אין אנו מתחייבים כי תהליך השיפוט יסתיים בשנה שבה הוגשה העבודה.
על הסטודנט מחדש כל החובות אם בית הספר ללימודים מתקדמים יחליט לדרוש הכנסת תיקונים בחיבור, יחולו  ו.

אם התיקונים שהסטודנט נדרש לבצע הם מהותיים והעבודה המתוקנת  החלות על סטודנטים לתואר שלישי.
 תהליך השיפוט לשנה נוספת, יהיה על הסטודנט לשלם שכר לימוד לשנה זו.יתארך ובעקבות זאת שיפוט ל תוחזר

שהוא אינו  עקבתעבודת דוקטור וכר בחיבור כראוי להיחשב בית הספר ללימודים מתקדמים לא להכי יטהחלאם  ז.
רשאי להגיש שוב את מועמדותו  ,סטודנט שחיבורו לא אושר של הסטודנט. לימודיםיופסקו הניתן לתיקון, 

 ללימודים לתואר שלישי, אם יתקבל יהיה דינו כדין כל סטודנט חדש.  
השיפוט הסתיים ימסור הסטודנט מספר עותקים נוספים אחרי אישור בית הספר ללימודים מתקדמים כי תהליך  ח.

 כמפורט להלן:
 

 יה המרכזית:יספרבעותקים  הפקדתנהלי 
 לאחר קבלת מכתב מבית הספר ללימודים מתקדמים כי תהליכי השיפוט הסתיימו בהצלחה:

פי כל  ספרייה המרכזית ולוודא שהעבודה כתובה עלבעותקי העבודה  להפקדתא בעיון את ההנחיות ויש לקר
 ההנחיות המפורסמות.

    .קבלת עבודות גמר (קומת כניסה)המשרד ל B002העבודות מתקבלות בספרייה המרכזית בחדר  .  1
 http://lib.biu.ac.il/node/1356בכתובת:   חובה להזמין תור דרך האתר של מערך הספריות 
 זמן.ולוודא קבלת דוא"ל חוזר המאשר את מועד התור. נא להקפיד להגיע ב 
לספרייה המרכזית עם מכתב זה  מכתב האישור מבית הספר ללימודים מתקדמים, עליך לגשת עם קבלת . 2

 (הטפסים נמצאים גם באתר של בית הספר ללימודים מתקדמים): והטפסים הבאים
טופס זה  יש להחתים את כל הנוגעים בדבר ולהציג  "טופס להגשה סופית של הדיסרטציה לספריות" .א

 בית הספר ללימודים מתקדמים.להטופס  וכן למסור עותק של עותקי העבודה. הפקדתם בספרייה ע
יש (בשני עותקים, עותק אחד יישאר בספרייה).  "טופס בקשה לאישור סיום לימודים וזכאות לתואר" .ב

לאחר  את הטופס חתום לבית הספר ללימודים מתקדמים ולהחזירלהחתים את הספרייה, שכר לימוד 
 בית הספר יחתום גם על טופס זה. ,געים בדברהחתמת כל הנו

 .עותק מודפס אחד ספרייה המרכזיתלהפקיד ביש  .ג
. העותק הדיגיטאלי חייב להיות (שיוחזר לסטודנט) קי-און-באמצעות דיסק יימסר עותק אלקטרוני אחד .ד

 .PDF, מוגש בקובץ אחד, בפורמט וערוך בסדר הקריאההמודפס  זהה לעותק
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  :יוצא מן הכלל      
 לן מודבק על גבי הכריכה.ייהעותק חייב להיות בכריכה קשה, כאשר דף השער המנו – מידעלמדעי ההמחלקה  

 ספרייתית הוחזרו. -יש לוודא שכל הספרים שהושאלו  מספריות האוניברסיטה ומספריות אחרות בהשאלה בין .3
 את.יה המאשרת זייקבלו חותמת הספר תשלום)בוגרים שאין להם אף חוב (ספרים או  .א
העבודה (עותק מודפס ועותק אלקטרוני)  הפקדתהבוגרים יקבלו את אישור הספרייה המרכזית על  .ב

 ספרייה המרכזית.ב
 הבוגרים יחתמו על אישור שימוש בעבודתם, בעותק מודפס ובעותק האלקטרוני. .ג
 הספרייה המרכזית תפקיד עותק דיגיטאלי בספריה הלאומית בירושלים. .ד

 
 נא לשים לב לפירוט הבא:

עותק זה ישלח למחלקה. ימסרו עותק מודפס נוסף של העבודה סטודנטים מהפקולטה למדעי החברה  •
 על ידי המחלקה למכון הנרייטה סאלד.

 נדרשים למסור עותק מודפס אחד מעבודתם לספרית חינוך. בית הספר לחינוךסטודנטים מ •
) המכיל את Wordקובץ וורד ( miri.rubinstein@ biu.ac.ilבנוסף, נא להעביר לספריית חינוך לכתובת 

 השערים והתקצירים של העבודה בעברית ובאנגלית.
 ועדת בית הספר ללימודים מתקדמים רשאית לבקש מהסטודנט עותקים נוספים מעבודתו.  •
באחריות הסטודנטים לבדוק את דרישות המחלקות לגבי מסירת עותקים מעבודתם לספריות  •

 עיכובים בהכנת תעודת הדוקטור לפני טקס חלוקת התארים. מנת למנוע שלא יהיו-המחלקתיות, על
 

אישור על סיום לימודים ועל זכאות לתואר יינתן לסטודנט לאחר אישור הדיסרטציה על ידי בל"מ ולאחר שמסר את 
 העבודות לספריות כמפורט לעיל וסיים את כל חובותיו.

 

 נוסח השער העברי של החיבור *:

 

_____________________________ 

 (שם החיבור)

 חיבור לשם קבלת התואר "דוקטור לפילוסופיה"

 מאת:

_______________________________ 

 (שמו של סטודנט המחקר, שם פרטי לפני שם משפחה)

 שם המחלקה/פקולטה/ בית הספר ל.../ יחידה ל.... (יש לבחור באפשרות המתאימה)

________________________________ 

 אילן-של אוניברסיטת ברהוגש לסנט 

 ________________________                            רמת גן                                                     

                                                                                      (החודש והשנה העבריים של תאריך הגשת החיבור לבית הספר )                                                                     
 לדוגמא: תשרי, תשס"ז)(                                                                              
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 נוסח השער הלועזי של החיבור *:

 
___________________________________ 

 (שם החיבור בלועזית)

___________________________________ 

 (שמו של סטודנט המחקר בלועזית, שם פרטי לפני שם משפחה) 

Faculty/ Department/School of / Interdisciplinary Studies Unit (choose the appropriate term) 

___________________________________ 

Ph.D. Thesis 

Submitted to the Senate of Bar-Ilan University 

Ramat-Gan, Israel                                     _________________  

 (החודש והשנה הלועזיים של תאריך הגשת החיבור לבית הספר).     

                                           ) October 2006(לדוגמא:                           

 
 
 

 :הערות* 
יש להשאיר את התאריך של ההגשה הראשונה לבית הספר. רק במקרה של תיקונים מהותיים, כשהעבודה חוזרת לשיפוט  .1

 נוסף, יש לשנות את התאריך של העבודה לתאריך הגשת העבודה המתוקנת.
 למילות קישור).בשם החיבור יש להתחיל כל  מילה באות גדולה (פרט  -השער באנגלית   .2
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 מאמרים במתכונת של אסופתעבודת דוקטור 
ניתן להגיש עבודת דוקטור במתכונת של אסופת מאמרים, בתנאי שבעבודה ייכללו לפחות שלושה מאמרים,  א.

שלכל המאמרים יש תמה משותפת ושהכוונה לכתוב את העבודה כאסופת מאמרים צוינה בהצעת המחקר. 
תוגש בקשה לכתיבת העבודה  –בה שהעבודה תיכתב כאסופת מאמרים  אושרה הצעת מחקר ולא צוין

במתכונת של אסופת מאמרים בהקדם האפשרי לאחר גיבוש הכוונה לכתוב את העבודה במתכונת זאת. 
הבקשה תהיה בהיקף של עד שלושה עמודים. היא תכלול פירוט בקשר לתמה המשותפת למאמרים ותקציר של 

 לל הקשר של תמה משותפת).כל אחד מנושאי המאמרים (כו
ככלל, הגשת עבודה שנכתבה כאסופת מאמרים אינה מותנית בהגשת המאמרים או בקבלתם לפרסום. עם זאת,  ב.

וכן התקבל כתב עת מדעי מהרמה הגבוהה ביותר תקבל לפרסום באם אחד המאמרים שנכללים בעבודה ה
ים מתקדמים לאשר עבודת דוקטור הכוללת רשאי בית הספר ללימודלפרסום מאמר אחר בכתב עת ברמה טובה 

 יש להגיש בקשה לבית הספר ללימודים מתקדמים לצורך אישור מקרה חריג זה. .שני מאמרים בלבד
מחלקה רשאית לקבוע כי תנאי להגשת עבודת דוקטור כאסופת מאמרים יהיה קבלת כל המאמרים הכלולים  ג.

ם יוגשו לפרסום בכתב עת. רשאי מנחה להתנות את בעבודה או  חלקם לפרסום או בכך שהמאמרים או חלק
הגשת העבודה בקבלת המאמרים או חלקם לפרסום, או בהגשתם לפרסום, ובלבד שיודיע זאת לסטודנט לפני 

 ידי יו"ר הוועדה המחלקתית.-תחילת ההנחיה והדבר יאושר בכתב על
דוקטורט שנכתב במתכונת של אסופת מאמר יוכל לשמש חלק מעבודת דוקטור של סטודנט אחד בלבד. ככלל, ב ד.

מופיע בהם ככותב/ת הראשון. בתחומים שבהם מקובל  /יתמאמרים יוכלו להיכלל רק מאמרים ששם הסטודנט
בעבודות שנכתבו עם ועדה לציין את שמות המחברים לפי סדר הא ב יצוינו ככותבים נוספים המנחים בלבד. 

מצוינים כמחברים, ובלבד שהעבודה עברה שיפוט של מומחה  מלווה יוכלו גם חברים בוועדה המלווה להיות
הספר ללימודים לאשר -במקרים נדירים, ובהתקיים נסיבות חריגות ביותר, יוכל ביתשאינו חבר בוועדה המלווה. 

 והמנחים. הסטודנט/יתחריגה מדרישות אלה לפי בקשה מנומקת של הוועדה המחלקתית בהסכמת 
 במקרה שבו שני סטודנטים (או יותר) חולקים את המקום של "מחבר ראשון" ותרמו בתחומי המדעים הניסויים, .ה

של כל המחברים הראשונים, ובלבד שבעבודה  הדוקטורבמידה שווה למאמר, ניתן לכלול את המאמר בעבודת 
 לא ייכלל יותר ממאמר אחד שבו יש יותר ממחבר ראשון אחד. 

עותק של המאמר או יצורפו לבקשה  –יש כוונה לכלול בעבודה באם הסתיימה הכתיבה של חלק מהמאמרים ש ו.
וכן תדפיסי המאמרים האחרים.  ,צילום של עמוד ראשון של כל מאמר ,המאמרים שפורסמו או התקבלו לפרסום

ובו רשימת , ניתן להוריד ממאגר הטפסים שבאתר בית הספר ללימודים מתקדמיםטופס, שאותו יש לצרף 
קבלו לפרסום, וכן שמות כתבי העת שבהם פורסמו או התקבלו המאמרים לפרסום, המאמרים שפורסמו או הת

כתב העת בהתאם למקובל במחלקה לצורך מינויים או בציון מספר העמודים של כל מאמר. יש לדרג את רמת 
 וכו.    A,B,C ,Q1 ,Q2קידומים של חברי סגל בוועדת המינויים. לדוגמה: 

 טמאמרים לשיפו אסופתהגשת    ז.
במחלקות או בהנחיית מנחים שדורשים קבלת המאמרים לפרסום, הגשת העבודה תהיה טעונה אישור של בית 
הספר ללימודים מתקדמים שכתבי העת הם ברמה הולמת. לצורך קבלת אישור יש למלא את הטופס ממאגר 

 הטפסים ולצרף עמוד ראשון מכל מאמר.
 שהמאמרים יוגשו או יתקבלו לפרסום, ובין אם לאו)כל עבודה שנכתבה כאסופת מאמרים (בין אם נדרש 

 : תכלול
 תקציר בעברית ותקציר באנגלית. )1
ושל הנושא או התמה המשותפים  מבוא שיכלול סקירה רחבה ועדכנית של תחומי המחקר הנכללים בעבודה )2

אם היו  שיטות המחקר שפותחו במהלך העבודהתוך פירוט של שיטות המחקר, למאמרים, תיאור של 
 של החידושים ותרומתם לתחום המחקר הנדון.ופירוט  הרחבה של תיאור התוצאות ומשמעותןלה, וכן כא

 שער לכל מאמר אשר יופיע  לפני תחילת המאמר. על כל שער יש לציין את כותר המאמר ומחבריו. )3
 בעת מספור עמודי העבודה יש למספר גם את עמודי המאמרים, כך שיהיה מספור רציף מתחילת העבודה )4

 ועד סופה.
 (תקציר יהיה לפני המבוא בעבודה). ייכרכו יחדהמאמרים, המבוא והסיכום התקצירים,  )5
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 מכתב מלווה ממנחה העבודה או מהמנחים, המפרט:יש לצרף 

מה הייתה תרומת הסטודנט למאמרים? מה היה חלקו של הסטודנט ביחס לחלקם של המחברים  )1
 יצע את הניסוי?האחרים? האם הוא כתב את המאמר? האם הוא ב

 יתה תרומת המחברים שאינם מנחי העבודה (אם יש כאלה)?ימה ה )2
 איכות כתבי העת שבהם פורסמו. –במידה שהמאמרים או חלקם התקבלו כבר לפרסום איכות המאמרים ו )3
 מכתב מהמחברים האחרים של המאמרים, המאשר את הסכמתם להכללת המאמרים בעבודת הדוקטור. )4
מתחייב שכל פרסום של עבודת הדוקטור ייעשה תוך הקפדה על זכויות היוצרים  הצהרת הסטודנט כי הוא )5

 ל המחברים הנוספים.ש
את הדרישות שפורטו לעיל בכל הנוגע לסדר שמות המחברים בכל כי יקיימו  והסטודנט/יתצהרה של המנחים ה )6

ו יתפרסמו לאחר , לרבות במאמרים מתוך העבודה שיוגשו לפרסום אהנוגע למאמרים שטרם הוגשו לפרסום
בנוסף לכך, יחולו ההוראות לכתיבת דיסרטציה ויוגשו כל המסמכים והאישורים הנדרשים  אישור העבודה.

 .הדוקטור עבודת להגשת הנחיות תחת לעיל כמפורטלהגשת עבודות הדוקטור במתכונת "דיסרטציה", 
 שיפוט העבודה .ח

יהיו בהתאם  מאמרים ונהלי סיום הלימודיםופת שנכתבה במתכונת של אסהליכי השיפוט של עבודת דוקטור 
שופטי העבודה יתבקשו להתייחס, לגבי כל מאמר בנפרד, אם לא התקבל עדיין  המפורטים לעיל. להליכים

 לפרסום, לשאלה אם הוא ראוי, כמות שהוא או בתיקונים, להתפרסם בכתב עת מחקרי ברמה טובה.

 פרסום עבודת הדוקטור
ק מעבודתו בפרסום מוקדם, לפני שיגיש את החיבור במלואו. חלודנט לפרסם באישור המנחה רשאי הסט .א

במקרה זה יפרסם את התוצאות תוך ציון שם המנחה בהערה, אלא אם כן המנחה הוא מחבר שותף. בכל 
אילן לשם קבלת התואר -מקרה יש לציין בפרסום, כי המאמר הוא מתוך עבודה שמבוצעת באוניברסיטת בר

פיה". כן מותר להגיש לבית הספר ללימודים מתקדמים תדפיסים של פרסומים כאלה כחלק "דוקטור לפילוסו
 מהדיסרטציה, ובלבד שהתדפיסים יהיו כשירים להגשה על פי שאר סעיפי תקנון זה.

אם התפרסם החיבור במלואו בכתב עת מדעי, ותדפיסים ממנו יוגשו לבית הספר ללימודים מתקדמים, ובמידה  .ב
 בשמו של הסטודנט בלבד, יצוין שמו של המנחה בצורה מתאימה בגופו של החיבור או בהערה.והתפרסם החיבור 

סטודנט מחקר המפרסם את מחקרו או חלק ממנו בדפוס או בכל צורה של פרסום ברבים, באמצעות  .ג
האוניברסיטה או כל מו"ל שהוא, או כמאמר באחד מכתבי העת המדעיים, יוסיף לפני גוף המחקר הערה שבה 

אילן, וייאמר בה בהדרכת מי בוצע -כעבודת דוקטור לקבלת תואר באוניברסיטת בר נכתבכי המחקר  ויןצי
 המחקר, באיזו מחלקה, ומתי אושר.

 הוראות להפקדה בספריה המרכזית של עבודת דוקטור המורכבת ממאמרים
 יש להקפיד על כל ההוראות המופיעות לעיל, וכמו כן להקפיד על הנקודות הבאות:

 המאמרים ומספר העמוד של תחילתו של כל מאמר. ולציין את כותרות בתוכן העניינים יש להוסיף פרק "מאמרים". 1
 .יש לצרף לעבודה את המאמרים. 2

 שוות ערך לתזההוראות והנחיות להגשת עבודת 
 

 פרסום עבודת המחקר
 מהמנחה. לא יפרסם את עבודת המחקר או חלק ממנה, אלא אם כן קיבל אישור לכך סטודנטה

המפרסם עבודת מחקר או חלק ממנה, יציין את שם המחלקה והמנחה וכן יציין כי המחקר נעשה  סטודנט
 השלמות לתואר שלישי.אילן, כחלק מלימודי -באוניברסיטת בר
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 שוות הערך לתזההנחיות לכתיבת עבודת 
בין  של שורה וחציברווח  A4ודל ) או על נייר בגletter"קוורטו" (תודפס על נייר  שוות הערך לתזהעבודת  .1

 ס"מ מכל צד). 3-2השורות עם שוליים רחבים (
 הביבליוגרפיה, ההערות ומראי המקומות ברווח אחד בין השורות.ניתן להדפיס את 

 ההערות באות קטנה יותר. . ניתן להדפיס את הביבליוגרפיה תודפס באותו גודל אות כמו כל העבודה 
 משני צדי הדף ובלבד שתובטח קריאה נוחה וברורה.ניתן להדפיס את העבודה   
דפים המודפסים משני צדי הדף). מומלץ לכרוך את  75עמודים מודפסים (או  150היקף העבודה לא יעלה על  .2

 העבודה רק אחרי אישור ועדת הבחינה במחלקה.
 מבריסטול. העבודה תכלול שערים בעברית ובאנגלית על גבי הכריכה .3
 ים על גבי הכריכה יבואו שערים פנימיים זהים לחיצוניים (על פי הדוגמה להלן).אחרי השער .4
 בעמוד שמעבר לשער הפנימי יבוא דף עם שם המנחה או המנחים בנוסח זה: .5
 עבודה זו נעשתה בהדרכתו/ם של פרופ / ד"ר ______________________ 
במתאים) ________________________ של מהמחלקה / פקולטה / בית הספר / יחידה ל... (יש לבחור  

 אילן.-אוניברסיטת בר
 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. 

 וכן נספחים (אם יש). לאחר מכן יופיע דף תוכן העניינים, המפרט את פרקי העבודה.    6
 יש לציין בתוכן קיומם של תקציר עברי ותקציר לועזי.

 ותקציר באנגלית (ראו דוגמאות להלן).ורשימה ביבליוגרפית, סיכום תקציר עברי, מבוא, בעבודה חובה לכלול  .7
תשומת לב מיוחדת יש להקדיש  .התקנה של העבודה בהתאם למקובל בתחום ועל הגההיש להקפיד על  .8

למראי מקומות, לציטוטים, להערות ולרשימה הביבליוגרפית, שאותם יש לכתוב בצורה המקובלת בפרסומים 
שמות המחברים, שם הפרסום (שם המאמר, שם כתב העת, בכל מקרה יש לציין את  המקצועיים באותו תחום.

 מספר העמוד הראשון במאמר, שם הספר וכו), ושנת הפרסום.
 תחום העבודה.הדרישות הייחודיות המקובלות בהן דרישות מינימום; בכל מקרה יש להקפיד על ההנחיות  .9

 .בעברית ובאנגלית תכלול תקצירים שוות הערך לתזהעבודת  .10
קום התקציר באנגלית, אם העבודה נכתבה בשפה שאינה עברית או אנגלית, בשפה שבה (או, במ

 עמודים. 5-3. כל אחד מהתקצירים יהיה בהיקף של העבודה נכתבה)

יינתן רק במקרים יוצאי דופן , שמחייבת אישור מוקדם של בית הספר ללימודים מתקדמיםזה חריגה מנוהל  .11
 נחה ושל הוועדה המחלקתית לפני הגשת עבודת הגמר לשיפוט.ובהתחשב בהמלצות מנומקות של המ

 
 

 : לספרייה המרכזית שוות הערךנוהל מסירת עותקים סופיים של עבודת 
  ור באמצעות האתר של מערך הספריותחובה להזמין תספרייה המרכזית: ב עבודת שוות הערך להפקדת

 . http://lib.biu.ac.il/node/1356בכתובת:  
  עליך לוודא שקיבלת דוא"ל המאשר את התור. נא להקפיד להגיע בזמן.

 
 יש להביא לספרייה המרכזית:

 תזהעבודת שוות הערך לשל עותק מודפס אחד  .1
ילן קשה, כאשר דף השער מנו העותק המודפס חייב להיות בכריכה – המחלקה ללימודי מידע יוצא מכלל זה:

 ומודבק על גבי הכריכה.
 ). העותק הדיגיטאלי חייב להיות זהה שיוחזר לסטודנט קי-און-באמצעות דיסק( עותק דיגיטאלי אחד .2

 . PDFלעותק המודפס ובאותו הסדר, מוגש בקובץ אחר בלבד בפורמט     
 

את  העבודה. תהפקדה המרכזית על יהעבודה על פי ההוראות יקבל הסטודנט אישור מהספריהפקדת לאחר 
  האישור יש להעביר למחלקה, המחלקה תכניס את האישור לתיק הדיגיטלי של הסטודנט/ית.

 הסטודנט יחתום על טופס אישור שימוש בעבודת הגמר (עותק מודפס ועותק אלקטרוני).  

http://lib.biu.ac.il/node/1356
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 דוגמה לסדר עריכת העבודה

 מספר עמוד  הצעה א
 ללא מספור בריסטול)משער עברי (בכריכה  .1
 ללא מספור שער עברי (פנימי הזהה לשער בכריכה) .2
 ללא מספור שם המנחה או המנחים .3
 ללא מספור הבעת תודה (רשות) .4
 ללא מספור תוכן העניינים .5
 ללא מספור ור"ת רשימת קיצורים .6
 רשימת לוחות, טבלאות, מפות (אם יש) יש לציין  .7

 מס ע בו מופיעים
 ללא מספור

 באותיות עבריות (א, ב, ג ...) עברי תקציר .8
 בספרות רגילות מבוא .9

 בספרות רגילות גוף העבודה (פירוט הפרקים) .10
 בספרות רגילות דיון ומסקנות .11
 בספרות רגילות רשימה ביבליוגרפית .12
 בספרות רגילות נספחים (אם יש) .13
 (… i.ii. iii)בספרות רומיות  תקציר בשפה האנגלית .14
 ללא מספור שם המנחה באנגלית .15
 ללא מספור שער באנגלית (פנימי הזהה לשער בכריכה) .16
 ללא מספור שער באנגלית (בכריכה מבריסטול) .17

   
 מספר עמוד הצעה ב

 ללא מספור שער עברי (בכריכה מבריסטול) .1
 ללא מספור שער עברי (פנימי הזהה לשער בכריכה) .2
 ללא מספור או המנחים                                      שם המנחה  .3
 ללא מספור הבעת תודה (רשות) .4
 ללא מספור תוכן העניינים .5
 באותיות עבריות (א, ב, ג...) תקציר עברי  .6
 בספרות רגילות מבוא .7
 בספרות רגילות מסגרת תיאורטית .8
 בספרות רגילות תהמחקר, הניסוי (או הניסויים) והתוצאו .9

 בספרות רגילות דיון, מסקנות והצעות .10
 בספרות רגילות רשימה ביבליוגרפית .11
 בספרות רגילות נספחים (אם יש) .12
 (… i.ii. iii)בספרות רומיות  תקציר בשפה האנגלית .13
 ללא מספור שם המנחה באנגלית .14
 ללא מספור שער בשפה האנגלית (פנימי הזהה לשער בכריכה) .15
 ללא מספור שער באנגלית (בכריכה מבריסטול) .16

 



 
 
 
 

52 
 
 
 

 ספר או יחידה (כפי שמופיע באתר האוניברסיטה)-יש לדייק ולבחור בין מחלקה, פקולטה, בית
 בדפי השער ובדפי שם המנחה בשתי השפות

 

 דוגמה לשער קדמי לעבודת הגמר (עברי)

 אילן-אוניברסיטת בר
 כותרת העבודה

 שם הסטודנט

 (שם פרטי לפני שם משפחה)

 

 קבלה ללימודים לתואר שלישידרישות כחלק מ שוות ערך לתזה מוגשתעבודה 

 אילן -במחלקה / פקולטה  / בית הספר / היחידה ל...... של אוניברסיטת בר
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 שכר לימוד
משכר  50%ו. הסטודנט ישלם שכר לימוד עבור לימודי 200%-סטודנט הלומד לתואר שלישי ישלם לא פחות מ

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.

משכר הלימוד הבסיסי ומהתשלומים  10%ר ישלם סטודנט החל מהשנה החמישית ואילך ועד הגשת עבודת הדוקטו
 ש"ש. 2שסיים את כל חובות השמיעה בקורסים או שהוא לומד עד  הנלווים, וזאת בתנאי 

 ש"ש ייקבע שכר הלימוד לפי היקף השעות שילמד. 2אם הסטודנט חייב לשמוע קורסים בהיקף העולה על 
 

 .שכ"לניתן לראות בתקנון  תקנון מפורט של שכר לימוד במסלולים השונים 

 שונות

 מלגות ופרסים
 אוקטובר. -המועד להגשת הבקשות הוא בחודשים ספטמבר

  http://www.biu.ac.il/milgotטפסים ניתן להוריד באתר האינטרנט של מדור מלגות: 
 

 ינואר.-: במהלך החודשים דצמברתשובות לבקשות
 

 : ניתן להגיש בתוך שבועיים מיום קבלת התשובה.ערעורים
 תואר שני:

תואר שני מעניקה מלגות ופרסי הצטיינות לסטודנטים בשנים א וב, הלומדים לסטודנטים לועדת המלגות והפרסים 
אשון בממוצע ציונים גבוה, תוך התחשבות במצבם הכלכלי. ככלל, תנאי במסלול עם תזה ואשר קיבלו את התואר הר

 . למחלקה לקבלת מלגה בשנה השנייה הוא הגשת הצעת המחקר
 ידי פקולטות ומחלקות. -סטודנטים יופנו למלגות מקרנות חוץ לפי תנאי התורמים. בנוסף לכך קיימות מלגות המנוהלות על

 ם זכאים למלגה.אינ לתואר שני במעמד מיוחד סטודנטים
 תואר שלישי:

ומעלה.  85ד בעלי ממוצע -תואר שלישי מעניקה מלגות לסטודנטים בשנים אלסטודנטים לועדת המלגות והפרסים 
, מקורות מלגה למחלקה הוועדה תקבע את מקבלי המלגות בהתחשב בקריטריונים הכוללים הגשת הצעת מחקר

 ים במעמד "השלמות לתואר שלישי" אינם זכאים למלגה.סטודנטאחרים, מצב כלכלי, והמלצות המנחה והמחלקה. 
  10:30-08:30ב, ה   14:00-11:30א, ג    שעות הקבלה במדור מלגות      

 ביום ד אין קבלת קהל.                                              
 כתובת

 
 5290002גן -מדור מלגות, אוניברסיטת בר אילן, רמת

 7, חדר 304פר בנין שליי
 03-7384002, פקס 03 – 5318501/8732 טלפון

 Milgot.office@biu.ac.il דואר אלקטרוני

 ובאתר האינטרנט 304על לוח המודעות הדיגיטלי , בבניין  מידע נוסף
http://www.biu.ac.il/milgot 

 . 1,000$עד  קבל הלוואות בתנאים נוחים במיוחדבלשכת דיקן הסטודנטים אפשר ל

https://www1.biu.ac.il/File/Tuition(1).pdf
http://www.biu.ac.il/milgot
http://www.biu.ac.il/milgot
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 מלגות הנשיא לדוקטורנטים מצטיינים
 רקע  .1

 מעודדת את לימודיהם של סטודנטים מצטיינים לתואר דוקטור.אילן -אוניברסיטת בר
שנים, שבמהלכן הם מתחייבים לסיים את  4מלגת קיום בנוסף לפטור משכר לימוד במשך זוכי המלגה מקבלים 

דת הדוקטור. כמו כן יוכלו דוקטורנטים מצטיינים אלה לקבל מימון לצורך הצגת עבודתם בכנס בינלאומי על בסיס עבו
 מימון תואם של הפקולטה או של המנחה.

ובלבד שהסכום הכולל שיקבל לא יעלה על  ,זכאי לכפל מלגות הזוכה במלגה חיצונית תחרותית יהיהמלגאי נשיא 
חה זכאי להוסיף לסכום מלגה מתוך מענק מחקר, ובלבד שהסכום הכולל לא יעלה על סכום מרבי שייקבע. גם המנ

סכום מרבי שייקבע. במקרה של חריגה, יופחת סכום המלגה בהתאם. פקולטה או מחלקה רשאים לקבוע שבמקרה 
 של כפל מלגות, המלגאי יקבל רק את המלגה הגבוהה יותר.

לי המלגה אינם רשאים להשתכר בדרך אחרת (פרט לעבודה המלגה השנתית משולמת מדי חודש בחודשו. מקב
אקדמית, או כזו הנדרשת לצורך המחקר, ובהיקף מוגבל, ורק לאחר אישור מוקדם של הוועדה הנוגעת בדבר), על 

 מנת שכל זמנם יוקדש לעבודת המחקר במטרה לסיימה במועד שנקבע.
מקיימים המלגה והמקבלים את את הדוקטורנטים  יםבוחרבית הספר ללימודים מתקדמים והוועדה למלגות נשיא 

מעקב אחר מהלך לימודיהם. זוכי המלגות חותמים על חוזה המפרט את התנאים לקבלת המלגה, את דרישות 
 המחקר ואת נסיבות ביטול המלגה, ומפרט את לוח הזמנים הנדרש לסיום הדוקטורט בהתאם לשלבי המחקר.

 הגשת מועמדות . 2
 מתפרסם קול קורא להגשת מועמדות לקבלת מלגת הנשיא. אפריל-סבחודשים מר

את לימודי התואר השני עם תזה באוניברסיטאות בארץ או בחו"ל מוזמנים להגיש את בהצטיינות מועמדים שסיימו 
מועמדותם. במקרים יוצאים מן הכלל בלבד תתקבלנה גם פניות של בוגרי תואר ראשון מצטיינים שסיימו את 

והם בעלי נתונים מתאימים ללמוד במסלול ישיר לדוקטורט. לבקשות יש לצרף גיליונות ציונים  לימודיהם לאחרונה
 עדכניים, אישורים על ציון התזה, פרסומים ושני מכתבי המלצה. 

 מעקב . 3
בתום כל סמסטר נדרשים מקבלי המלגות למלא דוח התקדמות על עבודתם. במקביל ימלאו המנחים דוח מעקב על 

 םהרשאיבית הספר ללימודים מתקדמים והוועדה למלגות נשיא, ים. הדוחות השונים נבחנים על ידי נטסטודעבודת ה
 שאיננו עומד בציפיות. סטודנטלהפסיק את לימודיו של 

 http://www1.biu.ac.il/File/events/b_.pdf ניתן לקבל טופס מועמדות באתר האינטרנט בכתובת הבאה:   .4
 @biu.ac.il milgat.hanasiדוא"ל   , במתחם בית הספר ללימודים מתקדמים403מיקום  המשרד הינו בבניין  

 
 אילן לדוקטורנטים-פרסי אוניברסיטת בר

תואר שלישי לפרסם במהלך לימודיהם מאמרים בכתבי עת אילן מבקשת לעודד תלמידים ל-אוניברסיטת בר  
היהדות, הרוח, החברה, המשפטים ומדעי האדם הבינתחומיים. תלמיד או תלמידה  –מחקריים במגוון מדעי האדם 

לתואר שלישי שמאמר פרי עטם, בין בנושא הדוקטורט ובין בנושא אחר, יתקבל לפרסום בכתב עת מחקרי הנמנה 
הספר ללימודים מתקדמים -ידי המועצה להשכלה גבוהה, יזכו בפרס דיקן בית-המוכרת על עם רשימת כתבי העת

. קבלה לפרסום בכתב עת שפרסום בו מוכר לדירוגים בינלאומיים של האוניברסיטה תזכה בפרס ₪ 3,000בסך 
. הפרס יינתן אילן כשיוך המוסדי של הכותבים-. הזכאות לפרס מותנית בציון אוניברסיטת בר₪ 4,000הנשיא בסך 

בגין פרסום כל מאמר, כך שניתן יהיה לזכות ביותר מפרס אחד במהלך תקופת הלימודים. לנוהל המלא ולטופס 
 הבקשה ניתן לפנות למשרד מלגות הנשיא.

 

http://www1.biu.ac.il/File/events/b_.pdf
mailto:milgat.hanasi@%20biu.ac.il
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 המרכז לייעוץ לסטודנטים
עים ים באוניברסיטה משמעותית לעיצוב אישיותם ודרכם בחיים. שירותי הייעוץ מודסטודנטתקופת שהות ה

ים עם התרחבות שטחי העצמאות, הניתוק מהבית, הכרויות חדשות וקשיים סטודנטלהתמודדויות העומדות בפני ה
 בלימודים.

ים צוות פסיכולוגים מקצועי במכלול רחב של לבטים וקשיים סטודנטשירותי הייעוץ לסטודנט מעמידים לרשות ה
 אוניברסיטה.שבהם הם נתקלים, או שמהם הם חוששים בתקופת לימודיהם ב

השירות מעניק ייעוץ גם בנושאים הנוגעים למתח ולחרדה לפני בחינות, קשיים אישיים, משפחתיים, בין אישיים ועוד, 
הרשום באוניברסיטה זכאי לשירות זה, תמורת השתתפות  סטודנטבמספר מסגרות פרטניות וקבוצתיות. כל וזאת 

 בתשלום חלקי.
 

 ת בשירותי הייעוץ סדנאות בנושאים שונים, לתשומת לבכם! במהלך השנה מתקיימו
 דוגמת חרדה חברתית וחרדת בחינות, העשויות לסייע לכם אם נתקלתם בקושי בתחום זה.

 לפרטים נא לעקוב אחר המודעות המתפרסמות בקמפוס או באתר השירות.
 www.biu.ac.il/community/counselling כתובת האתר: 

 סודיות מקצועית מוחלטת מובטחת.

 ניתן לפנות לשירותי הייעוץ באופן אישי בשעות הקבלה, אשר יתפרסמו

 מדי שנה בשירותי הייעוץ.

 03-5318450אפשר לפנות גם טלפונית למספר: 

 )407השירות ממוקם בקומת הקרקע בבניין ע"ש מריה פינקל ורות רקמן (

 ריות והמידעמערך הספ
אילן כולל את הספרייה המרכזית ע"ש וורצוויילר, ספריות פקולטטיביות, -מערך הספריות והמידע באוניברסיטת בר

ספריות מחלקתיות וספריות מכוני מחקר. אוספי הספרייה משקפים את הנושאים הנלמדים והנחקרים באוניברסיטה 
נטים רשאים להשתמש בשירותי כל הספריות בקמפוס. וכוללים אוסף עשיר במיוחד בתחום היהדות. כל הסטוד

עת וחומר אורקולי ודיגיטלי המצוי בכל -הקטלוג המאוחד של מערך הספריות נקרא "ברקט" והוא כולל: ספרים, כתבי
אוניברסיטאית "אלף" וניתן לבצע דרכו חיפושים -ספריות הקמפוס. קטלוג "ברקט" הוא חלק מהמערכת הארצית הבין

 ספריות, המכונים והמאגרים הקשורים ברשת זו.באוספי כל ה
 

 שירותי הספרייה המרכזית
 השאלה

אילן: סטודנטים לכל התארים, אנשי הסגל האקדמי והמנהלי, סטודנטים בתוכניות -אנשי קהיליית אוניברסיטת בר
או  מיוחדות וגמלאי האוניברסיטה זכאים לקבל שירותי השאלה. ההשאלה מתבצעת באמצעות תעודת סטודנט

 4שבועות. בתום  4כרטיס עובד. אוסף הספרים להשאלה נמצא ברובו במדף הפתוח והספרים מושאלים למשך 
 סטודנטיםשבועות, למעט סטודנטים בתכניות מיוחדות,  4שבועות מתבצעת הארכה אוטומטית לתקופה נוספת של 

א אחר. ההארכה האוטומטית מוגבלת מכינות וקוראים במעמד אורחים, וזאת בתנאי שהספר לא הוזמן על ידי קורב
. אם אבד ספר האחריות על החזרת הספרים במועד מוטלת על הקוראיםלארבעה חודשים מיום ההשאלה. 

 מושאל, על הקורא להודיע מיד לספרני ההשאלה לבירור המשך טיפול. 
 

 השאלה מוגבלת
, מושאלים לזמן קצר בלבד, בין ספרים מאוסף "השאלה מוגבלת", המופיעים ברשימות קריאת החובה לקורסים

 שעתיים לשבוע ימים. אין אפשרות להארכת השאלה של ספר שהושאל ללילה אחד.
  03-5318167, טלפון 19:00-08:00ה בין השעות -מוגבלת: ימים א שעות הפעילות של מדור השאלה והשאלה

ib@biu.ac.ilHashala.central. 

http://www.biu.ac.il/community/counselling
mailto:Hashala.centralib@biu.ac.il
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 ספרייתית (הב"ס)-השאלה בין
סטודנטים לכל התארים, וכן אנשי הסגל האקדמי והמנהלי, רשאים להזמין ספרים ומאמרים שאינם נמצאים באוספי 

 .ספרייתית-אילן באמצעות מדור השאלה בין-ספריות אוניברסיטת בר
ופס אלקטרוני באתר הספרייה: ניתן למלא טופס להזמנת פריטים בספרייה בשעות הקבלה או למלא ט

http://lib.biu.ac.il/files/libraries/shared/request_services_from_another_university.pdf 
סגל אקדמי יכולים לקבל אישור ערבות המקנה זכות לקבלת שירותי השאלה סטודנטים לתואר שני או לתואר שלישי ו

 בספריות אוניברסיטאיות אחרות בארץ, למעוניינים נא לפנות למדור הב"ס.
 intlib@biu.ac.il, דוא"ל: 03-5318496, טלפון: 15:00-09:00ה בין השעות -שעות הפעילות: ימים א

 המדף הפתוח
. ניתן להסתייע -1עת בדפוס נמצא בקומה -, ואוסף כתבי-2במדף הפתוח, קומה אוסף הספרים להשאלה נמצא 

 .                               18:45-08:00ה בין השעות -בעובדי המדף לצורך איתור ספרים. שעות הפעילות: ימים א
 

 הדרכה ויעץ
 במשאבי מערך הספריות:ספרני ההדרכה והיעץ מקיימים הדרכות פרטניות והדרכות קבוצתיות בשימוש 

 הדרכה בשימוש בסיסי בקטלוג וגישה מרחוק למשאבים האלקטרוניים. .1
 הדרכה מתקדמת בעקרונות החיפוש המתקדם והיכרות עם מפתחות למאמרים. .2
 .ספרים וכתבי עת אלקטרוניים אלקטרוניים מידע הדרכה בשימוש במאגרי .3
 נת בתיאום מראש עם המרצים.הדרכה המותאמת לצורכי הקורסים הנלמדים בקמפוס, והנית .4
 לניהול מידע ביבליוגרפי.  (Mendeley)הדרכה על תוכנת מנדליי  .5
 

 כמו כן ניתנים השירותים הבאים:
 .(NanoRep)יעץ מרחוק באמצעות הדוא"ל, הטלפון או בצאט  .1
 יעץ אישי לאיתור חומר לשם כתיבת עבודה, בתיאום מראש. .2
ידי ספרני מדור ההדרכה והיעץ. ניתן לגשת ללומדות דרך דף  לומדות לשימוש במשאבי הספרייה הוכנו על .3

 הבית של מערך הספריות.
 Hadracha.Centralib@biu.ac.ilדוא"ל:  ,03-5317955. טלפון: 19:00-09:00ה בין השעות -שעות הפעילות: ימים א
 משאבים אלקטרוניים

ידי -ומתבצעת על אילן מורשים בלבד-למשתמשי ברמשאבים האלקטרוניים של מערך הספריות ניתנת גישה ל
 .Single Sign-Onהזדהות באמצעות 

 אוספים לשימוש הקהל בספרייה בלבד
 עת בדפוס;-כתבי -
 אילן;-עבודות גמר לתואר שני שנכתבו באוניברסיטת בר -
 מיקרופילם של העיתונות היומית בארץ; -
 יד.-רים נדירים וכתביספ -

 מסירת עבודת תזה ודיסרטציה
חובה על כל סטודנט לתואר שני או שלישי, אשר עבודת הגמר לתואר שני או הדיסרטציה שלו אושרה, להפקיד 

עותקים של העבודה בספרייה המרכזית. יש לצרף אישור מהמנחה, שהעבודה ראויה להגשה וכתובה על פי 
ים מתקדמים. הוראות אלו מופיעות באתר של בית הספר ללימודים מתקדמים, ההוראות של בית הספר ללימוד

 ובחוברת זו.
ייה המרכזית חובה לקבוע תור מראש באתר מערך הספריות להפקיד את עבודת הגמר לספרכדי 

)http://lib.biu.ac.il/node/1356.לאחר קביעת התור יש לוודא שהתקבל אישור בדוא"ל חוזר על מועד התור .( 
 נא להקפיד להגיע בזמן. 

 מידע נוסף באתר מערך הספריות
http://lib.biu.ac.il 

http://lib.biu.ac.il/files/libraries/shared/request_services_from_another_university.pdf
mailto:Hadracha.Centralib@biu.ac.il
http://lib.biu.ac.il/
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 המכון הגבוה לתורה
 בכל התארים  יםסטודנטל :בית המדרש

ומחשבת ישראל בצורת תנ"ך  הלימודים בבית המדרש של המכון הגבוה לתורה מורכבים מלימודי הלכה, גמרא,
לימוד מסורתית וחדשנית כאחד. בית המדרש מדרבן את תלמידיו לחשוב באופן עצמאי ולפתח יצירתיות בהבנת 

 .מחשבה היהודית מתוך ראייתו את עצמו כחלק משושלת העברת התורהמקורות ההלכה וה
בית המדרש שואף להעמיד עתודה של אנשים בעלי דעה בכל תחומי המדע והדעת, שהמסורת היהודית משלימה 
את ידיעותיהם הכלליות ומשמשת נר לרגליהם בדרכים הרבות בהן הם הולכים. עתודה זו תשפיע על החברה 

 .ה האינטלקטואלית ובמנהיגותההישראלית ביכולת
מתאים  רקע בעלי יםסטודנטו תיכוניות, גבוהות ישיבות בוגרי, אילן בר סטודנטים באוניברסיטת מתקבלים למכון

 .ל"ומחו מהארץ
 

 ים.סטודנטבמכון מספר כיתות לימוד, בהתאם לרמת הבמשך כל השנה. הלימודים במכון מתקיימים 
 .קורסים כללייםוב לימודי יסוד ביהדותב זכותמוכרים כנקודות במכון  הלימודים

ומלגות נוספות, בהתאם למצבם (בהתאם למספר שעות הלימוד)  מכון זכאים למלגות שכר לימודבים סטודנטה
 ים מצטיינים.סטודנטהכלכלי. בנוסף מעניק המכון פרסי עידוד ל

 
 
 

 תכנית לתארים מתקדמים:
דנטים בתאר שני ושלישי שלהם רקע תורני משמעותי, להיות חלק בית המדרש של המכון הגבוה לתורה מציע לסטו

ללמוד יחד סוגיות תורניות ולבחון אותן  מביהמ"ד, ולקחת בו חלק בלימוד ובמעשה. התכנית מאפשרת לסטודנטים
שונות ומגוונות. התכנית משלבת כתיבה ויצירה תורנית ומשתתפיה מוזמנים לקחת חלק בפורום   מנקודות מבט

 ת.ניצוצו
 .רקע דתי ללא לסטודנטים המותאמת ייחודית לימודים תוכנית גם קיימת

  

 תכנית "ראשית"
ים מכל התארים, בוגרי החינוך הממלכתי המעוניינים לשלב בלימודיהם האקדמיים שיח סטודנטהתכנית מיועדת ל

בית המדרש.  יהודי מאתגר ומרתק. התכנית כוללת שיעורים בקבוצות לימוד קטנות וחברותות עם לומדי
 המשתתפים נפגשים עם עולם עשיר של ידע יהודי, הכרת ארון הספרים היהודי והכרת אורח החיים היהודי.

 
 תורנית-פורום שיח לאתגרים בחזית המדע והחשיבה היהודית – "ניצוצות"תכנית 

 מכל תחומי המדע. לדוקטורנטים מצטיינים היא תכנית שנתית תכנית ניצוצות
חשיבה יצירתית וגישה חדשה לממשק פורה בין עולמות  מד הרב שבתי א הכהן רפפורט, שמקדםבראש התכנית עו

צורת  -אקדמי הינו אופציה מלהיבה-ל הקבוצה מצוי העיקרון שחידוש מחקרישהתורה והאקדמיה. ביסוד הפעילות 
מרחב  אנחנו מחפשים את השיח התורני המתחדש שפותח חשיבה תורנית חדשה. חשיבה חדשה המאפשרת

 ינטרדיסציפלינארי, המקדם את המחשבה בתחומים השונים עימם אנו באים במגע.א
 

הפעילות השוטפת של הקבוצה כוללת לימוד שבועי בצורת מפגשי לימוד משותף ומעמיק במקורות, פרזנטציות 
דנאות בתחומים מגוונים מחזית המחקר. בנוסף, חברי הקבוצה שותפים בתכנון והוצאה לפעול של כנסים וס

אילן בהם משתתפים נציגים תורניים ומדעיים. חברי התכנית מלמדים תכנים ברמות -מקומיים ובינלאומיים בבר
 ים באוניברסיטה וחברי הסגל. סטודנטמן הציבור הרחב ותלמידי בתי ספר ועד ל –שונות לקהלי יעד מגוונים 

 

 תם ורמתם.י המכון לבדיקת התאמ"מים ללמוד במכון יעברו ראיון עם רהמבקש
 .www.mgl.org.ilההרשמה מתבצעת באתר המכון 

 
 411לקבלת פרטים נוספים ניתן לפנות למזכירות המכון, בניין 

  03-5318479בטלפון: 
E-mail: biu.magal@biu.ac.il 

www.mgl.org.il 

   
 אילן-המכון הגבוה לתורה, אוניברסיטת בר

http://www.mgl.org.il/
http://www.mgl.org.il/
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 המדרשה
 מבואא. 

רסיטה, מן הארץ המדרשה מציעה תכניות רבות  ומגוונות בכל תחומי לימודי הקודש, לכלל הסטודנטיות באוניב
ומחוץ לארץ, בוגרות בתי ספר תיכוניים דתיים וכללים, אולפנות ומדרשות. המדרשה מציעה שילוב ייחודי בין 

 רכישת השכלה אקדמית ולימוד תורני נרחב ומעמיק המעניק ללומדות חוויה רוחנית עמוקה ובלתי נשכחת.
 תכנית מלאהישי. סטודנטית הלומדת במדרשה תכניות המדרשה מתאימות לסטודנטיות לתואר ראשון, שני ושל

 פטורה מקורסי יסוד ביהדות וקורס כללי.
 

 ב. תחומי הלימוד
 תחומי הלימוד במדרשה כוללים:

תנ"ך, תורה שבעל פה: משנה, תלמוד, מדרש, הלכה מחשבת ישראל וחסידות. למעוניינות דגש מיוחד מושם על 
 לימוד מונחה בחברותות בבית המדרש.

 
 הלימודים ג. זמני

. שעות 16:00עד  8:00-מ . וביום ה21:30-08:00בין השעות  ד,-הלימודים במדרשה מתקיימים בימים א
הלימודים הגמישות מאפשרות לסטודנטיות לשלב את לימודי המדרשה עם הלימודים לתואר. זמני הלימודים 

 ת בפגרת הקיץ.במדרשה תואמים את לוח הזמנים האקדמי, להוציא את תכנית אלול המתקיימ
 

 ד.  בית המדרש
במדרשה מתקיים בית מדרש פעיל לאורך כל שעות היום והערב. בית המדרש מציע לימוד בחברותא וכן לימוד 

 21:30-19:30במסגרת סדר ללימוד עצמי ולאחריו שיעור במגוון תחומי היהדות. בשעות הערב, בין השעות 
 בשיתוף מרצים אורחים. מתקיים בית מדרש משותף לסטודנטים וסטודנטיות

 
 ה. מסלולי הלימוד

  במהלך הלימודים לתואר השני, כל אחת לפי נ"ז)  16(ש"ש  8או  נ"ז)  8( ש"ש 4כולל  – המסלול הבסיסי .1
 חובותיה.

 
 , לימוד מוגבר, המבוסס על לימוד בחברותות בתחומים המוזכרים תכנית בית המדרש –מסלול מתיבתא  .2

 ם: לעיל. בחברותא שני מסלולי
 בשנה אחת. נ"ז)  40(ש"ש  20א.  
 בשנה אחת. הלומדות במסלול זה מקבלות מלגת לימודים.נ"ז)  32(ש"ש  16ב.  

 
 תכנית לימודים בתושב"ע למתקדמות. התכנית כוללת לימודי  –בית מדרש לתושב"ע  –תכנית ספרא     .3

     ש"ש 12התכנית בהיקף של  גמרא והלכה מורחבים ומעמיקים. לימוד בחברותות, סדרים ושיעורים.
 ומעניקה מלגה.נ"ז)  24(
 

התכנית מיועדת לסטודנטיות תואר ראשון ותואר שני שאינן בעלות רקע דתי. בתכנית   – תכנית ראשית .4
נלמדים נושאים בסיסיים להכרות ראשונית עם ארון הספרים היהודי, מעגל החיים והמשפחה בעם ישראל. 

 הלומדות במסלול זה מקבלות מלגות עידוד. במסגרת סדנאות לימוד מעמיקות.הלימודים בתכנית יתקיימו  
 

 את ולהרחיב לפתח ולהשפיע, להוביל המעוניינות שני תוארלסטודנטיות ל המיועדת תכנית - חותם תכנית .5
 העמקה :כוללת התכנית .והאישיים אישיים-הבין והכלים היכולות את ולהעצים ,והתורני הרוחני עולמן

  .מלגה ומעניקה נ"ז) 24( ש"ש 12 של בהיקף התכנית והלכה. מחשבה ך,"תנ בלימודי
 

לשלב את  לסטודנטיותלתואר שלישי ומאפשרת  לסטודנטיותהתכנית מיועדת  – תכנית דוקטורנטיות .6
 לימודיהן לתואר עם לימודים תורניים גבוהים. משתתפות התכנית מקבלות מלגת עידוד.
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יועדת לסטודנטיות לתואר שני ושלישי, שמעוניינות ללמוד בהעמקה תכנית המ  –בית מדרש לחסידות  .7
     ש"ש 12ספר התניא, תורת השפת אמת, ליקוטי מוהר"ן ועוד. התכנית בהיקף של  –תורות חסידיות 

 ומעניקה מלגה. נ"ז)  24(
 

היסוד  התכנית מיועדת לסטודנטיות בכל התארים אשר סיימו את חובותיהן בלימודי –תכנית תורה לשמה  .8
 ומעוניינות להמשיך וללמוד קורסים במדרשה. התכנית כוללת ארבעה קורסים שנתיים ומזכה במלגה.

 
המדרשה מקיימת תכנית להכשרת מדריכות כלות, הן למגזר הדתי והן  –תכנית להכשרת מדריכות כלות  .9

לזוגיות. בוגרות  למגזר החילוני. התכנית כוללת לימודי הלכות טהרת המשפחה והיבטים נוספים הקשורים
 התכנית מקבלות תעודת הסמכה.

 
   , בנות שירות לאומי, לשומעות חופשיותהמדרשה פותחת את שעריה  –שומעות חופשיות ומשתלמות  .10

 מורות משתלמות וגמלאיות ולכל החפצה בלימוד תורה.
 

 ודנטיותלסטבנושא "להיות אזרח יהודי במדינת ישראל". תכנית זו מיועדת  –" תכנית "קרן תקוה .11
 מצטיינות. הלומדות במסלול זה תקבלנה מלגה.

 
 
 
 

 
 לקבלת פרטים נוספים
 03-5318608/8270ניתן לפנות למזכירות המדרשה בטלפון 

 03-7384025פקס: 
 E-mail: biu.midrasha@gmail.com 

Midrasha.biu.ac.il 
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 לתנ"ך המחלקה
 

 תואר שני
 

 מסלולים
 קיימים שני מסלולים:

 כולל ביצוע מחקר והגשת עבודת גמר בכתב. - מסלול א
 למורים).מסלול ללא עבודת מחקר (תכנית רגילה ו - מסלול ב

  
 דרישות מוקדמות

 לפחות בלימודי תואר ראשון. 76ציון ממוצע של  א.

יוכלו להתקבל גם סטודנטים שלמדו תנ"ך כמקצוע משני. סטודנטים שלא למדו תנ"ך לתואר ראשון יוכלו  ב.
 בל לתכנית ויחויבו בקורסי השלמה בהתאם לרקע לימודיהם.להתק

  
 עם עבודת מחקר -מסלול א 

 מכסת השעות והסמינריונים
 כמפורט להלן:נ"ז)  24( ש"ש 12

 נ"ז) 8ש"ש ( 4    -שני סמינריונים, ייחודיים לתואר השני, כולל כתיבת שתי עבודות סמינריוניות 
 שון עתיקה ברמת מתחילים (אכדית/יוונית/ערבית),קורסים ייחודיים לתואר השני, כולל ל

 נ"ז) 16( ש"ש 8                            -כפי שייקבע בתיאום בין המנחה ליו"ר הוועדה המחלקתית 
 השתתפות במפגשים המחלקתיים במשך שתי שנות לימודים.

 
 ידיעת שפות

 ראה בפרק המבוא). –ריטריונים למתן פטור לזכאים אנגלית לתואר שני (פרטים על מבחני המיון, רמות הקורסים והק
 

 הוראות לכתיבת עבודת הגמר
 ראה תקנון בית הספר ללימודים מתקדמים בפרק המבוא.

 
 בחינת גמר

 הבחינה תתבסס על עבודת הגמר ועל הביבליוגרפיה ששימשה בסיס לעבודת המחקר.
 

 לימודי יהדות
 ק המבוא).על פי הדרישות הכלליות לתואר השני (ראה בפר

 
 
 

 הצעת מחקר יש להגיש עד סוף שנה"ל הראשונה
 מסוף סמסטר א של שנה"ל השנייה ולא יאוחר
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 ללא עבודת מחקר -מסלול ב 
 

 מכסת השעות והסמינריונים
 כמפורט להלן: נ"ז) 36ש"ש ( 18

 שלושה סמינריונים, כולל כתיבת עבודות סמינריוניות (לפחות שני סמינריונים 
 נ"ז) 12ש"ש   ( 6 -ך הקורסים המיוחדים לתואר שני) יהיו מתו

 נ"ז) 24ש"ש ( 12 -קורסים המיועדים לתואר השני. הציון יינתן על סמך עבודה או מבחן 
מלימודי התואר הראשון, או במחלקה אחרת בפקולטה למדעי היהדות (לפי תיאום  נ"ז) 12( ש"ש 6 עדניתן ללמוד 

 .מוקדם עם יו"ר הוועדה המחלקתית)
 השתתפות במפגשים המחלקתיים במשך שתי שנות לימוד.

 
 לסטודנטים במסלול ללא עבודת מחקר. –ישנה אפשרות לסיים תואר שני בשנה אחת הכוללת לימודים בקיץ 

 מתאים במיוחד למורים בשבתון.
 

 ידיעת שפות
 ראה בפרק המבוא). –לזכאים  אנגלית לתואר שני (פרטים על מבחני המיון, כמות הקורסים והקריטריונים למתן פטור

   
 לימודי יהדות

 עפ"י הדרישות הכלליות לתואר שני (ראה בפרק המבוא).
 

 ללא עבודת מחקר –מסלול מורים 
 למסלול זה יכולים להגיש מועמדות מורים בפועל בעלי תואר ראשון ותעודת הוראה.

 דיהם.מי שאינם בעלי תואר ראשון בתנ"ך יחויבו בהשלמות בהתאם לרקע לימו

 
 מכסת השעות והסמינריונים

 כמפורט להלן:נ"ז) 36(ש"ש  18
 נ"ז) 8( ש"ש   4 -שני סמינריונים, כולל כתיבת עבודות סמינריוניות (מתוך הקורסים המיוחדים לתואר שני) 

 נ"ז) 28( ש"ש 14                             -קורסים המיועדים לתואר השני. הציון יינתן על סמך עבודה או מבחן 
מלימודי התואר הראשון, או במחלקה אחרת בפקולטה למדעי היהדות (לפי תיאום נ"ז)  12(ש"ש  6 עדניתן ללמוד 

 מוקדם עם יו"ר הוועדה המחלקתית).
 השתתפות במפגשים המחלקתיים במשך שתי שנות לימוד.

 
 סלול ללא עבודת מחקר.לסטודנטים במ –ישנה אפשרות לסיים תואר שני בשנה אחת הכוללת לימודים בקיץ 

 מתאים במיוחד למורים בשבתון.
 

 ידיעת שפות
 ראה בפרק המבוא). –אנגלית לתואר שני (פרטים על מבחני המיון, כמות הקורסים והקריטריונים למתן פטור לזכאים 

   
 לימודי יהדות

 עפ"י הדרישות הכלליות לתואר שני (ראה בפרק המבוא).
 

 לתואר שני מתקיימים בימים שלישי וחמישי.כל הקורסים במחלקה המיועדים 
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 חדשנות פדגוגיתמגמת 
מיועדת למורים שמאמינים בסטודנטים, מוכנים להפנים מגמת חדשנות פדגוגית בואו ללמוד במסלול ייחודי ומרתק. 

 שינויים ולהטמיע אותם במערכת החינוך בארץ. סגל אקדמי בכיר. רמה גבוהה של לימוד תנ"ך בשילוב פדגוגיה
 חדשנית. סיורים במרכזי חינוך חדשניים ברחבי הארץ. יתקבלו מועמדים מתאימים בלבד.

 ממשרד החינוך, לזכאים. ₪ 4000מימון מלא ומלגה של 
 ניתן ללמוד במסלול עם עבודת מחקר ובמסלול ללא עבודת מחקר.

 סלול ללא עבודת מחקר.לסטודנטים במ –ישנה אפשרות להשלים את הלימודים בשנה אחת הכוללת לימודים בקיץ 
 

 עם עבודת מחקר -מסלול א 
 מכסת השעות והסמינריונים

 כמפורט להלן: נ"ז) 36ש"ש ( 18
 נ"ז) 16( ש"ש 8     -בחדשנות פדגוגית מגמה קורסים ייחודיים ל

  )נ"ז 8(    ש"ש 4   -שני סמינריונים, ייחודיים לתואר השני בתנ"ך, כולל כתיבת שתי עבודות סמינריוניות 
   נ"ז)  8(  ש"ש 4                                                                  -קורסים ייחודיים לתואר השני בתנ"ך 

 נ"ז) 4(  ש"ש 2                                                    -בחדשנות פדגוגית  מגמהקורס ביהדות ייחודי ל
 במשך שתי שנות לימודים.השתתפות במפגשים המחלקתיים 

 
 ידיעת שפות

 ראה בפרק המבוא). –אנגלית לתואר שני (פרטים על מבחני המיון, רמות הקורסים והקריטריונים למתן פטור לזכאים 
 

 הוראות לכתיבת עבודת הגמר
 ראה תקנון בית הספר ללימודים מתקדמים בפרק המבוא.

 
 בחינת גמר

 בליוגרפיה ששימשה בסיס לעבודת המחקר.הבחינה תתבסס על עבודת הגמר ועל הבי
 

 לימודי יהדות
 עפ"י הדרישות הכלליות לתואר שני (ראה בפרק המבוא).

 , נכלל במסגרת הדרישות.נ"ז) 4ש"ש ( 2 –בחדשנות פדגוגית  מגמהקורס ייחודי ל
 

 הצעת מחקר יש להגיש עד סוף שנה"ל הראשונה
 מסוף סמסטר א של שנה"ל השנייה ולא יאוחר

 
 ללא עבודת מחקר -ול ב מסל

 
 מכסת השעות והסמינריונים

 כמפורט להלן: נ"ז) 48ש"ש ( 24
 נ"ז) 16ש"ש ( 8       -בחדשנות פדגוגית  מגמהקורסים ייחודיים ל

 נ"ז) 8ש"ש ( 4 -שני סמינריונים, כולל כתיבת עבודות סמינריוניות (מתוך הקורסים המיוחדים לתואר שני) 
 נ"ז) 20ש"ש ( 10                            -השני בתנ"ך. הציון יינתן על סמך עבודה או מבחן קורסים המיועדים לתואר 

 מלימודי התואר הראשון, או במחלקה אחרת בפקולטה למדעי היהדות נ"ז) 12ש"ש ( 6 עדניתן ללמוד 
 (לפי תיאום מוקדם עם יו"ר הוועדה המחלקתית).

 נ"ז) 4ש"ש ( 2      -וגית בחדשנות פדג מגמהקורס ביהדות ייחודי ל
 השתתפות במפגשים המחלקתיים במשך שתי שנות לימוד.

 לסטודנטים במסלול ללא עבודת מחקר. –ישנה אפשרות לסיים תואר שני בשנה אחת הכוללת לימודים בקיץ 
 מתאים במיוחד למורים בשבתון.
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 ידיעת שפות
 ראה בפרק המבוא). –ם והקריטריונים למתן פטור לזכאים אנגלית לתואר שני (פרטים על מבחני המיון, כמות הקורסי

   
 לימודי יהדות

 עפ"י הדרישות הכלליות לתואר שני (ראה בפרק המבוא).
 , נכלל במסגרת הדרישות.נ"ז) 4ש"ש ( 2 –בחדשנות פדגוגית  מגמהקורס ייחודי ל

 
ם המיועדים לתואר בחדשנות פדגוגית מתקיימים ביום רביעי. הקורסי מגמההקורסים הייחודיים ל

 שני בתנ"ך מתקיימים בימים שלישי וחמישי.
 

  tanach2.0@gmail.comהיא ד"ר נאוה כהן מגמה מרכזת ה
 
 

 תואר שלישי
 

 תחומי ההתמחות
 . בחינות ספרותיות במקרא.1
 . ספרות הנבואה וספרות החכמה.2
 . אמונות ודעות במקרא.3
 . המקרא על רקע המזרח הקדמון.4
 . היסטוריוגרפיה מקראית.5
 . הספרים החיצוניים.6
 . פרשנות ימי הביניים.7
 . נוסח ומסורה.8
 . תרגומים עתיקים.9
 
 

ייתכן שיתוף פעולה עם מחלקה אחרת בפקולטה למדעי היהדות, ומנחה נוסף ממחלקה אחרת מותנה באישור בית 
 הספר ללימודים מתקדמים.

 
 .ראה בפרק המבוא –ל תנאי הקבלה, מסלולי הלימוד וחובות הלימודים ע
 

 ידיעת שפות
 ראה בפרק המבוא. –אנגלית  .א
שפה זרה מודרנית נוספת (בדרך כלל גרמנית) ברמת מתחילים ומתקדמים, לפי דרישת המנחה ובתיאום עם  .ב

 יו"ר הוועדה המחלקתית.
 ומתקדמים, לפי דרישת המנחה ובתיאום עם יו"ר הוועדה המחלקתית.לשון עתיקה (אכדית/יוונית/ערבית) ברמת מתחילים  .ג
 
 

 לקבלת פרטים נוספים
 03-5318258ניתן לפנות למחלקה בטלפון 

E-mail: Bible.Dept@biu.ac.il 
www.biu.ac.il/JS/tn/ 

 

mailto:tanach2.0@gmail.com
mailto:Bible.Dept@biu.ac.il
http://www.biu.ac.il/JS/tn/
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 לתלמוד ותושב"ע המחלקה
 

 תואר שני
 

 מסלולים
 קיימים שני מסלולים:

 כולל ביצוע מחקר והגשת עבודת גמר בכתב. -עם תזה  מסלול א
 במחלקה קיים מסלול להשלמת תזה (פרטים בפרק המבוא).     

 ללא עבודת מחקר.  –ללא תזה   מסלול ב
 מחקר. למורים ללא עבודת מסלול םקיי ל פהלתורה שבע בתכנית

 
 לימוד  תכניות

 :תכניותקיימות שתי 
 ים בעלי רקע בתלמוד.סטודנטמיועדת ל - לתלמוד התכנית א.
 ים חסרי רקע. סטודנטמיועדת למורים ול – לתורה שבעל פה התכנית ב.

 
 דרישות מוקדמות

 .76תואר אקדמי ראשון בציון ממוצע של לפחות  .1
 התקבל לתכנית ויחויבו בקורסי השלמה בהתאם לרקע לימודיהם. מועמדים שלא למדו תלמוד לתואר ראשון יוכלו ל .2
 

 עם עבודת מחקר (שתי המגמות) -מסלול א 
 מכסת השעות והסמינריונים

 :כמפורט להלן נ"ז) 24( ש"ש 12
 נ"ז) 8( ש"ש 4 שני סמינריונים, המיוחדים לתואר השני, כולל כתיבת שתי עבודות סמינריוניות

 נ"ז) 16( ש"ש 8                                            שני קורסים המיוחדים לתואר ה
 

 

 הוראות לכתיבת עבודת הגמר

 ללימודים מתקדמים בפרק המבוא. בית הספרראה תקנון 
 

 בחינות גמר
 בחינה המבוססת על עבודת הגמר ועל הביבליוגרפיה ששימשה בסיס לעבודת המחקר. .1
 בל במחלקה.פרטים ניתן לק – בחינת בקיאות . 2

 
 לימודי יהדות

 על פי הדרישות הכלליות לתואר השני (ראה בפרק המבוא).
 

 הצעת מחקר יש להגיש עד סוף שנה"ל הראשונה
 מסוף סמסטר א של שנה"ל השנייה ולא יאוחר
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 )התכניותללא עבודת מחקר (שתי  –מסלול ב
 מכסת השעות והסמינריונים

 כמפורט להלן:נ"ז) 36(ש"ש  18
 נ"ז) 8( ש"ש  4 -נריונים, המיוחדים לתואר השני, כולל כתיבת שתי עבודות סמינריוניות שני סמי

 נ"ז) 28( ש"ש 14 -קורסים המיוחדים לתואר השני 
את הלימודים במסלול ב (בשתי המגמות) ניתן לסיים בשנת לימודים אחת, בצירוף קורסים מתוקשבים. מתאים 

 במיוחד למורים בשבתון.
 

 בחינת בקיאות

 פרטים ניתן לקבל במחלקה.

 לימודי יהדות

 על פי הדרישות הכלליות לתואר השני (ראה בפרק המבוא).
 

 ללא עבודת מחקר –מסלול מורים 
 למסלול זה מתקבלים מועמדים בעלי תואר ראשון ותעודת הוראה. 

 מועמדים שלא למדו תואר ראשון בתלמוד יחויבו בהשלמות בהתאם לרקע לימודיהם.
 

 ות והסמינריוניםמכסת השע
 כמפורט לעיל במסלול ב.

 

 במדרש ואגדות חז"ל* מסלול
 כמפורט להלן: נ"ז) 36( ש"ש 18

 נ"ז) 8( ש"ש 4 שני סמינריונים, המיוחדים לתואר השני, כולל כתיבת שתי עבודות סמינריוניות
 נ"ז) 16( ש"ש 8   קורסים באגדה ובמדרש המיוחדים לתואר השני במחלקה לתלמוד

 נ"ז) 12( ש"ש 6        באגדה במחלקה לספרות עם ישראל קורסים
 *שם ההתמחות לא יצוין בתעודה.

 

 תואר שלישי

 תחומי ההתמחות
ספרות ההלכה של התנאים ושל האמוראים: משנה, תוספתא, מדרשי הלכה, שני התלמודים, מבחינה  .1

 פילולוגית, היסטורית, הלכתית ומבחינת הריאליה.
פרשנות לספרות חז"ל, ספרי פסק (כולל  אוספי מנהגים) וספרי השו"ת, מתקופת  הספרות הרבנית לענפיה, .2

 הגאונים ועד ימינו.
תולדות ההלכה מימי הבית השני ועד ימינו, בין מחקרים הדנים בתקופות מסוימות ובין מחקרים העוסקים  .3

 ברצף היסטורי מוגדר.
ומועדים, תולדות המנהגים ומחקרים היסטוריים במסגרת זו נכתבים מחקרים על נושאים ספציפיים כגון תפילה 

 בנושאים הלכתיים הכלולים בכל חלקי השולחן הערוך.
 ספרות האגדה לענפיה ולדורותיה מבחינה פילולוגית, היסטורית, רעיונית ומבחינת הריאליה. .4
 דרכי פסיקה ונושאים אקטואליים בתחומים הכלולים בחושן משפט ובאבן העזר. -משפט עברי  .5
 .תעודות מדבר יהודה, גניזות קהיר, גניזות אשכנז -גניזות  מחקרי .6
 

 לקבלת פרטים נוספים
 03-5318612/8593ניתן לפנות למחלקה בטלפון 

Talmud.Dept@biu.ac.il E-mail:  
Talmud.biu.ac.il 

mailto:depttl@biu.ac.il


 
 
 
 

67 
 
 
 

 המחלקה לתולדות ישראל
 ויהדות זמננו

 קושיצקי ע"ש ישראל וגולדה
 

    תואר שני
 מסלולים

 קיימים שני מסלולים:
 מחקר והגשת עבודת גמר בכתב. כולל ביצוע - מסלול א
 למורים).מסלול ללא עבודת מחקר (תכנית רגילה ו - מסלול ב

 
 לימוד מגמות

 ;העת העתיקה .א
 ;ימי הביניים .ב
 .ויהדות זמננו העת החדשה .ג
 

 דרישות מוקדמות
 בלימודי התואר הראשון.לפחות  76ציון ממוצע של  
  מועמדים שאינם בעלי תואר ראשון בתולדות ישראל או שלמדו תולדות ישראל כמקצוע משני, ויתקבלו, יחויבו בהשלמות. 

 
 עם עבודת מחקר – מסלול א

 
 מכסת השעות והסמינריונים

 א. תכנית רגילה
 כמפורט להלן: נ"ז) 28ש"ש ( 14 

 נ"ז)  8ש"ש  ( 4                                 רת לימודי התואר השניסמינריונים בתקופת ההתמחות במסג 2
                נ"ז)  12ש"ש  ( 6                                               -קורסים בתקופת ההתמחות (לפי הצעת המנחה)  3 
 )נ"ז  8ש"ש   ( 4                               -קורסים בתקופה אחרת או במחלקות אחרות (לפי הצעת המנחה)  2 

 
 - השתתפות בקולוקוויום

לימודי התואר, חובה להשתתף בקולוקוויום כל שנה. הקולוקוויום יתקיים מספר פעמים בשנה, ולא ייכלל  במהלך
 במניין השעות של התואר. 

 
 ב. תכנית מיוחדת

המנחה ובאישור וועדת המשנה של בית הספר תכנית על בסיס אישי, לפי קביעת הוועדה המחלקתית, על דעת 
 ללימודים מתקדמים.

 
 ידיעת שפות

 –אנגלית לתואר שני (פרטים על מבחני המיון באנגלית, רמות הקורסים שייקבעו והקריטריונים למתן פטור לזכאים 
 ראה בפרק המבוא). 

 ים הנדרשים לתואר.נוסף על כך, יש ללמוד שפה זרה נוספת. קורס זה לא ייחשב כחלק ממכסת הקורס
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 הוראות לכתיבת עבודת הגמר
 ראה תקנון בית הספר ללימודים מתקדמים בפרק המבוא.

 
 בחינות גמר

 פה שתתבסס על עבודת הגמר ועל הביבליוגרפיה ששימשה בסיס לעבודת המחקר (לפי הכוונת מנחה).-חינה בעלב
 

 לימודי יהדות
 מבוא).על פי הדרישות הכלליות לתואר השני (ראה בפרק ה

 
 
  

 הצעת מחקר יש להגיש עד סוף שנה"ל הראשונה
 מסוף סמסטר א של שנה"ל השנייה. ולא יאוחר

 
 
  

 ללא עבודת מחקר –מסלול ב 
 

 מכסת השעות והסמינריונים
 כמפורט להלן:נ"ז)  36ש"ש ( 18 

 סמינריונים בתקופת התמחות ראשונה במסגרת לימודי תואר שני, הכוללים  2
 נ"ז) 8( ש"ש  4        -סמינריונית כתיבת עבודה 

 )נ"ז 4( ש"ש  2   -סמינריון בתקופת התמחות שנייה, הכולל כתיבת עבודה סמינריונית  1
 נ"ז) 16( ש"ש  8           -קורסים בתקופת התמחות ראשונה  4
 )נ"ז 8( ש"ש  4       -קורסים בתקופת התמחות שנייה  2
 

 ללא עבודת מחקר –מורים מסלול ל
 מכסת השעות והסמינריונים

 כמפורט להלן:נ"ז)  36ש"ש ( 18 
 סמינריון בתקופת התמחות ראשונה במסגרת לימודי תואר שני, הכולל  1

 נ"ז) 4( ש"ש   2         -כתיבת עבודה סמינריונית 
 )נ"ז 4( ש"ש   2   -סמינריון בתקופת התמחות שנייה, הכולל כתיבת עבודה סמינריונית  1
 )נ"ז 20( ש"ש 10         -בתקופת התמחות ראשונה קורסים  5
 )נ"ז 8ש"ש  (   4       -קורסים בתקופת התמחות שנייה  2

 
  
על סמך קורסים רלוונטיים בתולדות נ"ז) 16ש"ש ( 8 השלמה עד למקסימום יזו ניתן לקבל פטור מקורס במסלול 

 ישראל שנלמדו במסגרת תעודת ההוראה.
 

 ידיעת שפות
ראה  –ואר שני (פרטים על מבחני המיון, רמות הקורסים שייקבעו והקריטריונים למתן פטור לזכאים אנגלית לת

 בפרק המבוא).
 

 לימודי יהדות
 על פי הדרישות הכלליות לתואר השני (ראה בפרק המבוא).
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 תואר שלישי
 

 תחומי התמחות
כוללת את תקופת המקרא; פי תקופה (העת העתיקה, ה-המחלקה מאפשרת התמחות בתולדות ישראל הן על •

פי תחום גיאוגרפי (מזרח אירופה או -ימי הבית השני המשנה והתלמוד; ימי הביניים; העת החדשה), הן על
ישראל וכיו"ב), במגוון -מערבה, יהדות ספרד וקהילות אסיה ואפריקה, צפון אמריקה ואמריקה הלטינית, ארץ

טוריה תרבותית, היסטוריה פוליטית, היסטוריה גישות מחקריות (היסטוריה חברתית, חקר המגדר, היס
 כלכלית, תולדות הרעיונות, היסטוריוגרפיה וכיו"ב).

תחומי, תוך הדגשת מקומו של חקר תולדות ישראל במדעי היהדות, וראיית -המחלקה מעודדת מחקר בין •
 תולדות ישראל עצמם בהקשרים הנחוצים של ההיסטוריה הכללית.

-, בהתאם לקביעת המחלקה ובהתייעצות עם המנחה ונ"ז) 12ש"ש ( 6של  בהיקף קורסים 3-הסטודנט יחויב ב •
 או עם יו"ר הוועדה המחלקתית. יתכנו מקרים בהם הסטודנט יחויב במספר קורסים נוספים.

 במהלך לימודי התואר, חובה להשתתף בקולוקוויום כל שנה.  - השתתפות בקולוקוויום •

 , ולא ייכלל במניין השעות של התואר. הקולוקוויום יתקיים מספר פעמים בשנה

 
 ידיעת שפות

 . שפה זרה נוספת.1
 . אנגלית לתואר שלישי בכפוף למפורט בחוברת פרטי מידע של בית הספר ללימודים מתקדמים.2

 לפחות. 85מועמדים אשר לא כתבו תזה לתואר מוסמך יחויבו בכתיבת עבודה שוות ערך לתזה בציון  •
מתקדמים אינה מבטיחה קבלת כל הפונים גם אם עומדים בדרישות הסף  ועדת בית הספר ללימודים •

 והמחלקה המליצה על קבלה.
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 תכנית יהדות זמננו 
 תואר שני

 
 מסלולים

 : קיימים שני מסלולים
 כולל ביצוע מחקר והגשת עבודת גמר בכתב. – מסלול א
 ללא עבודת מחקר. – מסלול ב

 
 דרישות מוקדמות

 לפחות בלימודי תואר ראשון. 76ציון ממוצע של א. 
 התכנית פתוחה לבוגרי מדעי יהדות, רוח, חברה ומשפטים. ב. 
 על פי הצורך. סטודנטים שאינם בעלי תואר ראשון מהמחלקות המוזכרות לעיל שיתקבלו, יחויבו בהשלמותג. 

 
 עם עבודת מחקר – מסלול א

 
 מכסת השעות והסמינריונים

 כמפורט להלן: נ"ז) 28ש"ש ( 14
 קורסי ליבה נ"ז) 16ש"ש ( 8 )א(

 )נ"ז 4ש"ש  ( 2 מברלין לירושלים: הזרמים הדתיים בחברה היהודית בעת החדשה
 נ"ז)  4ש"ש  ( 2 סוגיות ביהדות זמננו: דמוגרפיה, סוציולוגיה, הגירה והזדהות 

 )נ"ז 2ש"ש  ( 1 -שפה ותקשורת בעולם היהודי בימינו 
 נ"ז)  4ש"ש  ( 2 1945מאז העולם היהודי 

 )נ"ז 2ש"ש  ( 1 20-במחצית השנייה של המאה ההחינוך בעולם היהודי 
 נ"ז)  2ש"ש  ( 1 יצירה יהודית בת זמננו

  נ"ז) 2ש"ש  ( 1 מבוא לפוליטיקה הישראלית 
 

 קורסי בחירהנ"ז)  12ש"ש ( 6 )ב(
 קורסי הבחירה ייבחרו מתוך מבחר קורסי בחירה שמציעה התכנית וכן מקורסים המוצעים    
 קורסי הבחירה ייקבעו בתיאום עם המנחה או ראש התכנית. ות ישראל ויהדות זמננו.בתולד 

 במהלך  לימודי התואר, חובה להשתתף בקולוקוויום כל שנה.    -השתתפות בקולוקוויום  )ג(
 הקולוקוויום יתקיים מספר פעמים בשנה, ולא ייכלל במניין השעות של התואר.

 ע"י המנחה.על כל סטודנט לקבל הדרכה אישית לתזה  )ד(
 בכל הקורסים קיימת חובת בחינה או עבודה.  ●

עבודות סמינריוניות. העבודות הסמינריוניות תכתבנה האחת בקורס מתוך קורסי הליבה והאחרת  2כתיבת  ● 
 בקורס מתוך קורסי הבחירה. 

 ידיעת שפות 
 ראה בפרק המבוא). –תן פטור לזכאים . אנגלית לתואר שני (פרטים על מבחני המיון, רמות הקורסים והקריטריונים למ1

 . שפה זרה נוספת בתיאום עם המנחה או ראש התכנית.2 
 

 הוראות לכתיבת עבודת הגמר
 ראה בית הספר ללימודים מתקדמים בפרק המבוא. 
 

 בחינת גמר
 הבחינה תתבסס על עבודת הגמר ועל הביבליוגרפיה ששימשה בסיס לעבודת המחקר. 
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 לימודי יהדות

 הדרישות הכלליות לתואר השני (ראה בפרק המבוא).על פי  
 

 הצעת מחקר יש להגיש עד סוף שנה"ל הראשונה.
 

 ללא עבודת מחקר – מסלול ב
 מכסת השעות והסמינריונים

 כמפורט להלן: נ"ז) 36ש"ש ( 18
 קורסי ליבה נ"ז) 16ש"ש ( 8 .א

 נ"ז) 4ש"ש ( 2 מברלין לירושלים: הזרמים הדתיים בחברה היהודית בעת החדשה
 נ"ז) 4ש"ש  ( 2 סוגיות ביהדות זמננו: דמוגרפיה, סוציולוגיה, הגירה והזדהות

 )נ"ז  2ש"ש ( 1                                        -שפה ותקשורת בעולם היהודי בימינו 
 נ"ז) 4ש"ש  ( 2                                                            1945מאז העולם היהודי 

 )נ"ז2ש"ש (  1                      20-במחצית השנייה של המאה ההחינוך בעולם היהודי 
 נ"ז) 2ש"ש ( 1                                                                 יצירה יהודית בת זמננו

  נ"ז) 2ש"ש ( 1          מבוא לפוליטיקה הישראלית                                             
 
 

 קורסי בחירהנ"ז)  20ש"ש ( 10 .ב
במחלקה לתולדות קורסי הבחירה ייבחרו מתוך מבחר קורסי בחירה שמציעה התכנית וכן מקורסים המוצעים  

 . קורסי הבחירה ייקבעו בתיאום עם ראש התכנית.ישראל בתקופת העת החדשה ויהדות זמננו
 נה או עבודה. בכל הקורסים קיימת חובת בחי ●  
 עבודות סמינריוניות.  3כתיבת  ●  

ושתי העבודות הנוספות תכתבנה העבודות הסמינריוניות תכתבנה האחת בקורס מתוך קורסי הליבה,   
 מתוך קורסי הבחירה.

 
 ידיעת שפות

 פרק המבוא).ראה ב –אנגלית לתואר שני (פרטים על מבחני המיון, רמות הקורסים והקריטריונים למתן פטור לזכאים  
 

 לימודי יהדות
 על פי הדרישות הכלליות לתואר השני (ראה בפרק המבוא). 

 
 תואר שלישי

 
 תחומי התמחות

התכנית מבקשת לסייע לסטודנטים להבין דפוסים שונים של חברה, תרבות, וחיים יהודיים כפי שבאים לידי ביטוי 
ית שמה דגש על חמישה מוקדים גיאוגרפיים מרכזיים במרכזים היהודיים הגדולים במאה העשרים ועד לימינו. התכנ

 של חיים יהודיים בתקופה הנידונה 

 מדינת ישראל; א)
 אמריקה הצפונית ואמריקה הלטינית; ב)
 מזרח אירופה ומדינות חבר העמים; ג)
 מערב אירופה; ד)
 אסיה ואפריקה. ה)
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 קהל היעד
 וטבע שסיימו את לימודי המ.א. שלהם בהצטיינות (ציון ממוצע התכנית פתוחה לבוגרי מדעי יהדות, רוח, חברה, משפטים

תחומית, תעוצב -עבור סטודנטים בעלי תואר מ.א. במדעי יהדות מאוניברסיטאות זרות שבהן נלמדה תכנית בין ).85
 תוכני לימודים אישית בהתאם להתמחותם.

גבוהים לאחר לימודי המ.א.  קהל היעד הפוטנציאלי של התכנית הוא בעיקר סטודנטים הממשיכים לתארים
תחומי וכן אנשים העובדים בשטחים שונים שבהם נעזרים במידע על העולם היהודי -ומבקשים להתמחות בנושא בין

 העכשווי, ביניהם תחומי החינוך, ארגון קהילתי, תקשורת, פסיכולוגיה, דת, שליחות וכדומה.
 

 מסגרת הלימודים
ת גם אפשרות של מסלול משולב לתואר שלישי לבעלי ציוני סיום מתאימים מלבד המסלול הרגיל לתואר שלישי קיימ

 בתואר מוסמך. תכנית קורסי הבחירה תיקבע בהתייעצות עם יועצי התכנית.
 

 למועמדים בעלי תואר שני מיהדות זמננו:
ייעצות , בהתאם לקביעת המחלקה ובהתנ"ז) 12( ש"ש 6קורסים (חובת שמיעה) בהיקף של  3-הסטודנט יחויב ב ●

 עם המנחה ו/או עם יו"ר הוועדה המחלקתית. יתכנו מקרים בהם הסטודנט יחויב במספר קורסים נוספים.
 במהלך לימודי התואר, חובה להשתתף בקולוקוויום כל שנה. –השתתפות בקולוקוויום  ● 
 הקולוקוויום יתקיים מספר פעמים בשנה, ולא ייכלל במניין השעות של התואר.   
 

 תידיעת שפו
 שפה זרה נוספת. .1
 אנגלית לתואר שלישי בכפוף למפורט בחוברת פרטי מידע של בית הספר ללימודים מתקדמים. .2

 

 התכנית כוללת קורסי ליבה שיש לקחתן פרוט ניתן לקבל במחלקה. למועמדים מתחומים אחרים :
נות לסטודנט ידע תיאורטי בסיסי קורסי הליבה הם קורסים חדשים אשר נבנו בייחוד עבור התכנית והם מיועדים להק

בשמונה תחומים הקשורים לחקר העולם היהודי בדור האחרון: היסטוריה, מחשבה מדינית, חינוך יהודי, אומנות 
יהודית, מחשבת ישראל, סוציולוגיה, דמוגרפיה ותקשורת בעולם היהודי. בנוסף, על כל סטודנט להשתתף בקורס 

סי בחירה מתוך התכנית או ממחלקות אחרות. סטודנטים משתתפים גם שעות של קור 6בשיטות מחקר וללמוד 
בקולוקוויום של התכנית המשלב סמינר מחלקתי עם הרצאות מפי דמויות מרכזיות הפועלות בעולם היהודי היום 
בשטחים שונים. במסגרת התכנית על כל  סטודנט ללמוד שפה זרה נוספת (בנוסף לאנגלית, שפה זרה ראשונה), וזו 

 בע באופן אישי בהתאם להתמחות של כל סטודנט.תק
 

 קורסי בחירה יוצעו בתחומים הבאים
אנתרופולוגיה, תולדות ישראל, מחשבת ישראל, מדעי המדינה, היסטוריה כללית, מזרח -חינוך, משפטים, סוציולוגיה

 תיכון, תקשורת, קרימינולוגיה, לימודי א"י, גיאוגרפיה, ספרות עברית ופסיכולוגיה.
 

 לולים ולוח זמניםמס
הסטודנטים יתבקשו להגיש הצעות מחקר עד סוף שנת הלימודים הראשונה. המסלול המשולב יהיה המסלול 
המועדף בתכנית ולא תכנית לתואר מ.א. בלבד. שיטת קורסי הליבה הסמסטריאליים אמורה לעודד היכרות 

 יע להם בבחירת נושא התזה.המשתתפים עם מספר רב של נושאים רלוונטיים בתוך זמן קצר כדי לסי
 

 עבודה שוות ערך לתזה
 פחות.ל 85 מועמדים אשר לא כתבו תזה לתואר מוסמך יחויבו בכתיבת עבודה שוות ערך לתזה בציון

 והמחלקה הסף בדרישות עומדים אם גם הפונים כל קבלת מבטיחה אינה מתקדמים ללימודים בית הספר ועדת
 קבלה. על המליצה

 םלקבלת פרטים נוספי
  03-5318353ניתן לפנות למחלקה בטלפון  

E-mail: deptti@biu.ac.il 
www.biu.ac.il/js/ti/ 

mailto:deptti@biu.ac.il
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 ללימודי המזרח התיכון המחלקה
   

 תואר שני
 מסלולים

 קיימים שני מסלולים:
 מחקר והגשת עבודת גמר בכתב. כולל ביצוע - מסלול א
  א עבודת מחקר.לל - מסלול ב

 
 דרישות מוקדמות

 לפחות. 76בציון ממוצע של ממוסד מוכר תואר ראשון 

 יחויבו ,המזרח התיכון ללימודימחלקות אחרות, המעוניינים להמשיך לתואר שני במחלקה מבעלי תואר ראשון 
 .הבקורסי השלמ

 
  עם עבודת מחקר – מסלול א

 מכסת השעות והסמינריונים
 כמפורט להלן: נ"ז) 28( ש"ש 14קורסים בהיקף  6

 נ"ז) 4( ש"ש 2           -מבוא למחקר מתקדם בתולדות המזרח התיכון 
 נ"ז) 4( ש"ש 2      -סמינריון לתואר שני 

 נ"ז) 8( ש"ש 4   -בחירה לתארים מתקדמים  קורסי 2
 נ"ז) 4( ש"ש 2    - קורס בחירה במחלקה לערבית

 נ"ז) 8( ש"ש 4    -פרסית או תורכית 
 

 דוגמאות לקורסי בחירה, המתעדכנים מדי שנה:
 ישראלי, המזה"ת ומלחמת העולם הראשונה, דמוקרטיה והיעדרה והחברה הערבית בישראל.-תולדות הסכסוך הערבי

 

 הוראות לכתיבת עבודת הגמר
 ראה תקנון בית הספר ללימודים מתקדמים בפרק המבוא.

 

 בחינת הגמר
 ועל הביבליוגרפיה ששימשה בסיס לעבודת המחקר. רשתתבסס על עבודת הגמ פה-בחינה בעל

 
 הצעת מחקר יש להגיש עד סוף שנה"ל הראשונה.

 

 ללא עבודת מחקר – מסלול ב
 מכסת השעות והסמינריונים

 כמפורט להלן: נ"ז) 36( ש"ש 18קורסים בהיקף  8
 נ"ז) 4( ש"ש 2             -מבוא למחקר מתקדם בתולדות המזרח התיכון 

 נ"ז) 8( ש"ש 4    -לתואר שני נים וסמינרי 2
 נ"ז) 8( ש"ש 4   -בחירה לתארים מתקדמים  קורסי 2

 נ"ז) 4( ש"ש 2    - קורס בחירה במחלקה לערבית
 נ"ז) 4ש"ש ( 2                                           -סמינריון בחירה במחלקה 

 נ"ז) 8( ש"ש 4     -פרסית או תורכית 
 בחירה, המתעדכנים מדי שנה:דוגמאות לקורסי 

 ישראלי, המזה"ת ומלחמת העולם הראשונה, דמוקרטיה והיעדרה והחברה הערבית בישראל.-תולדות הסכסוך הערבי
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 ב)-דרישות משותפות לשני המסלולים (מסלול א ו
 

  ידיעת שפות
ראה בפרק  –תן פטור לזכאים פרטים על מבחני המיון, רמות הקורסים שייקבעו והקריטריונים למ( אנגלית לתואר שני

 המבוא).
 

 לימודי יהדות
 על פי הדרישות הכלליות לתואר שני (ראה בפרק המבוא).

 

 תואר שלישי
 

 תנאי קבלה
 בקורסי התואר השני.  90לפחות בעבודת התזה לתואר השני וממוצע  90. ציון של 1

 לפחות בקורסי התואר השני. 90וד בממוצע צריך לעמ –במידה והמועמד סיים תואר שני ללא תזה ומעוניין להתקבל 
 . מיון ראשוני על ידי הוועדה המחלקתית לתואר שלישי.2
 . קבלה סופית מותנית באישור של בית הספר ללימודים מתקדמים.3
 

 בתואר השלישי קיימים מספר מסלולים נוספים:
 

מודי התואר הראשון, תוך דילוג על ניתן להמשיך ללימודי התואר השלישי ישירות לאחר ליאשר בו  -מסלול ישיר
 התואר השני בכפוף: 

 בית הספר   ידי -לעמידה בתנאי המסלול הישיר לתואר שלישי כפי שנקבעים מזמן לזמן על .1
  ללימודים מתקדמים. 

 המלצה של ראש המחלקה. .2
 ללימודים מתקדמים. ת הספרקבלה סופית מותנית באישור של בי .3

 
לתואר שני עם תזה ובמידה ויעמוד בתנאים המוזכרים מטה יוכל  םטודנט להירשבמסלול זה על הס -מסלול משולב 

 להגיש בקשה למעבר למסלול זה, שמשמעו ויתור על כתיבת תזה ואפשרות להתחיל בכתיבת הדוקטורט בכפוף:
 לפחות. 90סיום לימוד כל הקורסים הנדרשים במסלול תואר שני עם תזה במשך שנתיים בממוצע ציונים של  .1
 ת הצעת המחקר לדוקטורט בשנה השנייה ללימודים במסגרת התואר השני.הגש .2
 המלצת ראש המחלקה. .3
 קבלה סופית מותנית באישור של בית הספר ללימודים מתקדמים. .4
 

 מבנה הלימודים
כתיבת עבודת מחקר מדעית בהיקף מלא שיש בה חדשנות ותרומה משמעותית לקידום התחום הנחקר. הסטודנטים 

 מנחה ולהגיש הצעת מחקר עד תום שנת לימודיהם הראשונה.חייבים לבחור 
 בית הספר ללימודים מתקדמיםידי -מסלול הישיר לתואר שלישי חייבים במכסת קורסים כפי שנקבע עלסטודנטים ב

 תואר שני במסלול הכולל הגשת עבודת תזה).סטודנטים ב(בד"כ מכסה המקבילה למכסת הקורסים של 
 

שי חייבים מידי שנה בנוכחות בסמינריון ו/או בקורס/ים, כפי שתקבע המחלקה באופן כל הסטודנטים לתואר שלי
 אישי לכל סטודנט. 

 לפרטים נוספים ניתן לפנות למזכירות המחלקה למזרח תיכון
 03-5317407בטלפון 

E-mail: mideast.dept@biu.ac.il  
http://middle-east.biu.ac.il 

 
 אילן-ללימודי המזרח התיכון, אוניברסיטת ברהמחלקה  –חפשו אותנו בפייסבוק 
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 המחלקה לספרות עם ישראל
 

 תואר שני
 

המחלקה לספרות עם ישראל מעניקה תמונה מקיפה של הספרות העברית לדורותיה, למן הספרות העברית 
יהודית. -הקדומה ועד לספרות העברית בת זמננו, וכן של ספרויות בלשונות יהודיות אחרות: יידיש, לאדינו וערבית

המחלקה מכשירה את תלמידיה לתואר שני לקריאה ביקורתית של ספרות תיאורטית ומחקרית ולרכישת כלי מחקר 
 לפיתוחה של חשיבה מחקרית שיטתית.

 

 מסלולים
 קיימים שני מסלולים:

 .במסגרת זו קיימת אפשרות למלגת הצטיינותמחקר והגשת עבודת גמר בכתב.  כולל ביצוע - מסלול א
 ללא עבודת מחקר. - ל במסלו

 

 תחומי ההתמחות
 ספרות עברית חדשה וקדם חדשה .1
מסלול זה מכשיר את תלמידי המחקר לכתיבת מחקר על סוגיות פואטיות, אסתטיות והיסטוריוגרפיות  

 הקשורות ביוצרים מן הספרות העברית החדשה שפעלו בגולה ובארץ ישראל.  
מחקרים בסוגיות פואטיות כלליות הקשורות במגמות מרכזיות של המסלול מכשיר את תלמידיו גם לכתיבת  

מודרניזם בספרות העברית (זרמים אסתטיים ופואטיים, מגמות סגנוניות, כיוונים -המודרניזם והפוסט
פילוסופיים ואידיאולוגיות חברתיות ופוליטיות). תלמידי המחקר במסלול זה מתמחים בתיאוריות עדכניות של 

מודרנית ובקריאת טקסטים עיוניים של -עכשווי, בתיאוריה של ספרות מודרנית ופוסטהשיח הביקורתי ה
 תחומיים.-מחקרים בין

 
 הספרות החסידית    .2
מסלול זה מכשיר את תלמידי המחקר בתחום הספרות החסידית במאות השמונה עשרה והתשע עשרה,  

הספרות החסידית נלמדת כבעלת  ופורש את התפתחות היצירה החסידית לתקופותיה ולסוגיה השונים.
תחומי, הכולל היבטים רעיוניים והגותיים בסיפורת -איכויות פואטיות ייחודיות, ומשלבת לימוד ומחקר רב

החסידית. הדגשת הערכים הפואטיים והאסתטיים נעשית באמצעות שיח ביקורתי עדכני בצד מחקר קלאסי 
את הרנסנס החסידי המתרחש בימינו, ואת יצירות  טקסטואלי וספרותי. במסלול זה ניתנת אפשרות לחקור

הספרות החסידיות שנכתבו במאה העשרים ובראשית המאה העשרים ואחת, הן במסגרת החברה החסידית 
 חסידיות בנות זמננו. -המסורתית, הן במסגרת העידן החדש (ניואייג) והתנועות הניאו

 ע"ש רבי לוי יצחק מברדיטשב תומכות במחקרים בתחום זה. הקתדרה לחסידות על שם שניידרמן והקתדרה לחסידות  
 קיימת אפשרות של התמחות מוגברת בחסידות בשיתוף עם המחלקות למחשבת ישראל ולתולדות ישראל.        

 
 ספרות ימי הביניים: פיוט, שירה ופרוזה מחורזת  .3
ישראלי הקדום, הפיוט הקדום -הארץ מסלול זה כולל את חקר השירה והפיוט למרכזיהם ולתקופותיהן: הפיוט 

קודש וחול, השירה העברית באיטליה ובאשכנז, השירה והפיוט בפרובאנס והשירה  -במזרח, שירת ספרד
העברית בצפון אפריקה ובארצות האסלאם. עוד כולל המסלול את חקר הסיפורת העברית בימי הביניים 

 ית, ספרות המשלים העברית וכיו"ב.לסוגיה וכן המקאמה ובנות סוגה, הספרות ההיסטוריוגרפ
 
 אגדת חז"ל: מדרש ומעשי חכמים   .4
מסלול זה מכוון את תלמידי המחקר אל עיון ספרותי במדרש ובאגדת חז"ל לסוגיה ומציע קריאות חדשות  

בטקסטים עתיקים. לימוד התחום נעשה מתוך שילוב מתודות וגישות ספרותיות והרמנויטיות משולבות עם 
בתחום ספרות המדרש והאגדה. קיימת אפשרות של התמחות מוגברת במדרש ואגדה בשיתוף סיות גישות קלא

 עם המחלקה לתלמוד.
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 פולקלור ותמטולוגיה   .5
מן המדרש ועד לספרות ימינו. בתחום  –התחום חוקר את הפרוזה העברית לדורותיה בפרספקטיבה של רצף  

ר, גלגולי מוטיבים, ומעקב אחר תבניות היסוד של הפרוזה זה נלמדות השיטות השונות של חקר גרסאות סיפו
מודרנית. החוקרים בתחום זה יהיו -היהודית המסורתית ועקבותיה בסיפורת העברית המודרנית והפוסט

סמוכים לעבודת צוות המחקר של פרויקט האנציקלופדיה של הסיפור היהודי, הרואה אור במחלקה לספרות 
 ר אילן.עם ישראל באוניברסיטת   ב

 
 ספרויות בלשונות היהודים (יידיש ולאדינו)    .6
המרכז ללימודי יידיש ע"ש רינה קוסטה  והמכון לחקר הלאדינו ע"ש נעימה  –במסגרת המחלקה פועלים  

 ויהושע סלטי מציעים מסלולי מחקר בספרות בתרבות יידיש ולאדינו.
 

 :המרכז ללימודי יידיש
דנטים לכתיבת עבודה לתואר שני בספרות יידיש, או בספרות עברית במגעיה עם המרכז ללימודי יידיש מכשיר סטו

ספרות יידיש. סטודנט הבוחר במסלול זה יקבל הכשרה לשונית שתביא אותו לשליטה מחקרית בשפת יידיש: 
קריאת טקסטים ספרותיים ומדעיים בלשון זו וכתיבה על ספרות יידיש. במסגרת ההכשרה לתואר שני נכתבים 

עשרה, יידיש מודרנית וספרותה: שירה, פרוזה, מחזאות -עשרה והשבע-רים על יידיש קמאית של המאות הששמחק
 ועיתונות יידיש וכן על היסטוריוגרפיה של ספרות יידיש. 

 

 
 :המכון ללימודי לאדינו

רות השונות תחומיים של ספרות לאדינו ולשונה בפזו-המכון ללימודי לאדינו מציע לתלמידיו מסלולי לימוד בין
פה ובתחום חקר הספרות הכתובה לזרמיה ולסוגיה. תלמידי -ובתקופות שונות, בתחום הספרות מן המסורת שבעל

המרכז פעילים בפרויקטים מחקריים המותאמים לרקע הלימודי של הסטודנט ולתחומי התעניינותו, וזאת כדי לאפשר 
 תחומי במחקר הלאדינו, ספרותה ותרבותה.-שילוב רב

 .לימוד ייחודיות עומדות לרשותם של המתעניינים מלגות
 

 דרישות מוקדמות
 ישראל כמקצוע מורחב או ראשי.-תואר ראשון בספרות עם .א
סטודנטים שאינם בעלי תואר ראשון בספרות עברית או שלמדו ספרות עברית כמקצוע משני יוכלו להגיש  .ב

 מועמדותם ויחויבו בהשלמות.
 די תואר ראשון.לפחות בלימו 76ציון ממוצע של  ג.

 

 עם עבודת מחקר – מסלול א
 מכסת השעות והסמינריונים

 כמפורט להלן: נ"ז) 28( ש"ש 14
 נ"ז) 4( ש"ש 2 -חובה  –קורס באסתטיקה או קורס למחשבה תיאורטית על הספרות  1 
 נ"ז) 8( ש"ש 4 -סמינריונים במדור ההתמחות  2 
 נ"ז) 8( ש"ש 4 -קורסים במדור ההתמחות  2 
 נ"ז) 4( ש"ש 2                                                             -ורס במדור שאינו מדור ההתמחות ק 1 
 נ"ז) 2( ש"ש 1                   -חובה (הקורס יינתן לסירוגין פעם בשנתיים) –כתיבת עבודה אקדמית  1 
 נ"ז) 2( ש"ש 1      - קורס סמסטריאלי לבחירה 1 

 

 פותידיעת ש
אנגלית לתואר שני או שפה אירופאית אחרת שלא נלמדה כדרישה לתואר ראשון ושתיקבע ע"י יו"ר הוועדה 
המחלקתית בתיאום עם המנחה ועל פי נושא המחקר (פרטים על מבחני המיון, רמות הקורסים שייקבעו 

 ראה בפרק המבוא). –והקריטריונים למתן פטור לזכאים 
יהודית, ביידיש ובלאדינו כשפה זרה לצורך פטור, וזאת בתנאי -יר בערבית, בערביתבמקרים מיוחדים ניתן להכ  

 שהסטודנט כותב עבודת מחקר בתחומים אלה.
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 הצעת מחקר
הכנת הצעת המחקר של הסטודנט הלומד במסלול א תעשה באמצעות פנייה ישירה למנחה המלמד במחלקה, 

 מתוך תיאום הנושא עם יו"ר הוועדה המחלקתית.
 

 ראות לכתיבת עבודת הגמרהו
  ראה תקנון בית הספר ללימודים מתקדמים בפרק המבוא. 

 

 בחינת גמר
 בחינת הגמר תתבסס על עבודת המחקר ועל הביבליוגרפיה ששימשה בסיס לעבודת המחקר. 

 הבחינה תתקיים בפני ועדת בוחנים.
   

 לימודי יהדות
 .על פי הדרישות הכלליות לתואר שני (ראה בפרק המבוא)

 

עיון ובכינוסים מדעיים שמקיימת  על הסטודנטים להשתתף, דרך קבע, בקולוקוויום מחלקתי, בקולוקוויום מדורי, בימי
 המחלקה ו/או מדוריה. 

 
 הצעת מחקר יש להגיש עד סוף שנה"ל הראשונה

 מסוף סמסטר א של שנה"ל השנייה. ולא יאוחר
 

 ללא עבודת מחקר –מסלול ב 
 וניםמכסת השעות והסמינרי

  כמפורט להלן:נ"ז)  36(ש"ש  18
 נ"ז) 4( ש"ש 2 -חובה -קורס באסתטיקה או קורס למחשבה תיאורטית על הספרות 1
        נ"ז) 20( ש"ש 10 -קורסים לפי בחירה משלושה מדורים  5
 נ"ז) 12( ש"ש  6 -סמינריונים בכל אחד ממדורי המחלקה  3

 
 למורי ספרות בשנת שבתוןמסלול  
 נ"ז) 36( ש"ש 18 
 קריטריונים: 

 מורים בעלי תואר ראשון בספרות. . 1
 מורים שעסקו בחמש השנים האחרונות בהוראת ספרות. . 2
 מורים שצברו גמולי השתלמות בגין השתתפות בקורסים או פרסום מאמרים בבמות מקצועיות. . 3
 ראיון אישי. . 4

 יון ובכינוסים מדעיים שמקיימת המחלקה ו/או מדוריה.על הסטודנטים החובה להשתתף בקולוקוויום מדורי, בימי ע
 

 ידיעת שפות
 ראה בפרק המבוא). –(פרטים על מבחני המיון, רמות הקורסים שייקבעו והקריטריונים למתן פטור לזכאים  אנגלית לתואר שני

 
 לימודי יהדות

 על פי הדרישות הכלליות לתואר שני (ראה בפרק המבוא). 
 

 
 פיםלקבלת פרטים נוס   

 03-5318621/8235ניתן לפנות למחלקה בטלפון 
E-mail: Hebrew-Literature.dept@biu.ac.il 

www.biu.ac.il/JS/li/index.htm 
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 לימודים במרכז ליידיש
 במסגרת המחלקה לספרות עם ישראל

  
 תואר שני

 
 מסלולים

 קיימים שני מסלולים:
 כולל ביצוע מחקר והגשת עבודת גמר בכתב. - מסלול א
 ללא עבודת מחקר. - מסלול ב

 
 דרישות מוקדמות

 לפחות.  76תואר ראשון בספרות עם ישראל או במקצועות אחרים בממוצע ציונים 
 המועמדים יחויבו בהשלמות על בסיס אישי. 

   
 עם עבודת מחקר –מסלול א 

 מכסת השעות והסמינריונים
  כמפורט להלן:נ"ז)  28(ש"ש  14
 נ"ז) 4( ש"ש 2  חובה  –)13-903-01דיש מודרנית (קורס מבוא לספרות יי 1

 נ"ז) 8( ש"ש 4     -סמינריונים בספרות יידיש  2 
 נ"ז) 8( ש"ש 4     -קורסי בחירה בספרות יידיש  2

 נ"ז) 8( ש"ש 4     -קורסי בחירה בספרות עם ישראל  2 
 השתתפות בקולוקוויום של המרכז ליידיש (ללא ניקוד). 

   
 בת עבודת הגמרהוראות לכתי 

 ראה תקנון בית הספר ללימודים מתקדמים בפרק המבוא.
 על פי כללי המרכז ובהיתר של בית הספר ללימודים מתקדמים, תיכתב עבודת הגמר בלשון יידיש או עברית עם תקציר

 בהיקף של פרק מעבודת הגמר ייכתב ביידיש או בעברית. -באנגלית. פרק סיכום ומסקנות 
 

 בחינת גמר
 ת הגמר תתבסס על עבודת הגמר ועל הביבליוגרפיה ששימשה בסיס לעבודת המחקר. בחינ

 פה בפני ועדה.-הבחינה תתקיים בעל
 

 ידיעת שפות
 אנגלית לתואר שני. 

 ראה בפרק המבוא). –(פרטים על מבחני המיון, רמות הקורסים שייקבעו והקריטריונים למתן פטור לזכאים 
 

 לימודי יהדות
 כלליות לתואר השני (ראה בפרק המבוא).על פי הדרישות ה

 
 

 הצעת מחקר יש להגיש עד סוף שנה"ל הראשונה
 מסוף סמסטר א בשנה"ל השנייה. ולא יאוחר
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 ללא עבודת מחקר – מסלול ב
 מכסת השעות והסמינריונים

  כמפורט להלן:נ"ז)  36(ש"ש  18
 נ"ז) 4( ש"ש 2  חובה –) 13-903-01קורס מבוא לספרות יידיש מודרנית ( 1
 נ"ז) 12( ש"ש 6      -סמינריונים בספרות יידיש  3
 נ"ז) 12( ש"ש 6       -קורסי בחירה בספרות יידיש  3
 נ"ז) 8( ש"ש 4     -קורסי בחירה בספרות עם ישראל  2

 השתתפות בקולוקוויום של המרכז ליידיש (ללא ניקוד).

 ידיעת שפות
 ראה –רמות הקורסים שייקבעו והקריטריונים למתן פטור לזכאים  (פרטים על מבחני המיון, אנגלית לתואר שני

 בפרק המבוא).

 לימודי יהדות
 על פי הדרישות הכלליות לתואר השני (ראה בפרק המבוא).

 לקבלת פרטים נוספים
 03-5318564/8630ניתן לפנות בטלפון 

E-mail: yiddish@biu.ac.il 
www.biu.ac.il/JS/li/yiddish/ 

 
 תואר שלישי

 
המחלקה לספרות עם ישראל מכשירה את סטודנט התואר השלישי לחשיבה מחקרית עצמאית, להעמדת מחקר 
מקורי ובעל חידושים ולתרומה משמעותית לידע הקיים בתחום נושא הדיסרטציה שהוא כותב. מסלולי מחקר לקראת 

חקר אפשרויות מגוונות להתמחות בספרות העברית החדשה והעכשווית, התואר השלישי מעניקים לתלמידי המ
בספרות העברית של ימי הביניים ובספרות הקדומה. כמו כן מקיימת המחלקה מדורי התמחות במרכזים מיוחדים 

 יהודית.-בספרות בלשונות היהודים, יידיש ולאדינו, ומאפשרת כתיבת מחקרים ביצירה הספרותית שבערבית
 

 מחותתחומי הת
 ספרות עברית חדשה וקדם חדשה .1
מסלול זה מכשיר את תלמידי המחקר לכתיבת מחקר על סוגיות פואטיות, אסתטיות והיסטוריוגרפיות  

 הקשורות ביוצרים מן הספרות העברית החדשה שפעלו בגולה ובארץ ישראל.  
ורות במגמות מרכזיות של המסלול מכשיר את תלמידיו גם לכתיבת מחקרים בסוגיות פואטיות כלליות הקש 

מודרניזם בספרות העברית (זרמים אסתטיים ופואטיים, מגמות סגנוניות, כיוונים -המודרניזם והפוסט
פילוסופיים ואידיאולוגיות חברתיות ופוליטיות). תלמידי המחקר במסלול זה מתמחים בתיאוריות עדכניות של 

מודרנית ובקריאת טקסטים עיוניים של -ופוסט השיח הביקורתי העכשווי, בתיאוריה של ספרות מודרנית
 תחומיים.-מחקרים בין

 הספרות החסידית    .2
מסלול זה מכשיר את תלמידי המחקר בתחום הספרות החסידית במאות השמונה עשרה והתשע עשרה,  

ופורש את התפתחות היצירה החסידית לתקופותיה ולסוגותיה השונות. הספרות החסידית נלמדת כבעלת 
תחומי, הכולל היבטים רעיוניים והגותיים בסיפורת -יות פואטיות ייחודיות, ומשלבת לימוד ומחקר רבאיכו

החסידית. הדגשת הערכים הפואטיים והאסתטיים נעשית באמצעות שיח ביקורתי עדכני בצד מחקר קלאסי 
 טקסטואלי וספרותי. 

mailto:yiddish@biu.ac.il
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ו, ואת יצירות הספרות החסידיות במסלול זה ניתנת אפשרות לחקור את הרנסנס החסידי המתרחש בימינ 
שנכתבו במאה העשרים ובראשית המאה העשרים ואחת, הן במסגרת החברה החסידית המסורתית, הן 

 חסידיות בנות זמננו.  -במסגרת העידן החדש (ניואייג) והתנועות הניאו
 לחסידות על שם שניידרמן תומכת במחקרים בתחום זה. ההקתדר 
 
 יפורת בימי הבינייםהשירה, הפיוט והס . 3
ישראלי הקדום, הפיוט הקדום -מסלול זה כולל את חקר השירה והפיוט למרכזיהם ולתקופותיהן: הפיוט הארץ 

קודש וחול, השירה העברית באיטליה ובאשכנז, השירה והפיוט בפרובאנס והשירה  -במזרח, שירת ספרד
חקר הסיפורת העברית בימי הביניים העברית בצפון אפריקה ובארצות האסלאם. עוד כולל המסלול את 

 לסוגיה וכן המקאמה ובנות סוגה, הספרות ההיסטוריוגרפית, ספרות המשלים העברית וכיו"ב.

 אגדת חז"ל: מדרש ומעשי חכמים  . 4
מסלול זה מכוון את תלמידי המחקר אל עיון ספרותי במדרש ובאגדת חז"ל לסוגיה ומציע קריאות חדשות  

וד התחום נעשה מתוך שילוב מתודות וגישות ספרותיות והרמנויטיות משולבות עם בטקסטים עתיקים. לימ
 גישות קלאסיות בתחום ספרות המדרש והאגדה.

 פולקלור ותמטולוגיה   .5
מן המדרש ועד לספרות ימינו. בתחום  –התחום חוקר את הפרוזה העברית לדורותיה בפרספקטיבה של רצף  

גרסאות סיפור, גלגולי מוטיבים, ומעקב אחר תבניות היסוד של הפרוזה  זה נלמדות השיטות השונות של חקר
מודרנית. החוקרים בתחום זה יהיו -היהודית המסורתית ועקבותיה בסיפורת העברית המודרנית והפוסט

סמוכים לעבודת צוות המחקר של פרויקט האנציקלופדיה של הסיפור היהודי, הרואה אור במחלקה לספרות 
 ניברסיטת בר אילן.עם ישראל באו

 ספרויות בלשונות היהודים (יידיש ולאדינו)    .6
המרכז ללימודי יידיש ע"ש רינה קוסטה והמרכז לחקר הלאדינו  –שני המרכזים הפועלים במסגרת המחלקה  

 ע"ש נעימה ויהושע סלטי מציעים מסלולי מחקר בספרות בתרבות יידיש ולאדינו.
 

 :המרכז ללימודי יידיש
ימודי יידיש מכשיר סטודנטים לכתיבת דיסרטציה לתואר שלישי בספרות יידיש, או בספרות עברית המרכז לל

במגעיה עם ספרות יידיש. סטודנט הבוחר במסלול זה יקבל הכשרה לשונית שתביא אותו לשליטה מחקרית בשפת 
הכשרה לתואר שלישי יידיש: קריאת טקסטים ספרותיים ומדעיים בלשון זו וכתיבה על ספרות יידיש. במסגרת ה

עשרה, יידיש מודרנית וספרותה: שירה, פרוזה, -עשרה והשבע-נכתבים מחקרים על יידיש קמאית של המאות השש
 מחזאות ועיתונות יידיש וכן על היסטוריוגרפיה של ספרות יידיש. 

 
 :ללימודי לאדינו המכון

של ספרות לאדינו ולשונה בפזורות השונות תחומיים -ללימודי לאדינו מציע לתלמידיו מסלולי לימוד בין כוןהמ
פה ובתחום חקר הספרות הכתובה לזרמיה ולסוגיה. תלמידי -ובתקופות שונות, בתחום הספרות מן המסורת שבעל

המרכז פעילים בפרויקטים מחקריים המותאמים לרקע הלימודי של הסטודנט ולתחומי התעניינותו, וזאת כדי לאפשר 
 דינו, ספרותה ותרבותה.תחומי במחקר הלא-שילוב רב

 מלגות לימוד ייחודיות עומדות לרשותם של המתעניינים.
 
 

 לקבלת פרטים נוספים
 03-5318235ניתן לפנות למחלקה בטלפון 

E-mail: Hebrew-literature.dept@biu.ac.il 
http://www.hebrewlit-biu.com 

http://www.hebrewlit-biu.com/
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 ון עברית ולשונות שמיותהמחלקה ללש
 

  תואר שני
 

 מסלולים
 קיימים שני מסלולים:

 כולל ביצוע מחקר והגשת עבודת גמר בכתב. - מסלול א
 ללא עבודת מחקר. - מסלול ב

 כן קיים מסלול ישיר (מקוצר) לתואר שני לסטודנטים מצטיינים (פרטים בפרק המבוא).
  

 קיימים רק במסלול א – כיווני הלימוד
 המקרא לשון א.
 לשון חכמים ב.
 לשון ימי הביניים ג.
 העברית החדשה ורקעה ד.

 ה.    לימודי לשונות שמיות
  

 דרישות מוקדמות
 לפחות. 76בממוצע של  ראשי-או דו ראשי תואר ראשון בלשון עברית כמקצוע מורחב 

  
 השלמות

בלו, יחויבו בלימודי השלמה בהיקף מועמדים שלמדו במסגרת התואר הראשון לשון עברית כמקצוע משני ויתק א.
 נ"ז): 12( ש"ש 6של 

 נ"ז) 2ש"ש ( 1 –לקסיקלית סמנטיקה  )1
 נ"ז) 2ש"ש ( 1 –)    סמנטיקה של המשפט 2
 נ"ז). 8( ש"ש 4 התואר הראשון קורסי בחירה מלימודי התואר הראשון, שלא נכללו בתכנית לימודיהם לקראת)    שני 3
 לפחות. 80של  יש לקבל בקורסים אלו ממוצע 

מועמדים שלמדו לקראת התואר הראשון בתחום לימודים אחר או במוסד אחר ויתקבלו, יחויבו בלימודי  ב.
השלמה על פי תוכנית שתיקבע על ידי המחלקה ובאישור בית הספר ללימודים מתקדמים. יש לקבל בקורסים 

 לפחות. 80אלו ממוצע של 
 

 עם עבודת מחקר – מסלול א
 והסמינריוניםמכסת השעות 

מתוכם יכתוב קורסים המשותפים לכל הסטודנטים וקורסים של כיוון הלימוד הנבחר,  -נ"ז)  28(ש"ש  14 -
 4בנושאים שונים. הלימודים המשותפים כוללים הסטודנט שתי עבודות סמינריוניות אצל שני מורים שונים ו

בהדרכה נ"ז)  2(ש"ש  1וכן ] דשהלמתמחים בעברית החנ"ז)  4(ש"ש  2או [שפות שמיות נ"ז)  8(ש"ש 
 לכתיבה מדעית.

 השתתפות בקולוקוויום המחלקתי ובפורום לתלמידי המחקר המחלקתי במשך כל שנות הלימודים. -
קורס  סטודנט אשר לא יגיש את עבודת הגמר שלו עד סוף שנת לימודיו השנייה, יחויב בכל שנה   בשמיעת -

 אחד במחלקה עד להגשת עבודתו.
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 ידיעת שפות
ראה  –אנגלית לתואר שני (פרטים על מבחני המיון, רמות הקורסים שייקבעו והקריטריונים למתן פטור לזכאים  .א

 בפרק המבוא).     
ומעלה בקורס "אנגלית למתקדמים", באוניברסיטאות:  85פטורים מבחינת המיון בוגרי תואר ראשון בעלי ציון 

 יאל, הפתוחה והטכניון.גוריון, העברית, אר-אביב, חיפה, בן-אילן, תל-בר
ידיעת שפה זרה נוספת ברמה של קריאת טקסטים באחת מן השפות: גרמנית, ספרדית, צרפתית, רוסית או  .ב

 .כל שפה אחרת שהמנחה יציע
 

 לימודי יהדות
 על פי הדרישות הכלליות לתואר שני (ראה בפרק המבוא).

 הוראות לכתיבת עבודת הגמר
 דמים בפרק המבוא.ראה תקנון בית הספר ללימודים מתק

 בחינת גמר
 בחינת הגמר תתבסס על עבודת הגמר ועל הביבליוגרפיה ששימשה בסיס לעבודת המחקר.

 
 

 הצעת מחקר יש להגיש עד סוף שנת הלימודים הראשונה
 מסוף סמסטר א בשנת הלימודים השנייה. ולא יאוחר

 
 

 ללא עבודת מחקר - מסלול ב
 אין חלוקה לכיווני לימוד.

 
 שעות והסמינריוניםמכסת ה

 תוכנית רגילה .א

 כמפורט להלן:נ"ז)  36(ש"ש  18
 אכדית או שפה שמית אחרתנ"ז)   4(ש"ש  2

 הדרכה לכתיבה מדעית -נ"ז)  2(ש"ש  1
 קורסי בחירה, ובהם: קורס בלשני על רקע טקסטים מתקופת חז"ל, קורס דומה  נ"ז)  30(ש"ש  15

החדשה או בבלשנות הכללית. מתוכם יכתוב הסטודנט שלוש מתקופת ימי הביניים וקורס מתקדם בעברית 
 עבודות סמינריוניות אצל שני מורים לפחות. 

 ניתן לבחור בקורס אחד המיועד לתלמידי התואר הראשון.
 

  קויום המחלקתי במשך כל שנות הלימודים.והשתתפות בקול
עודה בעריכת לשון שנתית מקוצרת ללא עבודת מחקר למסיימי התוכנית ללימודי ת-תוכנית חד .ב

 באוניברסיטת בר אילן

אצל שני  ותסמינריונייכתוב הסטודנט שתי עבודות  ןוכמתמלימודי התואר השני במחלקה, נ"ז)  32(ש"ש  16 
 שונים. מורים

 
 אחד הקורסים יכול להיות מלימודי התואר הראשון בתיאום עם המחלקה. בוגרי התוכנית ללימודי תעודה

 שלהם אינו בלשון עברית יחויבו בהשלמות לפי הצורך. ריכה שהתואר הראשוןבע
 .סטודנטים בתוכנית זו חייבים בבחינת סיום
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 בחינת גמר
 בחינת סיום על חומר ביבליוגרפי שייקבע על ידי המחלקה.

 ידיעת שפות
אה ר –(פרטים על מבחני המיון, רמות הקורסים שייקבעו והקריטריונים למתן פטור לזכאים  אנגלית לתואר שני

 בפרק המבוא).
ומעלה בקורס "אנגלית למתקדמים", באוניברסיטאות:  85פטורים מבחינת המיון בוגרי התואר הראשון בעלי ציון 

 גוריון, העברית, אריאל, הפתוחה והטכניון.-אביב, חיפה, בן-אילן, תל-בר
 

 לימודי יהדות
 על פי הדרישות הכלליות לתואר השני (ראה בפרק המבוא).

 פטורים. -אילן שלמדו יהדות במסגרת לימודי התעודה -כנית ללימודי תעודה בעריכת לשון בברמסיימי התו
 
 

 תואר שלישי
 

 תחומי ההתמחות
 תקופות הלשון העברית  .א

                                                                                  לשון המקרא .1
 לשון חכמים .2
                                                       לשון ימי הביניים .3
 העברית החדשה .4

 
  נושאי המחקר  ב.

 תורת ההגה והצורות .1
 תחביר .2
 סמנטיקה  .3
  פרגמטיקה .4
 מילונאות .5
                                                            חקר השיח .6
                        הארמית לניביה                         .7
 אשורולוגיה .8
 בלשנות שמית משווה .9

 שפות יהודיות  .10
 מגע בין לשונות   .11

 
 תוכנית הלימודים תיקבע על ידי יו"ר הוועדה המחלקתית או על ידי ממונה מטעמו.

 המחלקתי. קולוקוויוםבכל שנה יחויבו הסטודנטים להשתתף בקורס אחד וב
 

 
 
 

 לקבלת פרטים נוספים
 03-5318226/8253 ניתן לפנות למחלקה בטלפון

E-mail: gacalot@biu.ac.il 
www.biu.ac.il/JS/hb/ 

 

http://www.biu.ac.il/JS/hb/
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המחלקה ללימודי ארץ ישראל 
 וארכיאולוגיה

 
 תואר שני

 
 מסלולים
 כולל ביצוע מחקר והגשת עבודת גמר בכתב. - מסלול א
 .ללא עבודת מחקר - מסלול ב

 .י דרך, לבעלי תו תקן ומורי של"ח ללא עבודת מחקרמסלול למורים, למור
 

וסביבה לשתי מחלקות: המחלקה לגיאוגרפיה משותף ( לשימור ופיתוח נוף ונכסי תרבותבתכנית קיימת מגמה 
 ניתן ללמוד במסלול א או ב). והמחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה עש מרטין (זוס).

 
 דרישות מוקדמות

 ן בלימודי ארץ ישראל, במקצוע ראשי או מורחב.תואר ראשו  א.

סטודנטים בעלי תואר ראשון במקצועות אחרים וכן סטודנטים שלמדו לימודי ארץ ישראל כמקצוע משני, יוכלו  ב.
 להגיש מועמדותם ויחויבו בהשלמות כנדרש, לרבות סיורים וחפירות.

 ני במסלול עם תזה.לתואר ש לפחות בלימודי התואר הראשון 80ציון ממוצע של   ג.
 לפחות בלימודי התואר הראשון לתואר שני במסלול ללא תזה. 76ציון ממוצע של 

 אישור רפואי על יכולת להשתתף בסיורים ובמחקרי שדה.  ד.
 

 עם עבודת מחקר – מסלול א
 מכסת השעות והסמינריונים

  כמפורט להלן: נ"ז) 24( ש"ש 12
 א ההתמחות במסגרת לימודי תואר שני.סמינריונים בנוש 2 -נ"ז)  8(  ש"ש 4 
 קורסים או סמינריון שמיעה בנושא ההתמחות. -נ"ז)  6(  ש"ש 3 
 או קורסים במחלקות אחרות. קורסים או סמינריון שמיעה בתקופות אחרות -נ"ז)  8( ש"ש 4 
 ).16-025-01קורס שיטות מחקר בין תחומיות (  -נ"ז)  2(  ש"ש 1 

 
שאי, בהמלצת המנחה, לדרוש מן הסטודנט ללמוד קורס מבוא לתקופה בה עוסקת יו"ר הוועדה המחלקתית ר

 אם לסטודנט חסר רקע בנושא. -עבודת המחקר במסגרת מחלקה אחרת, או קורס מקורות מהתקופה 
 

 ותחובות נוספ
  נושא המחקר.ל ובהתאם סיורים במסגרת הקורסים או מחנה מחקר לפי הצורך

 
 ידיעת שפות

(פרטים על מבחני המיון, רמות הקורסים שייקבעו והקריטריונים למתן פטור לזכאים ראה  ר שניאנגלית לתוא א.
 בפרק המבוא).

 נושא המחקר., בהתאם לשפה זרה נוספת, מודרנית או עתיקה (בהתאם לתקופת ההתמחות), לפי הצורך ב.
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 לימודי יהדות

 על פי הדרישות הכלליות לתואר השני (ראה בפרק המבוא). 
 

 
 ראות לכתיבת עבודת הגמרהו

 ראה תקנון בית הספר ללימודים מתקדמים בפרק המבוא.
 

 בחינת הגמר 
 תתבסס על עבודת הגמר ועל הביבליוגרפיה ששימשה בסיס לעבודת המחקר.בחינת הגמר  
 

 
 הצעת מחקר יש להגיש עד סוף שנה"ל הראשונה.

 
 ללא עבודת מחקר – מסלול ב

 מכסת השעות והסמינריונים
 כמפורט להלן: נ"ז) 40( ש"ש 20 

 .סמינריונים נ"ז) 8( ש"ש 4בתקופת ההתמחות, מתוכם  -נ"ז)  16( ש"ש 8 
 סמינריון.נ"ז)  4(ש"ש  2בתקופת התמחות שנייה מתוכם  -נ"ז)  12( ש"ש 6

 ההתמחות. תקופותלימודי בחירה מתקופות אחרות שאינן  -נ"ז)  12( ש"ש 6 
  

 ותחובות נוספ
 הקורסים. סיורים במסגרת 
 

 לימודי יהדות
 על פי הדרישות הכלליות לתואר השני (בפרק המבוא). 
 

 מסלול ללא עבודת מחקר -למורים (מורי דרך, בעלי תו תקן ומורי של"ח) מסלול 
 

 דרישות קבלה
תעודת . וכן ומעלה 76בממוצע של  ו תואר ראשון במקצועות קרוביםאתואר ראשון במחלקה ללימודי ארץ ישראל 

 .תו תקן/ מורי של"חאו  תעודת מורה דרך של משרד התיירות או ,אה אקדמיתהור
סטודנטים בעלי תואר ראשון בלימודי ארץ ישראל/ ארכיאולוגיה במוסדות אחרים ובעלי תואר ראשון במקצועות 

 קרובים יוכלו להגיש את מועמדותם ויחויבו בהשלמות כנדרש, לרבות סיורים וחפירות.
 
 ינריוניםמכסת השעות והסמ 

 כמפורט להלן: נ"ז) 40( ש"ש 20   
 .ש"ש סמינריון 2בתקופת ההתמחות,  מתוכם   -נ"ז)  16( ש"ש 8 
 .ש"ש סמינריון 2בתקופת התמחות שנייה, מתוכם   -נ"ז)  10( ש"ש 5 
 לימודי בחירה מתקופות אחרות שאינן תקופות ההתמחות.  -נ"ז)  10( ש"ש 5 

 .וריםהשתתפות בסי - נ"ז) 4( ש"ש 2
 הקורסים ירוכזו ביום או יומיים בשבוע.  
 ע"י קרן "ידע". כתהתכנית מוכרת ע"י ארגון המורים ונתמ 
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 לימודים בשימור ופיתוח נוף ונכסי תרבות מגמה
תכנית לימודים לתואר שני משותפת לשתי מחלקות: המחלקה לגיאוגרפיה וסביבה, והמחלקה ללימודי ארץ ישראל 

 מיועדיםרטין (זוס). התכנית מתמקדת בקשרים בין שימור, תכנון ופיתוח. לימודי התכנית וארכיאולוגיה ע"ש מ
לסטודנטים שהשלימו תואר ראשון בשתי המחלקות, גיאוגרפיה וסביבה ולימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה ע"ש 

לתכנון ערים, סטודנטים לעיצוב, לאדריכלות וסטודנטים מרטין (זוס), סטודנטים שלמדו בטכניון ובמכללות להנדסה, 
שהתמחו בהיסטוריה ובלימודי סביבה, באמנות ובאסתטיקה, עובדים במוסדות ציבור, במשרדי ממשלה וברשויות 

 מקומיות, במשרדים פרטיים, אדריכלים ומתכננים בעלי תואר ראשון. 
ים, סדנאות מחקר וקורסי לימודי התואר השני במסלול, עם תזה וללא תזה, כוללים קורסי חובה תיאורטיים ויישומי

 בחירה במגוון נושאים הקשורים בתופעות נופיות כלליות ובנוף ארץ ישראל, תולדותיו ונכסיו.
כלים ידע ולהקנות שהיא שימור, תכנון ופיתוח, המייצגים את מהות התכנית:  :הקורסים מתמקדים בשלושה נושאים

ם, למיינם ולהפעיל שיקולי העדפה כיצד לשמרם; להכיר להגדרת נוף ונכסי תרבות הראויים לשימור, לחקרם, לתעד
את התיאוריות ואת תפיסות העולם המרכיבות את השיח השימורי; לבחון דרכים לשילוב נכסי מורשת טבע ומורשת 
תרבות בתכנון המקומי, המחוזי והארצי; להכיר את כלכלת השימור ואת ההיבט המשפטי; לרכוש כלים כדי לחקור 

אוכלוסייה לשימור נוף ונכסי תרבות, את הכלים ליצירת מודעות ועידוד המעורבות הציבורית. השל  ולנתח את יחסה
תכנית הלימודים ייחודית ומורכבת מקורסי לימוד שיילמדו בארבעה סמסטרים, בהם הרצאות; סמינריונים; סדנאות 

ש את טובי החוקרים בתחום מחקר (סטודיו ומחנה מחקר) וסיורים. באחדות מההרצאות יזכו הסטודנטים לפגו
תכנון,  –ונציגים המשתייכים למשרדי ממשלה, לרשויות מקומיות ולמשרדים ציבוריים שמתמחים בנושאי הקורס 

 ובקשרים ביניהם. –שימור ופיתוח 
 

 עם עבודת מחקר – מסלול א
 מכסת השעות והסמינריונים

 כמפורט להלן: נ"ז) 24(ש"ש  12
 מיים.קורסים יישו -נ"ז) 8(ש"ש  4
 קורסים תיאורטיים. -נ"ז)  12( ש"ש 6
 קורסי בחירה. -נ"ז) 4(ש"ש  2

 לחשוב ולכתוב מחקר (חובת השתתפות).
 

 ידיעת שפות
 (פרטים על מבחני המיון, רמות הקורסים שייקבעו והקריטריונים למתן פטור לזכאים ראה בפרק המבוא). אנגלית לתואר שני

 

 לימודי יהדות
 יות לתואר השני (ראה בפרק המבוא).על פי הדרישות הכלל 
 

 הוראות לכתיבת עבודת הגמר
 ראה תקנון בית הספר ללימודים מתקדמים בפרק המבוא.

 

 בחינת הגמר 
 תתבסס על עבודת הגמר ועל הביבליוגרפיה ששימשה בסיס לעבודת המחקר.בחינת הגמר  

 
 הצעת מחקר יש להגיש עד סוף שנה"ל הראשונה.

 

 דת מחקרללא עבו – מסלול ב
 מכסת השעות והסמינריונים

 כמפורט להלן: נ"ז) 36( ש"ש 18
 קורסים יישומיים. -נ"ז)  8( ש"ש 4
 קורסים תיאורטיים. -נ"ז)  14( ש"ש 7
 קורסי בחירה. -נ"ז)  14( ש"ש 7

 לחשוב ולכתוב מחקר (חובת השתתפות).
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 פותחובות נוס

 סיורים במסגרת הקורסים. 
 

 ידיעת שפות
ראה  –(פרטים על מבחני המיון, רמות הקורסים שייקבעו והקריטריונים למתן פטור לזכאים  שניאנגלית לתואר 
 בפרק המבוא).

 
 לימודי יהדות

 על פי הדרישות הכלליות לתואר השני (בפרק המבוא). 
 
 

 תואר שלישי
 

 תחומי התמחות
 תקופותיה ובעיקר בתחומים האלה:ישראל ל בחקר ארץמחקר לתואר שלישי המחלקה מאפשרת לסטודנטים להגיש עבודות 

 ארכיאולוגיה ותרבות חומרית של הארץ ויושביה בתקופות ההיסטוריות והארכיאולוגיות השונות. .1
 היסטוריה תרבותית וחברתית של יושבי ארץ ישראל ושכניה לאורך התקופות. .2
 ום זה.גיאוגרפיה היסטורית של ארץ ישראל, כלכלת הארץ, תולדות היישוב ונושאים אחרים מתח .3
 תיירות וצליינות לארץ ישראל לאורך התקופות: היבטים חברתיים, כלכליים, היסטוריים ודתיים. .4
 לימודי מדינת ישראל. .5
 מגילות מדבר יהודה. .6
 יום בארץ ישראל הקדומה.-תולדות הרפואה וחיי היום .7
 חקר נשים ומגדר. .8
 תכנון, שימור ופיתוח סביבתי. -מסלול ירוק .9
 
 
 
 
 
 
 
 

 ספיםלקבלת פרטים נו
  03-5318350ניתן לפנות למחלקה בטלפון 

 03-6354941פקס. 
E-mail: deptle@biu.ac.il 

www.biu.ac.il/JS/le/ 
 http://lisa.biu.ac.ilדף הבית:    

http://www.biu.ac.il/JS/le/
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 המחלקה למחשבת ישראל 
 

 תואר שני
 קיימים שני מסלולים: 

 כולל ביצוע מחקר והגשת עבודת גמר בכתב. -עם תזה  - מסלול א .1
 ללא עבודת מחקר. –ללא תזה  - מסלול ב .2

 מורים המיועד לאנשי חינוך בעלי תעודת הוראה.ל ם מסלולקיי                
 

 דרישות מוקדמות
 10 –תואר ראשון במחשבת ישראל כמקצוע ראשי או מורחב. מועמדים ממחלקות אחרות שיתקבלו יחויבו ב א.

 . קורסי השלמה כמפורט באתר המחלקהנ"ז)  20(ש ש"
 לפחות בלימודי התואר הראשון. 78ציון ממוצע של  ב.

  
 עם עבודת מחקר –מסלול א 

 מכסת השעות והסמינריונים
  כמפורט להלן :נ"ז)  24(ש"ש  12

 .על התלמיד להגיש עבודה סמינריונית -סמינריונים מיוחדים למ.א.  4  - נ"ז) 8( ש"ש  4
 הרצאות למ.א.   –קורסים  8  - נ"ז) 16( ש"ש  8

 
 סמינר המחלקתי ומפגשים קבועים עם המנחה לכתיבת הצעת התזה ועבודת התזה.  השתתפות חובה ב

  
 ידיעת שפות

ראה בפרק  –פרטים על מבחני המיון, רמות הקורסים שייקבעו והקריטריונים למתן פטור לזכאים אנגלית לתואר שני ( א.
 המבוא).

 שפה זרה נוספת שתיקבע ע"י המנחה וראש המחלקה בהתאם לנושא המחקר. .ב
                  

 הוראות לכתיבת עבודת הגמר
 ראה תקנון בית הספר ללימודים מתקדמים בפרק המבוא. 
 

 בחינת גמר 
 בחינת הגמר תתבסס על עבודת הגמר ועל הביבליוגרפיה ששימשה בסיס לעבודת המחקר. 
 

 לימודי יהדות
 על פי הדרישות הכלליות לתואר שני (ראה בפרק המבוא). 
 
 
 

 
 הצעת מחקר יש להגיש עד סוף שנה"ל הראשונה

 מסוף סמסטר א של שנה"ל השנייה. ולא יאוחר
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 ללא עבודת מחקר -מסלול ב
 מכסת השעות והסמינריונים

 כמפורט להלן : נ"ז)  36(ש"ש   18
 בסמינריונים אלה על התלמידים להגיש עבודה סמינריונית).    סמינריונים למ.א. ( 6 - נ"ז) 12( ש"ש 6

 הרצאות למ.א. 12 - נ"ז) 24( ש"ש  12
 

 לתלמידי התואר השני.  השתתפות חובה בסמינר המחלקתי
  

 לימודי יהדות
 על פי הדרישות הכלליות לתואר השני (ראה בפרק המבוא).

 
 מוריםל מסלול

 דרישות מוקדמות 
ם ואנשי חינוך בעלי תואר ראשון ותעודת הוראה, שילמדו לקראת תואר שני במחשבת ישראל המסלול מיועד למורי

 עם דגש חינוכי. מועמדים בעלי תואר ראשון במדעי היהדות והרוח לא יחויבו בקורסי השלמה.  
ם מועמדים למסלול שבמקצועם הם אנשי חינוך (מנהלי בית ספר/ מורים / גננות) שסיימו תואר ראשון בתחומי

 נ"ז). 12( ש"ש 6יחוייבו בהשלמות בהיקף של  -שאינם מדעי היהדות והרוח 
 

 מכסת השעות והסמינריונים 
 כמפורט להלן : נ"ז)  36(ש"ש  18התכנית מותאמת לאנשי חינוך וכוללת 

 סמינריונים למ.א. (בסמינריונים אלה על התלמידים להגיש עבודה סמינריונית).  4 -נ"ז)  8( ש"ש 4
 הרצאות למ.א. כולל הסדנאות של תכנית המורים.    14 -נ"ז)  28( ש"ש 14

 
 

 השתתפות חובה בסמינר המחלקתי לתלמידי התואר השני.  
 

 לימודי יהדות
 על פי הדרישות הכלליות לתואר שני (ראה בפרק המבוא).

 

 תואר שלישי
 
 

וייב לכתוב עבודת תזה במחשבת כל תלמיד הבא ממסלול שאינו מחקרי או מתחום אחר ולא כתב עבודת תזה, מח
 ישראל לפני שמתחיל בלימודיו לתואר שלישי. 

 
 תחומי התמחות

 מחשבת חז"ל, מיסטיקה קדומה, פילוסופיה יהודית בימי הביניים, קבלה, חסידות, ספרות המוסר והדרוש, 
 פילוסופיה יהודית בעת החדשה, מחשבה יהודית בת זמננו ופילוסופיה של ההלכה.

 
 הן :  הדרישות 

 ש"ש 12–והשתתפות פעילה ב  לפחות בלימודי התואר השני 85ממוצע של  - במסלול הרגילתנאי הקבלה  -
 נ"ז) 24(

הם נ"ז)  12( ש"ש  6 -הם סמינריונים ו נ"ז)  12( ש"ש  6של קורסים וסמינריונים סימסטריאליים, שמתוכם  -
 הרצאות.   

 סמינר החוקרים לתלמידי התואר השלישי.  השתתפות בסמינר המחלקתי והשתתפות פעילה ב      
הצעת המחקר תוגש לראש המחלקה במהלך שנת הלימודים הראשונה לתלמידים הבאים ממסלול של תואר  -

שני עם תזה. בכל שנה בלימודי התואר השלישי לאחר שאושרה הצעת המחקר, הסטודנט מחוייב להרשם לקוד 
 סים.  הדוקטורט, אפילו אם אינו מחוייב בשמיעת הקור
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 בתואר השלישי קיימים מספר מסלולים נוספים :  -
מסלול זה הוא מסלול למצטיינים שמסיימים את כל הקורסים של מסלול עם תזה בתוך  -מסלול משולב  .1

בשנה השנייה . סטודנטים במסלול זה, צריכים להגיש את הצעת המחקר ומעלה 85בממוצע של שנתיים 
תואר השלישי + פגישה אישית עם רה"מ והמלצה חתומה ע"י רה"מ על טרם הגשתם מועמדות לללימודים 

 שלישי.    -המעבר למסלול משולב לתלמיד תואר שני
מתקבלים  לפחות 90סטודנטים מצטיינים בעלי תואר ראשון במחשבת ישראל בממוצע של  - מסלול ישיר .2

 הועדה לתואר שלישי.  ללימודי התואר השלישי לכתיבת הצעת מחקר בהמלצת ראש המחלקה ובאישור 
 

 מסלול השלמות לתואר שלישי  

עליהם להגיש עבודה שוות ערך לתזה היכולה להוות כפרק הראשון  -לתלמידים הבאים מלימודי תואר שני ללא תזה 
 של הדוקטורט. על עבודה זו יש להיבחן בבחינה בעל פה יחד עם המנחה, רה"מ ובודק פנימי.    

 נ"ז) 16( ש"ש 8-יחויבו ב, ם תזה הבאים ללמוד במחלקה למחשבת ישראל ממחלקות אחרותתלמידים בעלי תואר שני ע
 של קורסי השלמה.

 פרטים נוספים בנוגע למסלולים ניתן לעיין בפרק המבוא בחוברת זו.
 

 
 
 
 

 לקבלת פרטים נוספים
 03-5318421ניתן לפנות למחלקה בטלפון 

E-mail: eynat.zuckerman@biu.ac.il 
www.biu.ac.il/HU/pj/ 
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 המחלקה לאמנות יהודית
 

 תואר שלישי
 תחומי התמחות

במחלקה ניתן להתמחות בחקר האמנות והתרבות החזותית היהודית והישראלית מהיבטים שונים ומגוונים. אנו 
 מעודדים מחקר היסטורי, פנומנולוגי, איקונוגרפי, סטרוקטורליסטי, פוסטמודרני ועוד.

 
; מגדר; שואה, טראומה, פוסט ו מזמינים את הדוקטורנטים לבחון סוגיות של: זהותבחקר היצירה האמנותית אנ

 טראומה ומוגבלויות; תעמולה ופוליטיקה; פולחן, קבלה, מיסטיקה ורוחניות ועוד.
 

המחלקה מספקת הנחיה אקדמית למעוניינים לחקור את האמנות היהודית לתקופותיה, מהעת העתיקה ועד ימינו, 
ת, ולסוגיה: כתבי יד וספרים, ציור ופיסול, אדריכלות אמנות שימושית, תשמישי קדושה, תכשיטים, בישראל ובתפוצו
 מצגי וידאו ועוד.

 

 ופסיכולוגיים. לאומיים, מעודדת מחקר בין תחומי, תוך מתן דגש על האמנות כראי לתהליכים היסטוריים, חברתיים מחלקהה
 

 https://biu.academia.edu/Departments/Jewish_Artלראות ב: את פרסומי חברי סגל המחלקה ניתן 
 

 תנאי קבלה:
 מאוניברסיטה מוכרת בארץ או בחו"ל. בלימודי התואר השני 85ממוצע  .1
 במסגרת לימודי התואר השני. 85תזה בציון  –עבודת מ.א.  .2
 די תואר שני באוניברסיטה מוכרת בארץ ובחו"ל.סטודנטים שסיימו לימו .3

 תזה, יחויבו בהשלמת עבודה שוות ערך למ.א. –במסלול ללא עבודת מ.א. 
 סטודנטים שלא סיימו לימודי תואר שני במדעי היהדות או הרוח, יחויבו בהשלמת  .4

 קורסים במחלקה בהתאם לתחום ממנו באו ולנושא עבודת הדוקטורט.
 

 הדרישות לתואר
 רט.ומחקר תוך שנה מיום הקבלה ללימודי הדוקט הצעת  הגשת .1
 הסמינריונים ם / בחירת הקורסי בציון עובר עבור השתתפות. (שלושה קורסים שנתיים) נ"ז) 12( ש"ש 6 .2

 תעשה ע"י הסטודנט בשיתוף המנחה.    
 הסטודנט ישתתף במשך שנתיים בסמינר המחלקתי.  .3
ועד  החמישיתהחל מהשנה לסיום השנה הרביעית יחויב  דוקטורנט שלא הגיש את עבודת הדוקטורט עד .4

 בסמינריון המחלקתי.מידי שנה  להשתתףלהגשת הדוקטורט 
 .שפה זרהאנגלית, בנוסף הסטודנט ימלא את דרישות האוניברסיטה מתלמידי תואר שלישי: לימודי יסוד,  .5
 תוך ארבע שנים מיום הקבלה ללימודי הדוקטורט הגשת עבודת דוקטורט. .6
 

בית הספר ללימודים מתקדמים אינה מבטיחה קבלת כל הפונים גם אם עומדים בדרישות הסף והמחלקה  ועדת
 .המליצה על קבלה

 
 052-2680798 ,03-5318413: טל נוספים פרטיםלקבלת 

  Jewish.studies@biu.ac.ilדוא"ל:  
rachel.hanig@biu.ac.il 

 
 דפי המחלקה באינטרנט:

 facebook.com/Jewishart.biu 
jart.biu.ac.il 

https://biu.academia.edu/Departments/Jewish_Art
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 וספרות אנגלית המחלקה לבלשנות
 

 תואר שני
 

 מסלולים
 קיימים שני מסלולים:

 כולל ביצוע מחקר והגשת עבודת גמר בכתב. - )מסלול אמסלול מחקרי (
 ללא עבודת מחקר. - )מסלול במסלול עיוני מורחב (

 
 תוכניות

  מחקר קליניללינגויסטיקה, בלשנות (כולל נושאים בבלשנות תאורטית, פסיכו אנגלית בלשנות .א
 ובלשנות שימושית).       

 (כולל נושאים במחקר, תאוריה, כתיבה יוצרת ותרגום ספרותי).אנגלית ספרות     ב.
 

 . תלמידים המעונייניםהקבלה ללימודי תואר שני היא למסלול העיוני המורחב (מסלול ב): בשתי התכניות, הערה
לו להגיש בתום שנת הלימודים הראשונה בקשה למחלקה, שתישקל על בסיס לעבור למסלול המחקרי יוכ

 הישגיהם האקדמיים בשנה זו.
 

 דרישות מוקדמות
לפחות  88ובממוצע של  העיוני המורחבלפחות למסלול  80תואר ראשון בממוצע של  –בלשנות  תכניתב .א

 למסלול עם עבודת מחקר.
 ות לשני המסלולים.לפח 85תואר ראשון בממוצע של  –ספרות  כניתבת .ב
אנגלית באוניברסיטת בר אילן, מתבקש בלשנות וספרות מועמד אשר לא סיים את התואר הראשון במחלקה ל .ג

 לצרף לטופסי הפנייה עבודה סמינריונית. 
 

 מסמכים
מועמדים מתבקשים לפנות במקביל להרשמה לאוניברסיטה גם ישירות למחלקה לבלשנות וספרות אנגלית. על 

 יין בפנייתם למחלקה באיזו תכנית ברצונם ללמוד ולצרף את המסמכים הבאים:המועמדים לצ
 ,ממועמדים לתכנית ספרות אנגלית יתקבלו דוגמאות דוגמא של עבודה אקדמית (תזה, סמינריון). .א

 כתיבה באנגלית בלבד.
 שני מכתבי המלצה מאיש סגל אקדמי. -אנגלית  לבלשנותתכנית ל .ב
 קורות חיים. .ג
 מלימודים קודמים.גיליונות ציונים  .ד
 

הספרותי מועמדים שברצונם להגיש מועמדות לתכנית ספרות אנגלית לנושא הכתיבה היוצרת או לנושא התרגום 
 http://english.biu.ac.il/creative-writingמתבקשים לפעול על פי ההנחיות באתר המחלקה:  

 
 המחלקה לבלשנות וספרות אנגלית  כתובת המחלקה:

 5290002אילן רמת גן אוניברסיטת בר  
 rednerc@biu.ac.ilוא"ל: ד 
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 השלמות

ת המקצוע שאליו הם מבקשים להתקבל מועמדים אשר סיימו תואר ראשון במקצועות אחרים וכן מועמדים שלמדו א
 או שלמדו בתכנית השונה מהותית מזו הנלמדת במחלקה, ויתקבלו, יחויבו בקורסי השלמה.  כמקצוע משני

הסמכות להמליץ על דרישות או לימודי השלמה נוספים בכל מקרה בנפרד בהתאם לרקע האקדמי  בידי המחלקה
 של המועמד/ת. ההחלטה הסופית הינה בסמכות בית הספר ללימודים מתקדמים.

 
 בלשנות

 
 )מסלול אמסלול מחקרי (

 

 מכסת השעות והסמינריונים
 כמפורט להלן:נ"ז)  28(ש"ש  14

 נ"ז) 24( ש"ש 12 מתקדמים בבלשנותשישה סמינריונים לתארים 
 נ"ז) 4ש"ש   ( 2 קריאה מודרכת והכנה להצעת מחקר

 חובה על כל סטודנט להיות נוכח במפגשי קולוקוויום המתקיימים מטעם המחלקה.
 הקבלה למסלול א מותנית בהסכמת איש סגל להדרכת התזה.

 
 מחקר קלינילבלשנות מגמה מכסת השעות והסמינריונים ב

 כמפורט להלן: נ"ז) 32( ש"ש 16
 נ"ז) 8( ש"ש  4                                                                    שני קורסי חובה

 נ"ז) 20( ש"ש 10 - חמישה סמינריונים לתארים מתקדמים במחקר קליני בבלשנות ובבלשנות תיאורטית
 נ"ז) 4( ש"ש 2     -קריאה מודרכת והכנה להצעת מחקר 

 חובה על כל סטודנט להיות נוכח במפגשי קולוקוויום המתקיימים מטעם המחלקה.
 הקבלה למסלול א מותנית בהסכמת איש סגל להדרכת התזה.

 
 לימודי יהדות

 על פי הדרישות הכלליות לתואר שני (ראה בפרק המבוא). 
 

 הוראות לכתיבת עבודת הגמר
 מבוא.ראה תקנון בית הספר ללימודים מתקדמים בפרק ה 
 

 בחינת גמר
 פה ותתבסס על עבודת הגמר ועל הביבליוגרפיה ששימשה בסיס לעבודת המחקר.-בחינת גמר תיערך בעל

 
 
 
 

 הצעת מחקר יש להגיש עד סוף שנה"ל הראשונה
 מסוף סמסטר א של שנה"ל השנייה. ולא יאוחר
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 )מסלול במסלול עיוני מורחב (

 
 מכסת השעות והסמינריונים

 כמפורט להלן: נ"ז) 44( ש"ש 22
 לקראת התואר  שלושה קורסים או סמינריונים בבלשנות שהסטודנט לא למד

 נ"ז) 12( ש"ש 6                                                                                                  הראשון
 נ"ז) 28( ש"ש 14 שבעה סמינריונים לתארים מתקדמים בבלשנות

 נ"ז) 4( ש"ש 2 קריאה מודרכת
 חובה על כל סטודנט להיות נוכח במפגשי קולוקוויום המתקיימים מטעם המחלקה.

 
 לימודי יהדות

 על פי הדרישות הכלליות לתואר שני (ראה בפרק המבוא). 
 
 בחינת גמר 
 הבחינה תתבסס על תכנית הלימודים הרשומה לעיל. 

 
 קר קלינימכסת השעות והסמינריונים בבלשנות במח

 כמפורט להלן: נ"ז) 48( ש"ש 24
 נ"ז) 8( ש"ש 4 שני קורסי חובה

 שלושה קורסים או סמינריונים בבלשנות שהסטודנט לא למד לקראת התואר 
 נ"ז) 12( ש"ש 6  הראשון

 נ"ז) 24( ש"ש 12 שישה סמינריונים לתארים מתקדמים בבלשנות במחקר קליני ובבלשנות תיאורטית
 נ"ז) 4( שש" 2 קריאה מודרכת

 חובה על כל סטודנט להיות נוכח במפגש קולוקווים המתקיים מטעם המחלקה.
 

 לימודי יהדות
 על פי הדרישות הכלליות לתואר שני (ראה בפרק המבוא). 
 

 בחינת גמר
 הבחינה תתבסס על תכנית הלימודים הרשומה לעיל. 

 
 ספרות

 
 )מסלול אמסלול מחקרי (

 
 חקר ותאוריהמ -מכסת השעות והסמינריונים 

 כמפורט להלן:נ"ז)  28(ש"ש  14
 נ"ז) 8( ש"ש 4 שני סמינריונים חובה שנה א

 נ"ז) 16( ש"ש 8 ארבעה סמינריונים לתארים מתקדמים בספרות
 נ"ז) 4( ש"ש 2 קורס הכנה להצעת מחקר

 
 הקבלה למסלול א מותנית בהסכמת איש סגל להדרכת תזה.
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 יוצרת כתיבה -מכסת השעות והסמינריונים 

 כמפורט להלן:נ"ז)  28(ש"ש  14
 נ"ז) 4( ש"ש 2 אומנות יהודית  -קורס חובה

 נ"ז) 12( ש"ש 6 סמינריונים (סדנאות) בכתיבה יוצרת 3
 נ"ז) 12( ש"ש 6 סמינריונים לתארים מתקדמים בספרות 3
 

 תרגום ספרותי -מכסת השעות והסמינריונים 
 כמפורט להלן: נ"ז) 28( ש"ש 14

 נ"ז) 4( ש"ש 2 בה שנה אסמינריון חו
 נ"ז) 8( ש"ש 4 שני סמינריונים בתרגום ספרותי

 נ"ז) 4( ש"ש 2 סדנה בכתיבה יוצרת
 נ"ז) 12( ש"ש 6 סמינריונים לתארים מתקדמים בספרות 3
  

 לימודי יהדות
 על פי הדרישות הכלליות לתואר שני (ראה בפרק המבוא).

 
 הוראות לכתיבת עבודת הגמר

 ספר ללימודים מתקדמים בפרק המבוא.ראה תקנון בית ה
 

 בחינת גמר
 פה ותתבסס על עבודת הגמר ועל הביבליוגרפיה ששימשה בסיס -בחינת הגמר תיערך בעל

 לעבודת המחקר.
 

 הצעת מחקר יש להגיש עד סוף שנה"ל הראשונה
 מסוף סמסטר א של שנה"ל השנייה. ולא יאוחר

 
 

 )מסלול במסלול עיוני מורחב (
 

 ת והסמינריוניםמכסת השעו
 כמפורט להלן:נ"ז)  40(ש"ש  20

 נ"ז) 8( ש"ש 4 שני סמינריונים חובה שנה א
  שלושה קורסים או סמינריונים בספרות אנגלית שהסטודנט לא למד לקראת התואר

 נ"ז) 12( ש"ש 6  הראשון
 נ"ז) 20( ש"ש 10 חמישה סמינריונים לתארים מתקדמים בספרות אנגלית

 
 לימודי יהדות

 על פי הדרישות הכלליות לתואר שני (ראה בפרק המבוא).
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 תואר שלישי
 

 תחומי התמחות
 

 ספרות אנגלית ואמריקנית
 הספרות האנגלית לתקופותיה .1
 הספרות האמריקנית לתקופותיה .2
 תורת הספרות והביקורת .3
 תיאוריה ספרותית .4
 שירה ופואטיקה .5
 ספרות נשים .6
 ספרות יהודית באנגלית .7
 ולתיאוריהגישות יהודיות לספרות  .8
 ספרות ופדגוגיה .9

 ספרות ודת .10
 

 נושאים בבלשנות אנגלית ושפה אנגלית
  תיאורטית כללית בלשנות

 תחביר .1
 פורמלית סמנטיקה .2
 פרגמטיקה .3
 מורפולוגיה ופונולוגיה .4

 
 שימושית ובלשנות פסיכולינגוויסטיקה

 אם שפת רכישת .1
 ליקויי שפה התפתחותיים בילדים חד לשוניים ורב לשוניים .2
 לשוניות-דו .3
 בלשנות במחקר קליני .4
 שנייה שפה רכישת .5
 קריאה רכישת .6
 שפה עיבוד .  7

 

 נוירולינגוויסטיקה
 מסלולי שפה במוח .1
 קישוריות מוחית וקריאה .2
 הבסיס המוחי של גמגום .3

 

 סוציולינגוויסטיקה
 

 לקבלת פרטים נוספים
 03-5318238/8236ניתן לפנות למחלקה בטלפון 

E-mail: english.dept@biu.ac.il 
 
 

 ד"ר יעל שפירא ספרות:יועצת לתארים מתקדמים ב
Shapira.Yael@biu.ac.il 

 
 

 ד"ר ליאור לקס בלשנות:יועץ לתארים מתקדמים ב
Lior.Laks@biu.ac.il 

 
 http://english.biu.ac.ilה: מידע מפורט על מסלולי הלימוד השונים ניתן למצוא באתר המחלק

mailto:english.dept@biu.ac.il
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 המחלקה לתרבות צרפת
 

 תואר שני
 מסלולים

 קיימים שני מסלולים:
 כולל ביצוע מחקר והגשת עבודת גמר בכתב. - מסלול א

 קיימת אפשרות לכתוב את העבודה בעברית במסלול לתואר שני במגמה לתרבות צרפת.
 ללא עבודת מחקר. - מסלול ב

 
 

 תחומי התמחות
 בתרבות. חקר נקבעים על בסיס אישי. ניתן לעשות מחקר בבלשנות, בחקר השיח, בספרות אושטחי המ

  
 דרישות מוקדמות

גם מסטודנטים הכותבים בעברית נדרשת ידיעה בצרפתית ברמת מתקדמים. את ( שליטה בשפה הצרפתית .א
 ).פרטים במחלקה -הקורסים ניתן ללמוד במחלקה 

לפחות בעבודות סמינריוניות לתואר הראשון  80לפחות. ציון  76ע של סיום הלימודים לתואר הראשון בממוצ .ב
 לבוגרי המחלקה לצרפתית (ראשי או מורחב).

 

 השלמות
מועמד שהתמחה בתואר ראשון בלימודי צרפתית בהיקף של חוג משני או בתחום אחר ויתקבל, יחויב בקורסי 

 .ללימודים מתקדמים בית הספרהשלמה לפי החלטת המחלקה ואישור 
 

 עם עבודת מחקר – מסלול א
 מכסת השעות והסמינריונים

 כמפורט להלן: נ"ז) 28(  ש"ש 14
 .נ"ז) 8( ש"ש 4בהיקף של  סמינריונים 2
. לעיתים ניתן, באישור יו"ר הוועדה המחלקתית, ללמוד קורסים מחוץ נ"ז) 20( ש"ש 10 בהיקף של קורסים 5

 למחלקה, הקשורים לתרבות צרפת.
 

 חלקתיקולוקוויום מ
השתתפות לפחות).  80%תארים מתקדמים חלה חובת השתתפות בסמינר מחקר מחלקתי (בהיקף של   על תלמידי

 בסמינר מתארחים חוקרים אורחים מהארץ ומחו"ל ומטרתו להעשיר ולהרחיב אופקים.
 

 ידיעת שפות
 ראה בפרק המבוא). –למתן פטור לזכאים (פרטים על מבחני המיון, רמות הקורסים שייקבעו והקריטריונים  אנגלית לתואר השני

 
 לימודי יהדות

 על פי הדרישות הכלליות לתואר השני (ראה בפרק המבוא).
 

  הוראות לכתיבת עבודת הגמר
 ללימודים מתקדמים בפרק המבוא. בית הספרראה תקנון 

 
 (Soutenance) בחינת גמר
 סיס לעבודת המחקר.תתבסס על עבודת הגמר ועל הביבליוגרפיה ששימשה ב בחינת הגמר



 
 
 
 

99 
 
 
 

 
 הצעת מחקר יש להגיש עד סוף שנה"ל הראשונה

 מסוף סמסטר א של שנה"ל השנייה. ולא יאוחר
 

 

 ללא עבודת מחקר – מסלול ב
 
 
 
 

 מכסת השעות והסמינריונים
 כמפורט להלן: נ"ז) 44( ש"ש 22
 .נ"ז) 12ש"ש ( 6בהיקף של  סמינריונים 3
 .נ"ז) 32ש"ש ( 16בהיקף של  קורסים 8

 לעיתים ניתן, באישור יו"ר הוועדה המחלקתית, ללמוד קורסים מחוץ למחלקה, הקשורים לתרבות צרפת.
  

 ידיעת שפות
ראה  –(פרטים על מבחני המיון, רמות הקורסים שייקבעו והקריטריונים למתן פטור לזכאים  אנגלית לתואר השני

 בפרק המבוא).
 

 לימודי יהדות
 השני (ראה בפרק המבוא). על פי הדרישות הכלליות לתואר

  

 בחינת גמר 
 הבחינה תתבסס על חומר לימודים שייקבע במחלקה.

 
 

 תואר שלישי
 תחומי ההתמחות

בצרפתית ובעברית. מסלולים  –המחלקה לתרבות צרפת מקיימת מספר מסלולי מחקר לקראת התואר השלישי 
צרפתית והפרנקופונית (צפון אפריקה, אלה מעניקים לתלמידי המחקר אפשרויות מגוונות להתמחות בספרות ה

היבשת השחורה, האיים האנטילים, קוויבק). כמו כן, למחלקה התמחות בבלשנות ובשיטות ניתוח טקסט (פרשנות, 
 השיח) בדגש על ספרות ועל עיתונות כתובה ומקוונת. -ארגומנטציה, חקר

 תחומי המחקר המרכזיים במחלקה:
 (ובצרפתית עתיקה);ספרות ימי הביניים והרנסנס בצרפת  .1
 ספרות המאה העשרים וספרות עכשווית;  .2
 ספרות פרנקופונית ביבשת השחורה; .3
 ספרות ואמנות; .4
 דמות היהודי בספרות הצרפתית; גייצו .5
 השואה בספרות בשפה הצרפתית; .6
 תיאטרון צרפתי; .7
 הטיעון החזותי; .8
אית בעיתונות הקלאסית תכליות אתיות של השיח החברתי, חקר השיח החברתי, רטוריקת הכתיבה העיתונ .9

 זמננו;-הכתובה ובאינטרנט, רטוריקת ייצוג המושג "טרוריזם", רטוריקה בספרות בת
 בלשון); השמטה ומורכבות, תהליכי פשוטות יחס בלשני, מלות תחביר, פרגמטיקה (חסכון צרפתית: סמנטיקה, בלשנות .10
 בלגי.-פרנקו קומיקס .11

 
 לקבלת פרטים נוספים

 03-5318232פון בטל ניתן לפנות למחלקה
E-mail: French.dept@biu.ac.il  

http://french.biu.ac.il/  
http://www.facebook.com/french.biu 

mailto:French.dept@biu.ac.il
http://french.biu.ac.il/
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 המחלקה לערבית
 

 תואר שני
 

 מסלולים
 קיימים שני מסלולים:

 כולל ביצוע מחקר והגשת עבודת גמר בכתב. - מסלול א
 ללא עבודת מחקר. - מסלול ב

 
מיועד לבעלי תואר שני בערבית במסלול ב. כולל ביצוע מחקר והגשת עבודת גמר  – מסלול השלמת תזה •

 פרטים בפרק המבוא. –בכתב 
 פרטים בפרק המבוא. – מסלול ישיר לתואר שני •
 

 דרישות מוקדמות
 לפחות. 80כמקצוע ראשי או מורחב, בממוצע של  תואר ראשון בערבית .א
 ומעלה בעבודות הסמינריוניות של התואר הראשון. 80כדי להתקבל למסלול א נדרש גם ממוצע של  .ב
מועמדים בוגרי תואר ראשון בערבית כמקצוע משני או מועמדים בוגרי מוסדות אחרים שיתקבלו, עשויים להיות  .ג

 ודיהם הקודמים בהתאם לקביעת המחלקה ובית הספר ללימודים מתקדמים.מחויבים בקורסי השלמה על בסיס לימ
 

  עם עבודת מחקר (תזה) – מסלול א
 כיווני לימוד

 יהודית-ערבית א.

 היסטוריה של האסלאם ב.
 ספרות ערבית (קלאסית ומודרנית) ג.
 תרבות האסלאם ד.
 בלשנות ודקדוק ה.
 הגות מוסלמית ו.
 

 מכסת השעות והסמינריונים
מתוך קורסים לתואר השני במחלקה לערבית, הכוללות שתי עבודות סמינריוניות (אחת מהן  נ"ז) 28ש"ש ( 14

 במסגרת ההתמחות), וכן השתתפות בסמינריון המחקר המחלקתי בכל שנה משנות הלימודים לתואר.
מחלקות אחרות, קורסי הרצאה (לא סמינריונים) מ נ"ז) 8( ש"ש 4בסמכות יו"ר הוועדה המחלקתית לאשר המרת  

 בקשות חריגות מעבר לכך, ידונו באופן נקודתי. בהתאם לצורך ולמסלול ההתמחות.
  

 ידיעת שפות
   –(פרטים על מבחני המיון, רמות הקורסים שייקבעו והקריטריונים למתן פטור לזכאים אנגלית לתואר שני 
 ראה בפרק המבוא).

 

ועדה המחלקתית) לחייב את הסטודנט ללמוד שפה זרה במקרים מסוימים רשאי המנחה (בתיאום עם יו"ר הו
 נוספת, הנדרשת לביצוע עבודת המחקר.

 

 (תזה) הוראות לכתיבת עבודת הגמר
 ראה תקנון בית הספר ללימודים מתקדמים בפרק המבוא.
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 (ההגנה על התזה)  בחינת גמר

ה תתקיים בפני ועדת בוחנים הבחינה תתבסס על עבודת הגמר ועל הביבליוגרפיה ששימשה בסיס למחקר. הבחינ
 וציונה ייכלל בציון הסופי של עבודת הגמר.

 
 לימודי יהדות

 על פי הדרישות הכלליות לתואר שני (ראה בפרק המבוא).
 
 

 הצעת מחקר יש להגיש עד סוף שנה"ל הראשונה
 מסוף סמסטר א של שנה"ל השנייה. ולא יאוחר

 
 ללא עבודת מחקר -מסלול ב

 ריוניםמכסת השעות והסמינ
סטודנטים המעוניינים בלימודי התואר השני ללא עבודת מחקר, או כאלה שהמחלקה תבקשם לעבור ממסלול א 

 עבודות סמינריוניות. 3, כולל כתיבת נ"ז) 48ש"ש ( 24למסלול ב (ללא עבודת מחקר), ילמדו קורסים בהיקף של 
 משנות לימודיהם לתואר. כמו כן יהיה עליהם להשתתף בסמינריון המחקר המחלקתי בכל שנה

מחלקות אחרות, קורסי הרצאה (לא סמינריונים) מ נ"ז) 8( ש"ש 4בסמכות יו"ר הוועדה המחלקתית לאשר המרת 
 בקשות חריגות מעבר לכך, ידונו באופן נקודתי. בהתאם לצורך ולמסלול ההתמחות.

 
 

 ידיעת שפות
 לתואר הראשון, ושתיקבע ע"י  אנגלית לתואר שני או שפה מודרנית אחרת שלא נלמדה כדרישה

ראה  –יו"ר הוועדה המחלקתית (פרטים על מבחני המיון, רמות הקורסים שייקבעו והקריטריונים למתן פטור לזכאים 
 בפרק המבוא).

 

 לימודי יהדות
 על פי הדרישות הכלליות לתואר שני (ראה בפרק המבוא).

 

 הוראות נוספות
 בלימודי השלמה. מעבר ממסלול למסלול עשוי להיות מותנה

 

 תואר שלישי
 

 מסלולים
 קיימים שלושה מסלולים:

 לבעלי תואר שני בערבית במסלול א (עם תזה) –מסלול רגיל 
 לבוגרים מצטיינים של תואר ראשון בערבית. –מסלול ישיר 

 )תזהלבעלי תואר שני בערבית במסלול ב (ללא  –מסלול השלמות לתואר שלישי 
 
 

 תחומי התמחות
 .יהודית-ת. ערבי1
 . היסטוריה של האסלאם.2
 . ספרות ערבית (קלאסית ומודרנית).3
 . תרבות האסלאם.4
 . בלשנות ודקדוק.5
 .. הגות מוסלמית6
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 ידיעת שפות ולימודי יהדות
לימודי התואר השלישי במחלקה לערבית דורשים ידיעת אנגלית ברמה טובה, המאפשרת קריאת ספרות מחקרית 

 עת השפה מהווה תנאי הכרחי ללימודי התואר השלישי במחלקה.עדכנית באנגלית. ידי
 בפרק המבוא. –פרטים לגבי לימוד אנגלית לתואר שלישי ו/או קבלת פטור 

, רשאי המנחה (בתיאום עם יו"ר הוועדה המחלקתית) לחייב את הסטודנט ללמוד שפה זרה מסוימיםבמקרים 
 נוספת, הנדרשת לביצוע המחקר.

 
 .שי חייבים להיבחן בקורסי יהדות/קורסים כלליים ואנגלית (פרטים בפרק המבוא)תלמידי התואר השלי

 
 דרישות מוקדמות והנחיות

להלן פירוט דרישות הקבלה והנחיות המחלקה לפי מסלולי הלימוד שפורטו לעיל. יודגש שבית הספר ללימודים 
 מתקדמים רשאי לדחות מועמדים גם אם יעמדו בתנאי המסלול.

 
 מסלול רגיל

לפחות (הן  85) בציון תזהיתקבלו סטודנטים שסיימו את לימודי התואר השני שלהם בערבית במסלול א (עם  .1
 ממוצע הקורסים והן ציון עבודת הגמר).

הקבלה ללימודי התואר השלישי במחלקה לערבית מותנית במעבר ריאיון עם יו"ר הוועדה המחלקתית. לתיאום  .2
 .יש לפנות למזכירות המחלקה –ריאיון 

תנאי מרכזי לקבלה ללימודים הוא מציאת מנחה לעבודת המחקר, אשר יביע נכונות בכתב להנחות את  .3
 הסטודנט. פרטים יינתנו במהלך ריאיון הקבלה.

סטודנטים שיתקבלו ללימודי התואר השלישי, יערכו תוכנית לימודים אישית (כולל לימודי השלמות) בהתאם  .4
 לקביעת יו"ר הוועדה המחלקתית.

 
 ול ישיר לתואר שלישימסל

(כולל  90יתקבלו למסלול הישיר לתואר שלישי סטודנטים שסיימו את התואר הראשון בערבית בממוצע  .1
 עבודות סמינריוניות). לפרטים נוספים על המסלול ניתן לעיין בפרק המבוא.

 במסלול הרגיל תקפות גם במסלול זה. 4-2דרישות  .2
 

 מסלול עם השלמות
לפחות.  85 ), בציוןתזהמו את לימודי התואר השני שלהם בערבית במסלול ב (ללא יתקבלו סטודנטים שסיי .1

 לפחות. 85ציון העבודות הסמינריוניות צריך אף הוא להיות 
תנאי מקדים לקבלת סטודנטים אלה ללימודים הוא השגת סיכום עם מנחה מטעם המחלקה על הנחייה ועל  .2

 נושא עבודה שוות ערך לתזה.
 ו למסלול זה יידרשו בלימודי השלמות ובכתיבת העבודה שוות הערך לתזה.סטודנטים שיתקבל .3
מתוך הקורסים לתואר השני במחלקה לערבית. בהיקף ההשלמות נ"ז)  16ש"ש ( 8 עד היקף ההשלמות יהיה .4

 עבודות סמינריוניות (אחת מהן במסגרת ההתמחות). 2כלולות 
בית, תיבנה עבורו תוכנית מיוחדת בהיקף שעות במקרים בהם המועמד אינו בעל תואר ראשון או שני בער .5

 שייקבע על ידי יו"ר הוועדה המחלקתית.
 

 מכסת השעות והסמינריונים
תלמידי התואר השלישי במחלקה לומדים תוכנית הכוללת מספר קורסים וכתיבת עבודת דוקטור. תוכנית הלימוד 

 מותאמת באופן אישי לכל מועמד, בהתאם להמלצות המנחה.
מידי התואר השלישי נדרשים לקחת סמינר אחד לפחות מתוכנית הלימודים לתארים מתקדמים במחלקה ככלל, תל

בכל שנה משנות התואר. כמו כן, יהיה עליהם להשתתף בסמינריון המחקר המחלקתי בכל שנה משנות לימודיהם 
 לתואר.

לם, כדי לקבל ציון "עובר" תלמידי התואר השלישי אינם נדרשים להיבחן בקורסי המחלקה ולהגיש עבודות. או
 בקורס, עליהם להשתתף בשיעורים באופן סדיר ולהכין מטלות הקורס כנדרש.
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קחו קורסים, ובכלל זה סמינריונים, מתוכנית הלימודים של המחלקה, בהיקף יסטודנטים הנדרשים בהשלמות י
סים, לכתוב עבודות סמינריונית שייקבע על ידי יו"ר הוועדה המחלקתית. סטודנטים אלה נדרשים להיבחן על הקור

 לפחות. 85 ולקבל ציון מספרי בממוצע
 
 

סטודנטים הנדרשים בקורסים ממחלקות אחרות או לימודי יהדות, נדרשים בציון מספרי עובר ומעלה, בהתאם לתנאי 
 .המחלקה בה נלמד הקורס

 
 ת.קבלה לתואר שלישי מותנית, בכל מקרה, במעבר ראיון עם יו"ר הוועדה המחלקתי

המחלקה היא רק גורם ממליץ לגבי קבלה או אי קבלת מועמדים ללימודים במחלקה. הוועדה של בית הספר 
 ללימודים מתקדמים דנה בהמלצות המחלקה והיא זו המחליטה ומאשרת אם לקבל או לא לקבל מועמדים.

 
 
 
 
 
 
 
 

 לקבלת פרטים נוספים
 03-5318374ניתן לפנות למחלקה בטלפון 

 E-mail: arab.dept@biu.ac.il  
http://arabic.biu.ac.il 

http://arabic.biu.ac.il/
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 המחלקה ללימודים קלאסיים
 

 תואר שני
 השייכים ללימוד העולם העתיק היווני והרומי. האפשרויות כוללות בין היתר:למוד בכיוונים בלימודים קלאסיים ניתן ל

 ;לשון ובלשנות יוונית ולטינית 
 יוונית ו/או רומית; ספרות 
 ;היסטוריה של העולם היווני ו/או הרומי 
 ;תולדות החברה העתיקה 
 ;פילוסופיה עתיקה 
 ;אומנות יוון ו/או רומי 
 ;משטר ותורת הפוליטיקה בעת העתיקה 
 ;יהדות ההלניסטית והרומית 
 ;תולדות החקר הפילולוגי 
 ) התקבלות העולם הקלאסיclassical reception(; 

 

 מסלולים
 ים שני מסלולים:קיימ

 כולל ביצוע מחקר והגשת עבודת גמר בכתב. - מסלול א
 ללא עבודת מחקר. - מסלול ב

 

 כיווני לימוד
 תכנית המחקר תיקבע על בסיס אישי. - במסלול א
  : כיווני לימודקיימים שני  - במסלול ב

 קלאסי הכולל קריאת טקסטים בשפת המקור. כיוון לימוד . 1
 הזה לא דרושה ידיעת השפות העתיקות.כיוון לימוד תרבות יוון ורומי. ל כיוון לימוד .2
תרבויות עתיקות בשיתוף עם המחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה. של קיימת אופציה  הז כיוון לימודב 

 לימודים פתוחיםנלמדים קורסים על ישראל הקדומה בנוסף לקורסים בלימודים קלאסיים. ההלימודים במסגרת 
 לסטודנטים ללא רקע בלימודים קלאסיים. 

 

 דרישות מוקדמות
לפחות, ידיעה מוכחת של  76למסלול א (מחקרי): תואר ראשון בלימודים קלאסיים כמקצוע ראשי, בממוצע של 

 לפחות אחת מהשפות העתיקות, יוונית או לטינית. 
 ו מקצועות אחרים, יחויבו בהשלמות.מועמדים, שלמדו תואר ראשון בלימודים קלאסיים כמקצוע משני או שלמד

 לפחות. 76למסלול ב (לא מחקרי): תואר ראשון בממוצע של 
 

 עם עבודת מחקר –מסלול א 
 מכסת השעות והסמינריונים

        ם.סמינריוני 2ולל כנ"ז)  24( ש"ש 12
 .תואר שנילסטודנטים קורסים יהיו מיועדים לאו במקורות; במידת האפשר ה בתרבויות עתיקות קורסים

 לומדים קורסים במקורות יוכלו להמשיך לתואר שלישי. סטודנטים הרק 
 

 הוראות לכתיבת עבודת הגמר
 ראה תקנון בית הספר ללימודים מתקדמים בפרק המבוא.

 

 בחינת גמר
 הבחינה תתבסס על עבודת הגמר ועל הביבליוגרפיה ששימשה בסיס לעבודת המחקר.
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 נה"ל הראשונההצעת מחקר יש להגיש עד סוף ש
 מסוף סמסטר א של שנה"ל השנייה. ולא יאוחר

 
 

 ללא עבודת מחקר –מסלול ב 
 מכסת השעות והסמינריונים

 כמפורט להלן: נ"ז) 36( ש"ש 18
 נ"ז) 8( ש"ש 4      -סמינריונים  2

 נ"ז) 28( ש"ש 14 -כיוון הלימוד קורסים בהתאם ל
 כלל קריאה במקור.קורסים שיכללו בדרך  –הקלאסי כיוון הלימוד ב
 קורסים המבוססים על טקסטים מתורגמים לעברית או לאנגלית. –תרבות יוון ורומי כיוון הלימוד ב
קיימת אופציה למסלול בתרבויות עתיקות בשיתוף עם המחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה. כיוון לימוד זה ב

 הלימודים פתוחיםלקורסים בלימודים קלאסיים.  נלמדים קורסים על ישראל הקדומה בנוסףהלימודים במסגרת 
 פתוחה לסטודנטים ללא רקע בלימודים קלאסיים. 

 במידת האפשר קורסים אלו יהיו מיועדים לתלמידי תואר שני בלבד.
 

 בחינת גמר
 בחינת הגמר תתבסס על החומר הנלמד.

 

 ב)-לשני המסלולים (מסלול א ו –דרישות כלליות משותפות 
 ידיעת שפות

 מבחן פטור יעשה במחלקה. .אנגלית לתואר שני .א
 קלאסי במסלול ב:כיוון הלימוד הבמסלול א  ב.
 ידיעת קריאה בשפות: יוונית ולטינית. במקרים מיוחדים אפשר לבסס את התכנית על אחת מן השפות בלבד.  

נית נוספת בהתאם רשאי המנחה, באישור יו"ר הוועדה המחלקתית, לדרוש לימוד שפה מודר במסלול א: ג.
 לצורכי המחקר.

 ד. במסלול א בתרבויות עתיקות אין חובה של לימוד שפות עתיקות.
   
   

 לימודי יהדות
 על פי הדרישות הכלליות לתואר שני (ראה בפרק המבוא).

 

 תואר שלישי
 

 תחומי התמחות
 

לפי דרישת  לכל מועמד וכתיבת עבודת דוקטור תותאם באופן אישיבשפות והשלמות תכנית הכוללת קורסים 
 המנחה וראש המחלקה

 במסגרת התכנית רשאי המנחה לדרוש לימוד שפה מודרנית נוספת בהתאם לצרכי מחקר.
סטודנטים מצטיינים יכולים להגיש מועמדות למסלול משולב של תואר שני ושלישי כפוף לתנאי בית הספר ללימודים 

 מתקדמים כמפורט במבוא של חוברת פרטי המידע.
 
 
 

 לקבלת פרטים נוספים
 03-5318231ניתן לפנות למחלקה בטלפון 

E-mail: Classic.Dept@biu.ac.il  
www.biu.ac.il/hu/cl/ 

mailto:Classic.Dept@biu.ac.il
http://www.biu.ac.il/hu/cl/
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 המחלקה לספרות משווה
 תואר שני

 
 מסלולים

 ם:קיימים שני מסלולי
 כולל ביצוע מחקר והגשת עבודת גמר בכתב. - מסלול א

 פרטים בפרק המבוא.–קיים מסלול להשלמת תזה  •
 ללא עבודת מחקר. - מסלול ב

 במחלקה קיים מסלול למורים (מסלול ב בלבד) •
 

 מגמות
 (מסלול א + ב) תחומי התמחות ייקבעו על בסיס אישי –ספרות משווה  .1
 (מסלול א + ב) וספרויות מזרח אסיהלימוד השוואתי של תרבויות  .2
 כתיבה יוצרת (מסלול ב בלבד) .3

 

 דרישות מוקדמות
 לפחות. 76תואר ראשון בספרות משווה בממוצע של  .א
 מועמד שלמד במחלקות אחרות ויתקבל, יחויב בהשלמות על בסיס אישי. .ב
  

 עם עבודת מחקר –מסלול א 
 מכסת השעות והסמינריונים

 ט להלן :כמפורנ"ז)  28(ש"ש  14
 סמינריון מתודולוגי חובה וסמינריון נוסף לבחירה) -(החל מתש"פסמינריונים נ"ז)  8(ש"ש  4
 (או קורסים מקבילים שיקבעו על ידי           33-513-01+33-506-01נ"ז) ביקורת  4ש"ש ( 2  -נ"ז)  8(ש"ש  4

 המחלקה)                           
  33-210-01או  33-352-01ד מהקורסים : אחאסתטיקה נ"ז) 4ש"ש (2   
 .קורסים בספרות משווהנ"ז)  12(ש"ש  6

  חובה להשתתף בקולוקוויום ובכנסים המאורגנים ע"י המחלקה.
 הצעת מחקר יש להגיש עד סוף שנה"ל הראשונה, ולא יאוחר מסוף סמסטר א של שנה"ל השנייה

 

 ידיעת שפות
שלא נלמדה כדרישה לתואר הראשון. השפה תיקבע ע"י יו"ר הוועדה אנגלית לתואר שני או שפה מודרנית אחרת 

  ראה בפרק המבוא). –(פרטים על מבחני המיון, רמות הקורסים שייקבעו והקריטריונים למתן פטור לזכאים המחלקתית 
  

 הוראות לכתיבת עבודת הגמר
 ראה תקנון בית הספר ללימודים מתקדמים בפרק המבוא. 

 

 בחינת גמר
 תבסס על עבודת הגמר ועל הביבליוגרפיה ששימשה בסיס לעבודת המחקר.הבחינה ת

  

 לימודי יהדות
 על פי הדרישות הכלליות לתואר שני (ראה בפרק המבוא).

  
 הצעת מחקר יש להגיש עד סוף שנה"ל הראשונה

 מסוף סמסטר א של שנה"ל השנייה. ולא יאוחר
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 * ללא עבודת מחקר – מסלול ב

  
 ** מינריוניםמכסת השעות והס

 כמפורט להלן: נ"ז) 36( ש"ש 18 
 סמינריונים  -נ"ז)  12(ש"ש  6 

 באסתטיקה וביקורתקורסים  - נ"ז) 8( ש"ש 4
 קורסים בספרות משווה (במגמת לימוד השוואתי של תרבויות וספרויות מזרח אסיה,  -נ"ז)  16(ש"ש  8 

 במחלקות אחרות) נ"ז] 8[ ש"ש 4יתן ללמוד נ
 .בקולוקוויום ובכנסים המאורגנים ע"י המחלקהחובה להשתתף 

 
 * לצד תואר שני בספרות משווה ללא מחקר, קיימות במסלול זה:

 קבלה מותנית במשלוח דוגמת כתיבה (פרטים במזכירות או באתר המחלקה). -מגמת כתיבה יוצרת 
 פרטים באתר המחלקה -מגמת לימוד השוואתי של תרבויות וספריות מז אסיה 

שנות ותק בהוראת ספרות. גם מורים לספרות בוגרי החוגים לספרות חמש מורים מיועד למורים בעלי מסלול ל
 תכנית זו. פרטים עדכניים ניתן לקבל באתר המחלקה.  אנגלית ולספרות צרפתית נכללים במסלול זה

 ממוצע נדרש לקבלה כאמור לעיל.
 

 פרטים באתר המחלקה ;ית שונה של הקורסים**במגמת הכתיבה היוצרת ובמגמת המורים קיימת חלוקה פנימ
  

 ידיעת שפות
אנגלית לתואר שני או שפה מודרנית אחרת שלא נלמדה כדרישה לתואר הראשון. השפה תיקבע ע"י יו"ר הוועדה 

 ראה בפרק המבוא). –(פרטים על מבחני המיון, רמות הקורסים שייקבעו והקריטריונים למתן פטור לזכאים המחלקתית 
 
 

 יהדות לימודי
 על פי הדרישות הכלליות לתואר שני (ראה בפרק המבוא). 

 
 

 השלמות לתואר שלישימסלול 
מסלול זה מוגבל לשנה בלבד ללא אפשרות להארכה. הקבלה למסלול זה מותנית בראיון עם יו"ר הוועדה  

 . תזהוהשגת סיכום עם מנחה מטעם המחלקה על הנחייה ועל נושא עבודת ה תהמחלקתי
 לפחות.  85), בציון תזהטודנטים שסיימו את לימודי התואר השני שלהם במסלול ב (ללא יתקבלו ס .1
 . תיתכן גם דרישה לקורסי  השלמה. תזהסטודנטים שיתקבלו למסלול זה יידרשו בכתיבת עבודה שוות ערך ל .2
 חובת השתתפות בקולוקוויום ובכנסים המאורגנים ע"א המחלקה.  .3
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 תואר שלישי
  

 תחומי התמחות
 הספרות המערבית מן התרבות הקלאסית (היוונית והלטינית) ועד ימינו; .1
 חקר ספרויות אירופה בימי הביניים; .2
 ספרות הרנסנס, הבארוק, עידן הנאורות והרומנטיקה; .3
 עשרה והעשרים ומורשתם הפואטית והאסתטית;-יצירתם של סופרים אירופים במאות התשע .4
 ה העשרים;עשרה ובמא-השירה באירופה בסוף המאה התשע .5
 חקר השוואתי של הרומן המודרני; .6
 חקר השוואתי של הדרמה המודרנית; .7
 חקר הספרות האירופאית (צרפת, איטליה, גרמניה, אנגליה, ספרד וכו) מנקודת המוצא ההשוואתית; .8
 ספרויות אמריקה הצפונית והדרומית; .9

 ספרות המחתרת במערב אירופה בימי הכיבוש הנאצי; .10
 ן לאמנות הפלסטית;ספרויות אירופה וזיקת .11
 זרמים באסתטיקה; .12
 אסיה;-חקר הספרות והתרבות במזרח .13
יחסי גומלין בין פילוסופיה וספרות. לדוגמא: בתקופה הקלאסית ובתקופה המודרנית, דוגמת פנומנולוגיה  .14

 וספרות ואקזיסטנציאליזם וספרות;
 תחומית (אמנויות שונות וספרות: מוסיקה, קולנוע, במה וכו);-התמחות בין .15
 חקר תולדות התיאטרון והתיאטרון העכשווי; .16
 הלשון הפיגורטיבית והשפעותיה על המשמעות בשירה ובפרוזה; .17
 יחסי הגומלין בין ספרות ופסיכולוגיה/פסיכואנליזה; .18
 ספרות בעקבות השואה, עדות וזיכרון. .19

 
הסף ועדת בית הספר ללימודים מתקדמים אינה מבטיחה קבלת כל הפונים גם אם עומדים בדרישות 

 והמחלקה המליצה על קבלה.
 
 

 

 

 

 לקבלת פרטים נוספים
  03-5318281ניתן לפנות למחלקה בטלפון  

 12:30-08:30ה בין השעות -ימים א
gr.comlit@biu.ac.il E-mail:  

http://comlit.biu.ac.il/ 

mailto:comlit@mail.biu.ac.il
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 למדעי המידעהמחלקה 
 

 
 מבוא

 המחלקהמטרות 
לקיים לימודים גבוהים ומחקר בלימודי מידענות וניהול ידע המכשירים מידענים במרכזי מידע ובספריות, ולקיים 

ומומחי דיגיטל שישתלבו בחברות  front-end לימודים גבוהים ומחקר בלימודי טכנולוגיות ווב המכשירים מפתחי ווב
 .רות וארגונים מוביליםהייטק ובתעשייה. בוגרינו משולבים בעמדות מפתח בחב

 
 
 

 המחלקה שמה לה למטרה להקנות לתלמידיה:
 ידע להבנת מהות המידע ותפקידו בחברה. •
 התמחות בשימוש בטכנולוגיות המידע והתקשוב. •
 יכולת לנתח מבני מידע, לפתח אסטרטגיות ומערכות לניהול, לגישה ולהפצת מידע. •
 רכנים שונות.מסוגלות להגיב לצורכי מידע של קבוצות צ •
 מיומנויות מחקר. •
  

 תואר שני
 

 מסלולים
 קיימים שני מסלולים 

 כולל ביצוע מחקר והגשת עבודת גמר בכתב. - מסלול א
 ללא עבודת מחקר. - מסלול ב

 
   

 דרישות מוקדמות
 לפחות בלימודי התואר הראשון. בעת הצורך ייערך ראיון אישי.  76ממוצע של 

 מסלול ללא עבודת מחקר. –מלכתחילה למסלול ב כל הסטודנטים מתקבלים 
סטודנט המעוניין בכתיבת תזה יגיש בקשה לשינוי מסלול בשנה הראשונה ללימודיו, והבקשה תדון ע"י הוועדה 

 המחלקתית.
 קורסי השלמה.נ"ז)  12( ש"ש 6סטודנטים שלא למדו לב.א. במחלקה יידרשו ללמוד 

 השלמה.נ"ז)  4(ש"ש  2שו ללמוד סטודנטים שלמדו ב.א משני במחלקה יידר
שעות או פרויקט גמר בהיקף דומה. השתתפות בקולוקוויום  100לכל המסלולים: עבודה מעשית (סטאג) בהיקף של 

 מחלקתי, השתתפות במחקרים ובסקרים הנערכים במחלקה, סיורים. 
 שנתיים. -משך הלימודים 

 
 תכניות ומגמות

 מידעתכנית לימודי 
טק ובחברות מידע,  בהכשרת מידענים וספרנים בעלי -בהכשרת מנהלי ידע בחברות היי תוסקהע תמשולבכנית ת

ידע מקצועי ברמה גבוהה ובהכשרת  מידענים ועובדי קהילה שיהיו מסוגלים לתרום לפיתוח הפוטנציאל החברתי 
קידום תהליכים הטמון בשימוש במידע דיגיטאלי ובמידע ספרי. הלימודים מיועדים להכשרת מידענים שיתרמו ל

ארגוניים ולקידום מערכות המידע הפנים ארגוניות.  בנוסף, הלימודים יכוונו להכשרת מידענים, ספרנים ומנהלים 
שיעסקו בניהול מרכזי משאבים וספריות במחקר ובפיתוח. כמו כן, המסלול יכשיר מידענים חברתיים רפואיים 

דע ומאגרי מידע בתחומי: החברה, הרווחה והרפואה, בארגונים ומשפטיים, שיוכלו לעסוק בניהול תכנים של אתרי מי
 במוסדות ציבור, במרכזים רפואיים בלשכות עורכי דין ובשרותי מידע פרטיים.
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 קיימות שתי מגמות
 טכנולוגיות מידעא. 

לומדים שפות תכנות ,  Data Science הסטודנטים נחשפים להיבטים מתקדמים של ניתוח מידע
ות, תקנים וכלים לפרסום וארגון תכנים ברשת, לטיפול במידע לא טקסטואלי (גרפיקה, אודיו, עקרונ  מתקדמות,

ווידאו), לבניית שירותי רשת, לאחזור ולאספקת מידע באופן דינאמי מתוך מסדי נתונים. הלימודים מכשירים מומחים 
 .יה חדישיםכנותני שירותים וכמפתחי מאגרים וכלי דלי המשתלבים ביחידות המידע בארגונים

קשר בארגונים המתווכים בין מקבלי ההחלטות בארגון לבין צוותי הפיתוח אנשי למועמדים מצוינים הבוגרים יהיו 
 (בתוך או מחוץ לארגון).

 
  מדעי הרוח הדיגיטלייםב. 

בחקר של תוצאי  תאוצה ברחבי העולם ומתמקד ) תופסDigital Humanitiesתחום מדעי הרוח הדיגיטליים (
את המחקר  מיחשוב וטכנולוגיה. מטרתם של מדעי הרוח הדיגיטאליים היא להרחיב , רוח וחברה באמצעותתרבות

המסורתי של מדעי הרוח לשיטות ניתוח כמותיות בקנה מידה גדול, בעזרת שימוש בשיטות בינה מלאכותית וביג 
וח של מאגרי מסמכים לא תהליך הדיגיטציה והניתבשיפור  עוסקים הדיגיטליים מומחים במדעי הרוח דאטה.

בשיטות מודרניות של למידת  מקנה לסטודנטים ידע והתנסות מדעי הרוח הדיגיטליים מגמת על כל שלביו. דיגיטליים
מידע. מטרת המסלול לתואר שני  , כלים לניתוח סטטיסטי, עיבוד וויזואליזציה של)machine learningמכונה (

ר מומחי דיגיטציה ואנליטסים של נתונים גדולים להבנת השיטות להכשי במגמת מדעי הרוח הדיגיטליים היא
מגוון אפשרויות תעסוקה  והטכנולוגיות העדכניות הניתנות ליישום במדעי הרוח, כמו גם לפתוח בפניהם

משרדים ממשלתיים, מוזיאונים,  טק העוסקות בשירותי דיגיטציה ופיתוח, בחברות לניהול תוכן,-בחברות הי חדשות
 ., ספריות, מוסדות אקדמיים וגופי מורשתארכיונים

 
 עם עבודת מחקר -מסלול א 

 מכסת השעות והסמינריונים
 .קורסי השלמהנ"ז)  12(ש"ש  6+  סמינריונים) 2כולל נ"ז)( 32( ש"ש 16 -מכסת השעות לבוגרי תחומים אחרים 

 2+  סמינריונים) 2(כולל  ז)נ" 32( ש"ש 16 משני מכסת השעות לבוגר תואר ראשון במדע המידע ו/או בספרנות
 .קורסי השלמהנ"ז)  4(ש"ש 

 ש"ש 16-ראשי/מורחב  מכסת השעות לתואר לבוגר תואר ראשון במדע המידע ו/או בספרנות
 סמינריונים). 2(כולל  נ"ז) 32(

 ש"ש - 12 לימודי תעודה במדע המידע/מכסת השעות לבעלי תעודת "ספרן מוסמך" בספרנות
 נריונים).סמי 2(כולל  נ"ז) 24(
 

במסגרת הלימודים על הסטודנט לכתוב שתי עבודות סמינריוניות ולהשתתף בתרגילי מעבדה, במחקרים, בקולוקוויום 
 שעות) ו/או פרויקט גמר וזאת נוסף על כתיבת עבודת מחקר בתחום התמחותו. 100מחלקתי ובעבודה מעשית (

 אש המחלקה.המנחה ייקבע באישור הוועדה המחלקתית לתארים מתקדמים ור
 

 עבודת גמר 
 הנושא ייקבע בתיאום עם הוועדה המחלקתית.

  
 הוראות לכתיבת עבודת הגמר

 ראה תקנון בית הספר ללימודים מתקדמים בפרק המבוא.
 ניתן להיעזר גם בהנחיות להכנת וכתיבת עבודות תזה במדריך לסטודנט באתר המחלקה.

 
 בחינת גמר

 ל הביבליוגרפיה ששימשה בסיס לעבודת המחקר.בחינת הגמר תתבסס על עבודת הגמר וע
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 שפה זרה

 אנגלית לתואר שני.  
 ראה  –(פרטים על מבחני המיון, רמות הקורסים שייקבעו והקריטריונים למתן פטור לזכאים 

 בפרק המבוא).
 סטודנטים שלא קיבלו ציון פטור בבחינת המיון באנגלית, חייבים לעבור את הקורס באנגלית 

 . דרישה זו מתייחסת גם לסטודנטים שהתקבלו עם השלמות.מודים הראשונהבשנת הלי
 

 לימודי יהדות
 על פי הדרישות הכלליות לתואר השני (ראה בפרק המבוא).

 

 שנה"ל השנייה.סמסטר א של הצעת מחקר יש להגיש עד סוף 
 
 

 ללא עבודת מחקר -מסלול ב 
 מכסת השעות והסמינריונים

 .קורסי השלמהנ"ז)  12(ש"ש  6+  סמינריונים) 3 (כוללנ"ז)  44(ש"ש  22 -ים אחרים מכסת השעות לבוגרי תחומ
 

 2+  סמינריונים) 3 (כוללנ"ז)  44(ש"ש  22 - משני מכסת השעות לבוגר תואר ראשון במדע המידע ו/או בספרנות
 .קורסי השלמהנ"ז)  4(ש"ש 

 
 ש"ש 22 - ראשי/מורחב רנותמכסת השעות לתואר לבוגר תואר ראשון במדע המידע ו/או בספ

 .)סמינריונים 3 (כוללנ"ז)  44(
 

  ש"ש 18 -לימודי תעודה במדע המידע /מכסת השעות לבעלי תעודת "ספרן מוסמך" בספרנות
 .סמינריונים) 2(כולל נ"ז) 36(
 

במסגרת הלימודים על הסטודנט לכתוב שלוש עבודות סמינריוניות ולהשתתף בתרגילי מעבדה, בסיורים, 
 שעות) ו/או פרויקט גמר, ובסקרים הנערכים במחלקה. 100לוקוויום מחלקתי, במחקרים, בעבודה מעשית (בקו

 
 שפה זרה

ראה  –(פרטים על מבחני המיון, רמות הקורסים שייקבעו והקריטריונים למתן פטור לזכאים אנגלית לתואר שני 
 בפרק המבוא).

בשנת הלימודים לית, חייבים לעבור את הקורס באנגלית סטודנטים שלא קיבלו ציון פטור בבחינת המיון באנג
 . דרישה זו מתייחסת גם לסטודנטים שהתקבלו עם השלמות.הראשונה

 
 לימודי יהדות

 על פי הדרישות הכלליות לתואר השני (ראה בפרק המבוא).
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 השלמות לתואר שני
 נ"ז) 12( ש"ש 6

  מבוא למדע המידע 35-980
  רשת האינטרנט אחזור מידע מתקדם ב 35-982
  ארגון מידע 35-984
  חיפושי מידע מקוונים 35-986
  מבוא לשיטות  מחקר וסטטיסטיקה 35-994
  סביבת היעץ: מקורות והערכת מידע 35-993

 
 נ"ז) 4( ש"ש 2  –לבעלי משני במידענות 

  
לפחות עם  80ממוצע של סטודנט המעוניין להמשיך את לימודיו במסלול ללא תזה צריך לסיים את ההשלמות ב •

 ציון עובר בכל אחד מהקורסים.
לפחות עם  86סטודנט המעוניין להמשיך את לימודיו במסלול עם תזה צריך לסיים את ההשלמות בממוצע של  •

 ציון עובר בכל אחד מהקורסים.

 
 תואר שלישי

 
 דרישות קבלה

 לפחות. 85תואר שני עם תזה בציון של 
 המלצות מאנשי אקדמיה.

 אישי עם יו"ר הוועדה המחלקתית.ראיון 
 אישור בית הספר ללימודים מתקדמים.

 לפרטים נוספים נא לפנות למחלקה או לבית הספר ללימודים מתקדמים.

 הצעת מחקר יש להגיש עד סוף שנה"ל הראשונה.
 

ו סטודנטים לימודי השלמה. במקרים מסוימים יחויב )נ"ז 14ש"ש ( 7 -סטודנטים ללא רקע קודם במידענות חייבים ב
 בקורסים נוספים.

 
קורסים נוספים בהתייעצות עם המנחה בהיקף שנקבע (כולל  6סטודנטים בעלי תואר שני בלימודי מידע ילמדו 

 ).קולוקוויום+ נ"ז)  2( ש"ש 1 סמינריון
קורסים נוספים בהתייעצות עם המנחה בהיקף שנקבע (כולל  8סטודנטים ללא רקע קודם בלימודי מידע ילמדו 

 ).קולוקוויום+ ) נ"ז 2( ש"ש  1מינריון ס
 

 סטודנט שלמד תואר שני עם תזה במחלקה צריך להמיר קורס זה. –הדרכה לכתיבת תזה  973קורס חובה 
 

 בנוסף, כל סטודנט לתואר שלישי חייב להירשם בכל שנה לקורסים: 
 ת בקורס).הדרכה מחקרית לתלמידי תואר שלישי (כל סטודנט משובץ לאחת משתי הקבוצו 996
 עבודת דוקטורט 999

 ובהרצאות אורחים. בקולוקוויום מחלקתיעל הסטודנט להשתתף בפגישות פורום דוקטורנטים, 
 

 לקבלת פרטים נוספים
 03-5318351ניתן לפנות למחלקה בטלפון 

E-mail: information-science.dept@biu.ac.il 
www.is.biu.ac.il 

http://www.is.biu.ac.il/
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 המחלקה לפילוסופיה
 

 תואר שני
 

 :תכניות קיימות שתיכללית במחלקה לפילוסופיה 
 כללית. פילוסופיה  .א
 ביואתיקה. .ב
 

 מסלולים
 קיימים שני מסלולים:

 כולל ביצוע מחקר והגשת עבודת גמר בכתב. - מסלול א
 ללא עבודת מחקר. - מסלול ב

  
 דרישות מוקדמות

עמדים שאינם בעלי תואר ראשון בפילוסופיה ויתקבלו, יחויבו בלימודי השלמה תואר ראשון בפילוסופיה. מו .א
 מלימודי התואר הראשון. דרישות ההשלמה ייקבעו לכל מועמד באופן אישי.

 לפחות בלימודי התואר הראשון. 76ציון ממוצע של  ב.
 

פיה עם לימודי תואר ראשון קיימים מסלולים ייחודיים המשלבים השלמות ולימודים לתואר שני בפילוסו  :הערה 
 ראו בידיעון המחלקתי. –במחלקות נבחרות 

 
 פילוסופיה

 
 עם עבודת מחקר –מסלול א 

 מכסת השעות והסמינריונים
 קורסים למ.א. שיכללו: נ"ז) 36ש"ש ( 18 

 קורס חובה "שיטות מחקר בפילוסופיה".
 על הדרכה אישית. קורסים עם דגש 2

 עבודה סמינריונית. קורסי סמינריון שבהם תוגש 2 
 ).19-20קורס חובה מתוך אשכול "פילוסופיה חדישה" (מאות  
במחלקה אחרת במידה ומתאים לתחום ההתמחות ובכפוף  נ"ז) 4ש"ש ( 2 תינתן אפשרות להשלים קורס בהיקף של 

 לאישור יו"ר הוועדה המחלקתית.
 
 .ים קבועים עם המנחה לעבודת המחקרהשתתפות חובה בקולוקוויום המחלקתי וסמינריון מחקרי וכן מפגש 

 
 ידיעת שפות

ראו בפרק  –(פרטים על מבחני המיון, רמות הקורסים שייקבעו והקריטריונים למתן פטור לזכאים אנגלית לתואר שני  א.
 המבוא).

 יו"ר הוועדה המחלקתית או המנחה רשאים לקבוע שהסטודנט נדרש ללמוד שפה זרה נוספת. ב. 
 

 ודת הגמרהוראות לכתיבת עב
 ראה תקנון בית הספר ללימודים מתקדמים בפרק המבוא. 
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 בחינת גמר 
 בחינת הגמר תתבסס על עבודת הגמר ועל הביבליוגרפיה ששימשה בסיס לעבודת המחקר.

 לימודי יהדות 
 פי הדרישות הכלליות לתואר שני (ראה בפרק המבוא). על 
  

 הצעת מחקר יש להגיש עד סוף שנה"ל הראשונה
 מסוף סמסטר א של שנה"ל השנייה. אוחרולא י

  
 ללא עבודת מחקר –מסלול ב 

 מכסת השעות והסמינריונים
 קורסים למ.א. שיכללו: נ"ז) 44ש"ש ( 22 
 קורסים עם דגש על הדרכה אישית. 2 
 קורסי סמינריון שבהם תוגש עבודה סמינריונית. 3 
 ).19-20 קורס חובה בהיקף מתוך אשכול "פילוסופיה חדישה" (מאות 
במחלקה אחרת במידה ומתאים לתחום ההתמחות ובכפוף  נ"ז) 4( ש"ש 2 תינתן אפשרות להשלים קורס בהיקף של 

 לאישור יו"ר הוועדה המחלקתית.
 השתתפות בקולוקוויום המחלקתי.  

 
 ידיעת שפות

 אנגלית לתואר שני.  
  ראה בפרק המבוא). –תן פטור לזכאים (פרטים על מבחני המיון, רמות הקורסים שייקבעו והקריטריונים למ 
 

 בחינת גמר 
 הבחינה תתבסס על חומר הלימודים שייקבע במחלקה. 
 

 לימודי יהדות
 על פי הדרישות הכלליות לתואר השני (ראה בפרק המבוא).

 
 ביואתיקה

 

קדש בביואתיקה: תחום הדעת המו במסגרת המחלקה לפילוסופיה ניתן להתמחות בתכנית ייחודית לתואר שני
לשאלות של מוסר וערכים בהקשר של מדעי החיים המודרניים, בייחוד בכל הנוגע לרפואה, שירותי בריאות, גנטיקה 

 וביולוגיה אנושית.
  

 מטרת התכנית
יישומית עם האתגרים הקשים בתחום -להכשיר סטודנטים ברמה אקדמית גבוהה להתמודדות פילוסופית

אשר יש לו זיקה לרפואה המודרנית, ובפרט לאנשי מקצוע בתחומי הביואתיקה, אתגרים הנוגעים לכל אדם ב
 אתיקה ומשפט.-הרפואה, הסיעוד, המחקר הביולוגי ומשפטנים העוסקים בממשק של רפואה

 
 

 תנאי הקבלה ומסגרת הלימודים 
הדרישות המוקדמות זהות לאלו של המחלקה לפילוסופיה בתכנית הרגילה, בכלל זה אפשרות קבלה למי שלא  

תמחה בפילוסופיה במסגרת התואר הראשון עם חיוב בלימודי השלמה. על המועמד לעבור גם ראיון קבלה. חסרי ה
 .רקע אקדמי קודם במדעי החיים יידרשו כהשלמה ללמוד "מבוא למדעי החיים"

יות לימודי ביואתיקה מתקיימים בשני המסלולים, מסלול א (עם מחקר) ומסלול ב (ללא מחקר), על פי כל ההנח
 שפורטו לעיל, אך בהרכב קורסים ייחודי כמפורט בסעיף הבא.
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 עם עבודת מחקר –מסלול א 

 מכסת השעות והסמינריונים
 שיכללו לפחות שני קורסים שבהם תיכתב עבודה סמינריונית כמפורט להלן:נ"ז)  38ש"ש ( 19
 גש על הדרכה אישית), סמינר דבקורסי חובה: טקסטים וטיעונים מרכזיים בביואתיקה ( -נ"ז)  12ש"ש ( 6

 יישומי בביואתיקה, ביואתיקה, רפואה ומשפט (בפקולטה למשפטים), הביולוגיה המודרנית  
 ואתגריה המוסריים. 

 , מתוכם קורס אחד עם דגש סמינריונים או הרצאות נבחרות למ.א. בפילוסופיה - נ"ז) 18-14ש"ש ( 9-7
  מתוך אשכולקורס "שיטות מחקר בפילוסופיה" וקורס על הדרכה אישית, וכן סמינריון אחד וכן ה 
 .)19-20"פילוסופיה חדישה" (מאות  

  באישור האחראי על התכנית  קורסים רלוונטיים ממשפטים/ מדעי החברה -נ"ז)  12-8ש"ש ( 6-4
 לפילוסופיה. במחלקה 

 

 השתתפות בקולוקוויום המחלקתי ובסמינר המחקרי. 
 

לפי דרישת המנחה ובאישור מרכז  נ"ז) 8ש"ש ( 4 פות בקורסים נוספים בהיקף של עדכן, עשויה להידרש השתתכמו 
 התכנית.

 
 ידיעת שפות

ראה בפרק  –(פרטים על מבחני המיון, רמות הקורסים שייקבעו והקריטריונים למתן פטור לזכאים  א. אנגלית לתואר שני 
 המבוא).

 טודנט נדרש ללמוד שפה זרה נוספת.ב. יו"ר הוועדה המחלקתית או המנחה רשאים לקבוע שהס
 

 הוראות לכתיבת עבודת הגמר
 ראה תקנון בית הספר ללימודים מתקדמים בפרק המבוא. 
 

 בחינת גמר 
 בחינת הגמר תתבסס על עבודת הגמר ועל הביבליוגרפיה ששימשה בסיס לעבודת המחקר. 

  
 לימודי יהדות

 א).על פי הדרישות הכלליות לתואר השני (ראו בפרק המבו
 

 הצעת מחקר יש להגיש עד סוף שנה"ל הראשונה
 מסוף סמסטר א של שנה"ל השנייה. ולא יאוחר

 
 ללא עבודת מחקר – מסלול ב

 מכסת השעות והסמינריונים
 שיכללו לפחות שלושה קורסים שבהם תיכתב עבודה סמינריונית כמפורט להלן:  - נ"ז) 46ש"ש ( 23
 דגש על הדרכה אישית), בים וטיעונים מרכזיים בביואתיקה (טקסט קורסי חובה  -נ"ז)  12ש"ש ( 6

הביולוגיה המודרנית  סמינר יישומי בביואתיקה, ביואתיקה, רפואה ומשפט (בפקולטה למשפטים),
 ואתגריה המוסריים.

 , מתוכם קורס אחד עם סמינריונים או הרצאות נבחרות למ.א. בפילוסופיה - נ"ז) 22-18ש"ש ( 11-9
 .)19-20מתוך אשכול "פילוסופיה חדישה" (מאות אישית וסמינריון אחד וקורס  דגש על הדרכה

  באישור האחראי על התכנית קורסים רלוונטיים ממשפטים/ מדעי החברה - נ"ז) 16-12ש"ש ( 8-6
 במחלקה לפילוסופיה.

 
 השתתפות בקולוקוויום המחלקתי .
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 בחינת גמר 

 ייקבע על ידי המחלקה.בחינה מחלקתית בסיום הלימודים על חומר ש 
 

 לימודי יהדות
 על פי הדרישות הכלליות לתואר השני (ראה בפרק המבוא). 

 
 ידיעת שפות

 אנגלית לתואר שני.  
 ראה בפרק המבוא). –(פרטים על מבחני המיון, רמות הקורסים שייקבעו והקריטריונים למתן פטור לזכאים 

 

 
 ופילוסופיה  יםמשפט

 מטרות
וזרת לפתח יכולת ניתוח, טיעון, וכתיבה שחשיבותם רבה לקריירה משפטית (לא כל שכן הכשרה פילוסופית ע

ללימודי משפט  מסלוללימודים גבוהים והוראה). הפקולטה למשפטים והמחלקה לפילוסופיה בבר אילן מציעים 
(ללא צורך ילמדו לקראת תואר ראשון במשפטים ובמקביל לתואר שני בפילוסופיה  המסלולופילוסופיה. משתתפי 

 בתואר ראשון בפילוסופיה). 
, מתחילת השנה הראשונה ועד סוף השנה האחרונה, במסלוליקדישו את שנות הלימודים שלהם  המסלולמשתתפי 

ויקבלו אישור להתחיל בהתמחות מקצועית במשפטים רק אחרי הלימודים בשני החוגים,  מסלולבמלואן להשלמת 
שנה ד׳ במסלול לתואר שני בפילוסופיה ללא תזה ושנה ה׳ במסלול  -לול במסתום שנת הלימודים האחרונה שלהם 

(פרופ יאיר לורברבוים בפקולטה למשפטים, ד"ר אפרת  המסלולוכפוף לאישור מהמנחים האקדמיים של  - עם תזה
 רם טיקטין במחלקה לפילוסופיה) באם השלימו את דרישותיה בכל אחד משני החוגים.  

 

 קיימים שני מסלולים
 לתכנית שני מסלולים:

 עם עבודת מחקר -מסלול א 
 בחמש שנות לימוד.מסלול זה יש לסיים ותואר שני בפילוסופיה עם תזה. תואר ראשון במשפטים 

 ללא עבודת מחקר -מסלול ב 
 בארבע שנות לימוד. מסלול זה יש לסיים ותואר שני בפילוסופיה ללא תזה . תואר ראשון במשפטים 

מיועד לסטודנטים המעוניינים להתחיל את התמחותם זמן קצר לאחר סיום התואר. מסלול עם המסלול ללא תזה 
 תזה מיועד לסטודנטים החושבים על תואר שלישי (דוקטורט).

 
 למסלולמועמדות וקבלה 

ופילוסופיה תיעשה בזמן הגשת המועמדות ללימודים לתואר ראשון בבר אילן  יםבמשפט למסלולבקשת המועמדות 
פתוח לכל מועמד שיעמוד  יהיהאין דרישות קבלה נפרדות ו למסלולחר הקבלה ללימודי המשפטים). (ולא לא

מאתגר, תובעני ומיועד למועמדים  המסלולבדרישות הקבלה ללימודי משפטים. יחד עם זאת, מן הראוי להדגיש כי 
אים בארבע שנים (מסלול המסוגלים ומעוניינים לקחת על עצמם את האחריות לעמוד בדרישות של שני תארים מל

 רגיל) או חמש שנים (מסלול ארוך) ולעשות זאת בלוח הזמנים המפורט להלן. 
 

 וסידור מערכת למסלולרישום 
 יערכו מערכת שתכלול את קורסי ההשלמה בפילוסופיה של אותה שנה (ראו הסעיף הבא).  למסלולסטודנטים שהתקבלו 
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 המסלולדרישות 
 ד) -ב) ושלב ב (שנים ג-(שנים א לתכנית שני שלבים: שלב א

 ב)-דרישות שלב א (שנים א
 נ"ז) 24ש"ש (  12 נדרשים לסיים לימודי השלמה בפילוסופיה בהיקףהתלמידים בנוסף לקורסי החובה במשפטים, 

 לפחות. 80עד תום שנת הלימודים השנייה בממוצע 
 ואלו קורסי ההשלמה בפילוסופיה:

 שנה א: 
 .)נ"ז 4( ש"ש 2 - ורתית. לוגיקה או חשיבה ביק1
 .)נ"ז 4( ש"ש 2 - . תולדות הפילוסופיה העתיקה2
 ).נ"ז 4( ש"ש 2 - . תולדות המחשבה המדינית3

ידי לקיחת -אפשר למלא בפקולטה למשפטים ("תולדות המחשבה המדינית") או בחוג לפילוסופיה (על 3הערה: את דרישה 
 למשל קורסים על צדק חברתי או קורסים בנושאי זכויות וכיו"ב).  -יטית בפילוסופיה פול נ"ז] 4ש"ש [ 2 קורסים בהיקף של

 שנה ב: 
 )נ"ז 4(ש"ש  2 –. תולדות הפילוסופיה החדשה 4
 )נ"ז 4(ש"ש  2 –. תורת המשפט 5
, נלמד במחלקה לפילוסופיה) או "האתיקה של הפעולה" (נלמד נ"ז] 4ש"ש [ 2(. מבוא לפילוסופיה של המוסר 6

 ים).בפקולטה למשפט
הערה: הקורס תורת המשפט יילמד במסגרת קורסי החובה של שנה ב בפקולטה למשפטים ויוכר גם כקורס 

תנאי עד תום שנת הלימודים השנייה הוא  נ"ז) 24ש"ש ( 12 השלמה בפילוסופיה. סיום לימודי ההשלמה בהיקף של
 להרשמה לתואר השני. הכרחי

 נקודות של קורסי הבחירה במשפטים בתואר הראשון.קורסי ההשלמה בפילוסופיה נחשבים למניין ה
 ד)-דרישות שלב ב (שנים ג

 רישום לתואר שני:
ללימודיהם בפקולטה למשפטים, אף שהסטודנטים ילמדו   בסוף שנה גההרשמה לתואר השני בפילוסופיה תיעשה 

 במהלך שנה זו כמחצית מסך הנקודות הנדרשות להשלמת התואר השני בפילוסופיה.
 

 השעות שנדרש להשלמת התואר השני  בפילוסופיה הוא כדלקמן:מספר 
 

 עם עבודת מחקר -מסלול א 
 מכסת השעות והסמינריונים

, מתוכן שני סמינריונים ושני קורסים בדגש על הדרכה אישית, קורס "שיטות מחקר בפילוסופיה" נ"ז) 32ש"ש ( 16
  . השתתפות בקולוקוויום המחלקתי.)20 - 19מתוך אשכול "פילוסופיה חדישה" (מאות וכן קורס 

 

 
 ללא עבודת מחקר -מסלול ב 

 מכסת השעות והסמינריונים
 

אשכול "פילוסופיה קורס מתוך , מתוכן שני סמינריונים ושני קורסים בדגש על הדרכה אישית וכן נ"ז) 40ש"ש ( 20
 ). 20 - 19חדישה" (מאות 

 .השתתפות בקולוקוויום המחלקתי
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 ייעוץ אקדמי
ופילוסופיה יפנו ישירות ליועץ התכנית פרופ יאיר  יםבמשפט מסלולנטים הזקוקים לייעוץ אקדמי בנוגע לסטוד

 .Yair.Lorberbaum@biu.ac.ilלורברבוים 
שת התזה) יפנו לד"ר אפרת סטודנטים הזקוקים לייעוץ בנוגע לקורסים בפילוסופיה ולחובות התואר השני (כולל הג

 .Efrat.Ram-Tiktin@biu.ac.ilרם טיקטין 
 

 ידיעת שפות
 אנגלית לתואר שני.  .א

 המבוא). ראו בפרק –(פרטים על מבחני המיון, רמות הקורסים שייקבעו והקריטריונים למתן פטור לזכאים       
 ד שפה זרה נוספת (במסלול א בלבד).יו"ר הוועדה המחלקתית או המנחה רשאים לקבוע שהסטודנט נדרש ללמו ב. 

 
 (במסלול א בלבד)הוראות לכתיבת עבודת הגמר 

 ראה תקנון בית הספר ללימודים מתקדמים בפרק המבוא. 
 

 בחינת גמר (במסלול א בלבד)
 בחינת הגמר תתבסס על עבודת הגמר ועל הביבליוגרפיה ששימשה בסיס לעבודת המחקר.

 
 בחינת גמר במסלול ב

 חלקתית בסיום הלימודים על חומר שייקבע על ידי המחלקה.בחינה מ
 
 לימודי יהדות 
 פי הדרישות הכלליות לתואר שני (ראה בפרק המבוא). על 
 

 הערות
מבוא   –סטודנטים בשנה ב המבקשים לקחת קורסים נוספים בפילוסופיה (מעבר לקורסי ההשלמה  .1

ר)  אשר יספרו למניין הנקודות הנדרש לתואר שני, לפילוסופיה של העת החדשה ומבוא לפילוסופיה של המוס
ונהם בשנה א (כולל לימודי ייגישו בקשה ליועצת האקדמית של התוכנית. בקשתם תאושר על ידי היועצת אם צ

 . אישור זה מותנה באישור של המדור לתואר שני. 80השלמה) הם מעל 
 מסלול עם תזה  נ"ז] 16ש"ש [ 8לתואר ( סטודנטים בשנה ג נדרשים לקחת כמחצית מסך הנקודות הנדרשות .2

 במסלול ללא תזה). נ"ז] 20ש"ש [ 10 -ו
קבלת התואר השני בפילוסופיה מותנית בסיום הדרישות לתואר שני כמפורט בידיעון ובכפוף לסיום החובות  .3

 הנדרשות לתואר הראשון.
 
 

 פרטים נוספים על התוכנית ניתן למצוא באתר המחלקה
http://philosophy.biu.ac.il/study_programs 

mailto:Yair.Lorberbaum@biu.ac.il
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 תואר שלישי

  
 תחומי התמחות

 
אסתטיקה, אתיקה, ביואתיקה, אפיסטמולוגיה, מטפיסיקה, פילוסופיה מדינית, פילוסופיה של הנפש, פילוסופיה של 
המדע, פילוסופיה של השפה, תולדות הפילוסופיה, פנומנולוגיה, פילוסופיה של המשפט, פילוסופיה של הביולוגיה, 

 לוסופיה פמיניסטית, אקזיסטנציאליזם, פרגמטיזם ופילוסופיה קונטיננטלית.פי
 

 השתתפות בקולוקוויום המחלקתי .
 

 קורסי חובה בכפוף להחלטת המנחה ויו"ר ועדה מחלקתית.
 

 יו"ר הוועדה המחלקתית או המנחה רשאים לקבוע שהסטודנט נדרש ללמוד שפה זרה נוספת.
 

 לימודי יסוד ביהדות)  על פי המפורט בחוברת פרטי מידע של בית הספר ללימודים מתקדמים.קורסי חובה נוספים (אנגלית ו
 
 
 

 לקבלת פרטים נוספים
 03-5318256ניתן לפנות למחלקה בטלפון 

Philosophy.Dept@biu.ac.il E-mail: 
www.biu.ac.il/hu/pg/phil-gen/ 

 
 

mailto:Philosophy.Dept@biu.ac.il
http://www.biu.ac.il/hu/pg/phil-gen/
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 המחלקה למוזיקה
 

 תואר שני
  

 מסלולים
 קיימים שני מסלולים:

 כולל ביצוע מחקר והגשת עבודת גמר בכתב. - מסלול א
 ללא עבודת מחקר. - מסלול ב

  
 דרישות מוקדמות

ות. כל מועמד, שיוזמן לראיון אישי, יהיה עליו לפח 80תואר ראשון במוזיקה כמקצוע ראשי או מורחב בממוצע של 
 להופיע בפני ועדת מתמחים במחלקה. 

 בקומפוזיציה: תואר ראשון בקומפוזיציה או מוזיקה, עם רקע יצירתי קומפוזיטורי ראוי.
  

 מגמות
 :תכניות 2קיימות 

 מוזיקה; .א
 .תרפיה במוזיקה .ב
 

 מגמות:  4בתכניות למוזיקה קיימות 
 תיאוריה; .א
 ;ולוגיהאתנומוזיק .ב
 תולדות המוזיקה המערבית; .ג
 קומפוזיציה (מסלול א בלבד). .ד

 
 .מוזיקה טכנולוגיה ומדיה חזותיתבמחלקה קיים מסלול חדש וייחודי: 

 
 עם עבודת מחקר – מסלול א

 
 מכסת השעות והסמינריונים

 מוזיקולוגיה
 ור יו"ר הוועדה מתוך המחלקה או במקרים מסוימים ממחלקות אחרות (כפוף לאישנ"ז)  36ש"ש ( 18

 1המחלקתית).
    

 .85על הסטודנט לכתוב עבודה סמינריונית אחת לפחות בציון 
 תכנית הלימודים כוללת:

  במוזיקה קורסי יסוד  4
 במוזיקה קורסי נושא 4
 סמינר מחלקתי (קולוקוויום).סימסטרים של  4

 קורסי בחירה

                                                 
רקע  ובעלי במוזיקה או תואר שני במקצוע אחר , לבעלי תעודות פוסט תואר ראשוןנ"ז) 28( ש"ש 14קיים מסלול מקוצר של  1

 ללימודים מתקדמים. בית הספרמתאים בכפוף לאישור ועדת מתמחים של המחלקה ו מוזיקלי
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 מוזיקה טכנולוגיה ומדיה חזותית
  המחלקה או במקרים מסוימים ממחלקות אחרות (כפוף לאישור יו"ר הוועדה מתוך נ"ז) 36( ש"ש 18

 המחלקתית).
 

 .85על הסטודנט לכתוב עבודה סמינריונית אחת לפחות בציון 
 

 תכנית הלימודים כוללת:
  במוזיקה קורסי יסוד 2
 סמינר מחלקתי (קולוקוויום) סמסטרים של 2
 תקורסי טכנולוגיות מוזיקליונ"ז)  16ש"ש ( 8
 .קורסי התמחות נ"ז) 12ש"ש ( 6

 
 קומפוזיציה

 מתוך המחלקה. נ"ז) 50( ש"ש 25
 תכנית הלימודים כוללת:

 קורסים מהתחומים: נושא ויסוד (קורס יסוד אחד לפחות). 4
 קורסי קומפוזיציה. 8
 קורסים מטכנולוגיות מוזיקליות. 2
 סמינר מחלקתי (קולוקוויום).סמסטרים של  2
 

 .85עבודה סמינריונית אחת לפחות בציון  על הסטודנט לכתוב
         

 ידיעת שפות
 אנגלית לתואר שני. 

 .חובה ללמוד בשנה"ל הראשונה
 תלמידי המחלקה זכאים לגשת למבחן פנימי במחלקה או לחלופין לפנות למחלקה לאנגלית ולהירשם למבחן מיון.

 ראה בפרק המבוא). –למתן פטור לזכאים  (פרטים על מבחני המיון, רמות הקורסים שייקבעו והקריטריונים
  

 לימודי יהדות
 על פי הדרישות הכלליות לתואר השני (ראה בפרק המבוא).

   
 הוראות לכתיבת עבודת הגמר

 ראה תקנון בית הספר ללימודים מתקדמים בפרק המבוא.
 יצירות קאמריות. 4עבודת הגמר מהווה תיק המכיל  -בקומפוזיציה 

 
 בחינת גמר

 גמר תתבסס על עבודת הגמר ועל הביבליוגרפיה ששימשה בסיס לעבודת המחקר.בחינת ה
  

 
 
 

 הצעת מחקר יש להגיש עד סוף שנה"ל הראשונה
 מסוף סמסטר א של שנה"ל השנייה. ולא יאוחר

 



 
 
 
 

122 
 
 
 

 
 ללא עבודת מחקר – מסלול ב

 
 מכסת השעות והסמינריונים

 מוזיקולוגיה
 ימים ממחלקות אחרות (כפוף לאישור יו"ר הוועדה המחלקתית).מהמחלקה או במקרים מסונ"ז)  44(ש"ש  22

 .85על הסטודנטים לכתוב שתי עבודות סמינריוניות לפחות בציון 
 

 תכנית הלימודים כוללת:
 במוזיקהקורסי יסוד  4
 במוזיקה קורסי נושא 4
 סמינר מחלקתי (קולוקוויום)  סמסטרים של 4

 (להשלמת מכסת הנ"ז לתואר) קורסי בחירה
 

 מוזיקה טכנולוגיה ומדיה חזותית
 מהמחלקה או במקרים מסוימים ממחלקות אחרות (כפוף לאישור יו"ר הוועדה המחלקתית). נ"ז) 44( ש"ש 22

 .85על הסטודנטים לכתוב שתי עבודות סמינריוניות לפחות בציון 
 

 תכנית הלימודים כוללת:
 קורסי חובה נ"ז) 20( ש"ש 10
 (קולוקוויום) סמינר מחלקתי  סמסטרים של 2
 קורסי התמחות בטכנולוגיות מוזיקליות נ"ז) 8( ש"ש 4
 קורסי בחירה נ"ז) 14( ש"ש 7
 

 ידיעת שפות
 אנגלית לתואר שני.

תלמידי המחלקה זכאים לגשת למבחן פנימי במחלקה או לחלופין לפנות למחלקה לאנגלית ולהירשם למבחן מיון 
 ראה בפרק המבוא). –עו והקריטריונים למתן פטור לזכאים (פרטים על מבחני המיון, רמות הקורסים שייקב

  
 לימודי יהדות

 על פי הדרישות הכלליות לתואר השני (ראה בפרק המבוא).
 

 לימודי תרפיה במוזיקה
 פתח בשנה"ל תש"פ.נ הקרובתכנית התרפיה נפתחת פעם בשנתיים. המחזור 

 
 מטרת התכנית

הה בתרפיה במוזיקה. התכנית מורכבת מלימודים תיאורטיים, להכשיר סטודנטים ברמה אקדמית ומקצועית גבו
 עבודה בשדה והדרכה.

  
 מסלולים

 קיימים שני מסלולים:
 עבודת מחקר והגשת עבודת גמר בכתב.כולל  -מחקרי  - מסלול א
 ללא עבודת מחקר. -קליני  - מסלול ב
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 דרישות מוקדמות
 לפחות. 80סיכולוגיה, עבודה סוציאלית) בממוצע של תואר ראשון במוזיקה ובמקצוע טיפולי (למשל פ .א

אם התואר הראשון איננו טיפולי, סיום קורסי השלמה בפסיכולוגיה כמפורט בדפי המידע של המגמה לתרפיה  .ב
 .לפחות 80במוזיקה בממוצע 

אם התואר הראשון איננו במוזיקה, סיום קורסי השלמה במוזיקה  כמפורט בדפי המידע של המגמה לתרפיה  .ג
 .לפחות 80במוזיקה בממוצע 

 נדרשות השלמות הן בפסיכולוגיה והן במוזיקה. -אם התואר הראשון אינו טיפולי ואיננו במוזיקה .ד

 את ההשלמות יש לסיים לפני תחילת הלימודים.

 ראיון אישי. .ה

 שנים ומעלה. 5ידע בנגינה בכלי ראשי ברמה של  .ו

  ר)  ומומלץ ללוות את השירה גם בכלי נוסף (למשל גיטרה).יכולת לשיר וללוות את השירה בכלי הרמוני (למשל פסנת .ז

 
 )409עם עבודת מחקר (מסלול  –מסלול א 

 מסלול זה הינו מסלול השלמה לתואר שני, אשר מיועד אך ורק לבעלי דיפלומה בתרפיה במוזיקה.
 

 מכסת השעות והסמינריונים
 .נ"ז) 32( ש"ש 16 תכנית הלימודים כוללת

 שתי עבודות סמינריוניות לפחות.על הסטודנט לכתוב 
 

 הוראות לכתיבת עבודת הגמר
 ראה תקנון בית הספר ללימודים מתקדמים בפרק המבוא.

 
 בחינת גמר

 בחינת הגמר תתבסס על עבודת הגמר ועל הביבליוגרפיה ששימשה בסיס לעבודת המחקר.
 

 ידיעת שפות
 אנגלית לתואר שני. 

 במחלקה או לחלופין לפנות למחלקה לאנגלית ולהירשם למבחן מיון. תלמידי המחלקה זכאים לגשת למבחן פנימי
 ראה  –(פרטים על מבחני המיון, רמות הקורסים שייקבעו והקריטריונים למתן פטור לזכאים 

 בפרק המבוא).
  

 לימודי יהדות
 עפ"י הדרישות הכלליות לתואר שני (ראה בפרק המבוא).

  
 

 שונההצעת מחקר יש להגיש עד סוף שנה"ל הרא
 מסוף סמסטר א של שנה"ל השנייה. ולא יאוחר
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 )510ומסלול  509(מסלול  ללא עבודת מחקר –מסלול ב 
 

 מכסת השעות והסמינריונים
ללא ניסיון קודם וללא דיפלומה מסלול זה מיועד לסטודנטים המעוניינים להתמחות בטיפול קליני  - 509מסלול 

 שנתיים ועבודת שדה.  במשך נ"ז) 60ש"ש ( 30 . תכנית הלימודים כוללתבתרפיה במוזיקה
 

מסלול זה מיועד לבעלי תעודה בתרפיה במוזיקה. תוכנית הלימודים במסלול זה מקוצרת וכוללת  - 510מסלול 
 נ"ז). 30( ש"ש 15קורסים בהיקף של 

 
 .200% -מינימום שכר לימוד מצטבר 

 
 לימודי יהדות

 רק המבוא).עפ"י הדרישות הכלליות לתואר שני (ראה בפ
  

 ידיעת שפות
 אנגלית לתואר שני.

 תלמידי המחלקה זכאים לגשת למבחן פנימי במחלקה או לחלופין לפנות למחלקה לאנגלית ולהירשם למבחן מיון.
 ראה בפרק המבוא). –(פרטים על מבחני המיון, רמות הקורסים שייקבעו והקריטריונים למתן פטור לזכאים 

 
 

 תואר שלישי
  

 ותתחומי התמח
 המערבית; המוזיקה תולדות .1
 פופולארית; ומוזיקה אתנומוזיקולוגיה .2
 ;המוזיקה של וקוגניציה תיאוריה .3
 ;קומפוזיציה    .4
 ;במוזיקה תרפיה .5
 ;מוזיקליות טכנולוגיות ומחשבים, מוזיקה .6
 .   חינוך מוזיקלי.7
 

יקולוגי עצמאי ברמה מדעית גבוהה. לימודי לימודי התואר השלישי נועדו להכשיר סטודנטים לביצוע מחקר מוז
 קומפוזיציה מיועדים למלחינים מנוסים ונועדו להכשירם לכתיבת יצירות בעלות היקף רחב.

 
 תנאי קבלה

 תנאי קבלה מטעם הועדה האוניברסיטאית לתואר שלישי. .1
מסיימי תואר שני, מ.א ל-לפחות על עבודת התזה ל 85ציון לפחות בקורסי תואר שני וכן,  85ממוצע ציונים  .2

 לפחות במבחן גמר. 80ציון  -במסלול ב 
 ראיון קבלה. .3
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 מכסת השעות והסמינריונים

בהתאם להמלצת המנחה. מכסה זו נ"ז)  12-20ש"ש ( 6-10 הסטודנט ילמד קורסים בתחום התמחותו בהיקף של
 או בתחום התמחותו. המחלקה, קורס שיטות מחקר וסמינריון )קולוקוויוםסמסטרים של סמינר מחלקתי ( 2תכלול 

בסוף שנת לימודיו הראשונה  נוספים. קורסים בלימוד הסטודנט את לחייב רשאים בית הספר ללימודים מתקדמים 
 ייגש הסטודנט לבחינת התמחות.

סטודנט יגיש הצעת מחקר לא יאוחר מסוף שנת לימודיו הראשונה ויגיש את הדיסרטציה לשיפוט לא יאוחר מסוף 
 ו הרביעית. שנת לימודי

 
 ידיעת שפות

 אנגלית לתואר שלישי:
  יש לגשת למבחן פטור במחלקה גם אם קיים פטור מאנגלית מלימודים קודמים.

 .שלישי תואר לתלמידי המיועד קורס וללמוד זרה שפה לאנגלית למחלקה לפנות ניתן לחלופין,
 

 לימודי יהדות
 י מידע של בית הספר ללימודים מתקדמים).עפ"י הדרישות הכלליות לתואר שלישי (ראה בחוברת פרט

 
 
 
 
 
 
 

 לקבלת פרטים נוספים
 03-5318405בטלפון  ניתן לפנות למחלקה

E-mail : music.dept@biu.ac.il 
Music.office@biu.ac.il 
www.music.biu.ac.il 

http://www.music.biu.ac.il/
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 המחלקה לתרגום וחקר התרגום
  תואר שני

 

 לוליםסמ
 :במחלקה קיימים המסלולים הבאים

 תואר שני , כולל אפשרות לבחינות התמחות, עם עבודת מחקר (תזה) .1
 תואר שני, כולל אפשרות לבחינות התמחות, בלי עבודת מחקר (תזה) .2
 תואר שני בדגש מחקרי, לכותבי עבודת מחקר (תזה) .3
 למורים, ללא עבודת מחקר (תזה)במסלול תואר שני  .4
 , כולל אפשרות לבחינות התמחותלימודי תעודה .5

 בכל המסלולים הלימודים נמשכים שנתיים (עם אפשרות פרישה)
 

 מגמות
 אנגלית;-עברית .1
 צרפתית;-עברית .2
 רוסית;-עברית .3
 ;ערבית-עברית .4
 ספרדית.-עברית .5

 ייפתחו בכפוף למספר המתקבלים.ות מדי שנה. האחר תנפתח המגמה הראשונה 
 

 לכל המגמות והמסלולים תנאי קבלה
 בכל תחום שהוא. 80תואר ראשון בממוצע  .1
על המועמד לשלוט בעברית ובשפת התרגום (אנגלית, צרפתית, רוסית, ערבית או ספרדית). דרושה שליטה  .2

אם בשפה שנייה. השליטה בשפות התרגום -אם בשפה אחת ושליטה קרובה לרמה של שפת-ברמה של שפת
שאלון כולל, בין היתר, תרגום בכתב, כתיבת חיבור, שימוש תיבדק בשאלון התאמה בכתב ובריאיון אישי. ה
 בניבים ותשובות לשאלות, ללא שימוש במילונים.

 ניתן לעיין בשאלונים קודמים באתר האינטרנט ובספריית המחלקה. 
הבנה טובה של השפה האנגלית חשובה בכל המגמות. במקרים מסוימים ניתן לחייב השלמה באנגלית, בייעוץ  .3

 ם יו"ר הוועדה המחלקתית.אישי ע
 

 תואר שני, כולל הסמכה, עם עבודת מחקר (תזה) .1
 מכסת השעות והסמינריונים

 נ"ז) המתפרשות על פני שנתיים או שלוש, כמפורט להלן: 76-54( ש"ש 38-27
 קורסים עיוניים סמסטריאליים. 4

 פה בשנה ב).-ללומדים תרגום בעל 3סמינריונים שנתיים ( 4-3
 זמני ועוקב, וסגנון).-בו –מעשיים (תרגום בכתב, תרגום בעל פה קורסים  11-6

 
 
 
 
 

מספר השעות הסופי ייקבע בייעוץ אישי עם יו"ר הוועדה המחלקתית. בנוסף לכך, יש להשתתף בסמינריון המחלקתי 
 בכל שנה משנות הלימוד לתואר.

 

 וראות לכתיבת עבודת הגמרה
 ק המבוא.ראה תקנון בית הספר ללימודים מתקדמים בפר

 
 בחינת גמר

 הבחינה תתבסס על עבודת הגמר ועל הביבליוגרפיה ששימשה בסיס לעבודת המחקר.
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 (רשות) בחינות התמחות
 ראה להלן.

 
 לימודי יהדות

 על פי הדרישות הכלליות לתואר שני (ראה בפרק המבוא).
 

 הצעת מחקר יש להגיש עד סוף הקיץ של שנה"ל הראשונה
 א של שנה"ל השנייה.מסוף סמסטר  ולא יאוחר

  
 תואר שני, בלי עבודת מחקר (תזה) .2

 מכסת השעות והסמינריונים
 נ"ז), המתפרשות על פני שנתיים או שלוש, כמפורט להלן: 76-58( ש"ש 38-29

 קורסים עיוניים סמסטריאליים. 4
 סמינריונים שנתיים. 4-3

 קב, וסגנון).זמני ועו-בו –קורסים מעשיים (תרגום בכתב, תרגום בעל פה  11-8
 

בנוסף לכך, יש מספר השעות הסופי תלוי במסלול הלשוני וייקבע בייעוץ אישי עם יו"ר הוועדה המחלקתית. 
  להשתתף בסמינריון המחלקתי בכל שנה משנות הלימוד לתואר.

 
 (רשות)בחינות התמחות 

  ראה להלן.
 

 לימודי יהדות
 ).על פי הדרישות הכלליות לתואר שני (ראה בפרק המבוא

 
 תואר שני בדגש מחקרי, לכותבי עבודת גמר (תזה) .3

 מכסת השעות והסמינריונים
 נ"ז), המתפרשות על פני שנתיים או שלוש, כמפורט להלן: 32-28ש"ש ( 16-14

 קורסים עיוניים סמסטריאליים. 4
 סמינריונים שנתיים. 4

 י הכיוונים, בשנה א).קורסים מעשיים (תרגום בכתב או בעל פה, לכיוון השפה החזקה או בשנ 4-2
 

מספר השעות הסופי ייקבע בייעוץ אישי עם יו"ר הוועדה המחלקתית. בנוסף לכך, יש להשתתף בסמינריון המחלקתי 
 בכל שנה משנות הלימוד לתואר.

 
 הוראות לכתיבת עבודת הגמר

 ראה תקנון בית הספר ללימודים מתקדמים בפרק המבוא.
 

 בחינת גמר
 הגמר ועל הביבליוגרפיה ששימשה בסיס לעבודת המחקר. הבחינה תתבסס על עבודת

 
 לימודי יהדות

 על פי הדרישות הכלליות לתואר שני (ראה בפרק המבוא).
 

 הצעת מחקר יש להגיש עד סוף הקיץ של שנה"ל הראשונה
 מסוף סמסטר א של שנה"ל השנייה. ולא יאוחר
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 תואר שני מותאם במיוחד למורים .4

 מכסת השעות והסמינריונים
 נ"ז) המתפרשות על פני שנתיים או שלוש, כמפורט להלן: 40-36ש"ש ( 20-18

 קורסים עיוניים סמסטריאליים. 4
 סמינריונים שנתיים. 3

 קורסים מעשיים (תרגום בכתב בשני הכיוונים בשנה א, תרגום בעל פה בכיוון אחד או שניים בשנה א, סגנון עברי). 5-4
 

ץ אישי עם יו"ר הוועדה המחלקתית. בנוסף לכך, יש להשתתף בסמינריון המחלקתי מספר השעות הסופי ייקבע בייעו
 בכל שנה משנות הלימוד לתואר.

 
 לימודי יהדות

 על פי הדרישות הכלליות לתואר שני (ראה בפרק המבוא).
 

 לימודי תעודה .5
 מכסת השעות והסמינריונים

 לן:נ"ז) המתפרשות על פני שנתיים, כמפורט לה 48-40ש"ש ( 24-20
 קורסים עיוניים סמסטריאליים 4

 זמני ועוקב, וסגנון)-בו –קורסים מעשיים (תרגום בכתב, תרגום בעל פה  11-8
 

מספר השעות הסופי ייקבע בייעוץ אישי עם יו"ר הוועדה המחלקתית. בנוסף לכך, יש להשתתף בסמינריון המחלקתי 
 בכל שנה משנות הלימוד לתואר.

 
 לימודי יהדות

 ות הכלליות לתואר שני (ראה בפרק המבוא).על פי הדריש
 

 (רשות)בחינות התמחות 
השתתף בכל הקורסים המעשיים בכיוון שבו הוא מעוניין  אשר )5 -ו 2,1במסלולים סטודנט במעמד מן המניין (

סיים בהצלחה את כל חובותיו בתחום התמחות אחד או יותר מבין ששת תחומי ההתמחות המוצעים יהיה להיבחן, ו
 י לגשת לבחינת התמחות באותם התחומים אשר בהם סיים את חובותיו.רשא

 התחומים הם:
 תרגום בכתב משפה ב לשפה א; .1
 תרגום בכתב משפה א לשפה ב; .2
 זמני משפה ב לשפה א;-תרגום בו .3
 זמני משפה א לשפה ב;-תרגום בו .4
 תרגום עוקב משפה ב לשפה א; .5
 שפה ב.תרגום עוקב משפה א ל .6
 

או התעודה למסיימי לימודי התעודה מ"א -בבחינות אלו תאפשר מתן הסמכה מקצועית. בתעודת העובר קבלת ציון 
 יצוינו התחומים והשפות שבהם ניתנה ההסמכה.

  
 

 לקבלת פרטים נוספים
  03-5318227ניתן לפנות למחלקה בטלפון 

E-mail: trans@biu.ac.il   
www.biu.ac.il/hu/tr/  

mailto:trans@biu.ac.il
http://www.biu.ac.il/hu/tr/


 
 
 
 

129 
 
 
 

 
 

 תואר שלישי
 

 תחומי התמחות
ספרותי לסוגיו (עיתונות, טלוויזיה, קולנוע), חקר סוגות ייחודיות -חקר התרגום הספרותי, חקר התרגום הלא •

 (שירה, דרמה, אופרה);

 );וספרדית דפוסי שיח (בשפות עברית, אנגלית, צרפתית תרבותית משווה של-בחינה בין •

 גישות פרגמטיות לחקר התרגום; •

 תרגום אירוניה והומור; •

 נורמות של תרגום לעברית במבט היסטורי;     •

 "איכות" בתרגום מהי? •

 תרגום ודתות; •

 מחקרים מבוססי קורפוס לאבחון מאפייני תרגום; •

 (תרגום ממדיום למדיום, תרגום מודלים, תרגום כמטפורה);לשוני ומעבר לו -תרגום בין •

 תפקיד התרגום בעיצוב אומה ותרבותה. •

 
 יש להשתתף בסמינריון המחלקתי בכל שנה משנות הלימוד לתואר.

 
 

 לימודי יהדות
 (ראה בפרק המבוא). שלישיעל פי הדרישות הכלליות לתואר 

 
 
 

 לקבלת פרטים נוספים
  03-5318227ון ניתן לפנות למחלקה בטלפ

E-mail: trans@biu.ac.il   
www.biu.ac.il/hu/tr/  

mailto:trans@biu.ac.il
http://www.biu.ac.il/hu/tr/
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 המחלקה להיסטוריה כללית
 

 תואר שני
  

 מסלולים
 קיימים שני מסלולים:

 עבודת גמר בכתב.מחקר והגשת  ביצועמסלול מחקרי הכולל  - מסלול א
 ניתן לבצע מחקר בהנחיית מורי המחלקה במגוון תקופות ונושאים.       

 ללא עבודת מחקר וללא התמחות תקופתית.  -עיוני מסלול  -ב מסלול 
 מורים.ם מסלול לקיי העיוני במסגרת המסלול                

 

 דרישות מוקדמות 
  לפחות. 76תואר ראשון בהיסטוריה בממוצע של 

מועמדים שלא למדו היסטוריה כללית כמקצוע ראשי או שלמדו במחלקות אחרות ויתקבלו, יחויבו בהשלמות על 
 בסיס אישי.

 לתכנית המורים יתקבלו רק מועמדים שיש להם גם תעודת הוראה.
 
 

 מסלול מחקרי
 מכסת השעות והסמינריונים

 כמפורט להלן:נ"ז)  24(ש"ש  12
 נז) 4( ש"ש 2 וריוגרפיה. על הסטודנט להגיש רפרט בכתבסמינריון בהיסטוריה והיסט 1
 נ"ז) 4(ש"ש  2 סמינריון. על הסטודנט להגיש עבודה סמינריונית 1
 נ"ז) 16( ש"ש 8 קורסים במחלקה  4

  השתתפות חובה בכל שנה משנות הלימודים לתואר. –קולוקוויום מחלקתי 
 

ת לתזה ע"י המנחה ולהגיש הצעת מחקר עד תום שנה א על כל סטודנט במסלול המחקרי לקבל הדרכה אישי
ללימודיו. בתום שנת הלימודים הראשונה, הוועדה המחלקתית לתארים מתקדמים תבחן את התאמתו למסלול  או 

 תמליץ על העברתו למסלול עיוני.

 

 ידיעת שפות
ראה  –ני המיון, רמות הקורסים שייקבעו והקריטריונים למתן פטור לזכאים (פרטים על מבחאנגלית לתואר שני  .1

 בפרק המבוא).
 שפה זרה נוספת, בהתאם לצורכי עבודת המחקר ולפי המלצת המנחה ויו"ר הוועדה המחלקתית.  .2

 

 בחינת הגמר 
 מחקר.פה ותתבסס על עבודת הגמר ועל הביבליוגרפיה ששימשה בסיס לעבודת ה-בחינת הגמר תיערך בעל

 

 הוראות לכתיבת עבודת הגמר
 ראה תקנון ביה"ס ללימודים מתקדמים בפרק המבוא.

 
 לימודי יהדות

 על פי הדרישות הכלליות לתואר השני (ראה בפרק המבוא).
 

 

 הצעת מחקר יש להגיש עד סוף שנה"ל הראשונה
 מסוף סמסטר א של שנה"ל השנייה. ולא יאוחר
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 עיונימסלול 

 יוניםמכסת השעות והסמינר
 כמפורט להלן:נ"ז)  36(ש"ש  18
 נ"ז) 4( ש"ש 2 סמינריון בהיסטוריה והיסטוריוגרפיה. על הסטודנט להגיש רפרט בכתב 1
 נ"ז) 8( ש"ש 4 סמינריונים. על הסטודנט להגיש עבודות סמינריוניות. 2
 נ"ז) 24( ש"ש 12 קורסים במחלקה 6

 הלימודים לתואר. השתתפות חובה בכל שנה משנות –קולוקוויום מחלקתי 
 
 

 למוריםמסלול 
 מכסת השעות והסמינריונים

 כמפורט להלן:נ"ז)  36(ש"ש  18
 נ"ז) 4( ש"ש 2 סמינריון בהיסטוריה והיסטוריוגרפיה. על הסטודנט להגיש רפרט בכתב 1
 נ"ז) 8( ש"ש 4 סמינריונים. על הסטודנט להגיש עבודות סמינריוניות. 2
 "ז)נ 24( ש"ש 12 קורסים במחלקה 6

 השתתפות חובה בכל שנה משנות הלימודים לתואר –קולוקוויום מחלקתי 
 

על סמך קורסים רלוונטיים נ"ז)  12(ש"ש  6במסלול זה ניתן יהיה לקבל פטור מקורסי השלמה עד למקסימום של 
 בהיסטוריה כללית שנלמדו במסגרת תעודת הוראה. 

  
 ידיעת שפות

ראה  –יון, רמות הקורסים שייקבעו והקריטריונים למתן פטור לזכאים (פרטים על מבחני המאנגלית לתואר שני 
 בפרק המבוא).

ידי המל"ג שלמדו אנגלית וקיבלו פטור, במסגרת התואר הראשון, יהיו -בוגרי אוניברסיטאות ומכללות המוכרות על
 פטורים מחובה זו לתואר שני על פי נתונים מוכחים של דו"ח לימודים. 

  
 לימודי יהדות

 פי הדרישות הכלליות לתואר שני (ראה בפרק המבוא). על
 
 

 תואר שלישי
 תחומי התמחות

 מורי המחלקה מתמחים במגוון תחומים בתולדות אירופה ואמריקה ובמגוון תקופות:
 ;התקופה הקלאסית

 ימי הביניים;
 העת החדשה המוקדמת;

 העת החדשה והיסטוריה בת זמננו.
 
 
 

קורס או נ"ז) של  4ש"ש ( 2 השתתף בכל שנה משנות הלימודים לתואר בתלמידי התואר השלישי נדרשים  ל
 בקולוקוויום המחלקתי וכן בכנסים המחלקתיים. ,סמינר 

 
מועמדים לתואר שלישי שתחום התמחותם בשני התארים הקודמים איננו היסטוריה יידרשו להשלמות. היקף 

 ללימודים מתקדמים. ת הספר באישור ביההשלמות ותוכנן ייקבע על בסיס אישי על ידי ראש המחלקה ו
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 תכנית מדע והלכה
 

 תואר שני
 

 דרישות קבלה
ומעלה. על  80ומעלה או תואר במקצועות אחרים בממוצע של  76תואר ראשון במדעים מדויקים בממוצע של 

 המועמד לעמוד בדרישות ועדת הקבלה האוניברסיטאית.
 

 השלמות בתחומי המדע
 ובהלכה היסטוריה, בהשלמה במדעים: פיזיקה, מתמטיקה, ביולוגיה, כימיהנז)  4(ש ש 2-ב מחויבכל סטודנט 

. חלק של הקורסמוקדש  השלמהלכל תחום  . קורס מתוקשב שיתקיים במהלך סמסטר אההשלמה תינתן במסגרת 
 מלא או חלקי בהתאם לידע קודם שרכש המועמד. אקדמי הוועדה המחלקתית תשקול מתן פטור 

 
 התכנית לתלמידים חדשים בתשפ מותנית במספר מינימלי של נרשמים.  ** פתיחת

 
 עם עבודת מחקר –מסלול א 

 מכסת השעות והסמינריונים
 כמפורט להלן:נ"ז)  24(ש"ש  12

   נ"ז) 6( ש"ש 3     קורסי מחקר חובה
 נז) 8( ש"ש 4     קורסי חובה

 נ"ז) 4( "שש 2 סמינריון, על הסטודנט להגיש עבודה סמינריונית
 נ"ז) 6( ש"ש 3     קורסי בחירה

 
 ידיעת שפות

ראה  –(פרטים על מבחני המיון, רמות הקורסים שייקבעו והקריטריונים למתן פטור לזכאים אנגלית לתואר שני 
 בפרק המבוא).

 
 בחינת הגמר

 פה ותתבסס על עבודת הגמר ועל הביבליוגרפיה ששימשה בסיס -בחינת הגמר תיערך בעל
 המחקר. לעבודת

 
 הוראות לכתיבת עבודת הגמר

 ראה תקנון ביה"ס ללימודים מתקדמים בפרק המבוא.
 

 לימודי יהדות
 על פי הדרישות הכלליות לתואר השני (ראה בפרק המבוא).

 
 

 הצעת מחקר יש להגיש עד סוף שנה"ל הראשונה
 מסוף סמסטר א של שנה"ל השנייה. ולא יאוחר
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 ללא עבודת מחקר –מסלול ב 
 סת השעות והסמינריוניםמכ
 כמפורט להלן: נז) 36( ש"ש 18

 נ"ז) 6( ש"ש 3     קורסי מחקר חובה
 נ"ז) 8( ש"ש 4     קורסי חובה

 נ"ז) 8( ש"ש 4 עבודות סמינריוניות 2סמינריון, על הסטודנט להגיש 
 נ"ז) 14( ש"ש 7     קורסי בחירה

 
 משך הלימודים

וע, בשני הסמסטרים הראשונים, ובנוסף כוללת התכנית סמסטר קיץ הקורסים בתכנית מרוכזים ביום ה בשב •
 (כשלושה שבועות מרוכזים בחודש יולי).

 ניתן לסיים את החובות בשנה קלנדרית אחת או לפרוס את הלימודים על פני שנתיים. •
 

 ידיעת שפות
ראה  –לזכאים  תן פטור(פרטים על מבחני המיון, רמות הקורסים שייקבעו והקריטריונים למאנגלית לתואר שני 

 בפרק המבוא).
 

 לימודי יהדות
 על פי הדרישות הכלליות לתואר השני (ראה בפרק המבוא).

 

 
 תואר שלישי

 
 תנאי הקבלה לתואר זה מופיעים בפרק המבוא. •
 על הסטודנט למצוא מנחה ונושא מתאימים למסגרת התכנית. •
 למה לתואר שלישי.סטודנט שלא למד תואר שני בתכנית, יידרש ללמוד קורסי הש •
 לפרטים אודות חובת קורסי יסוד ביהדות ולימוד השפה האנגלית לתואר שלישי יש לעיין בפרק המבוא. •
 
 
 
 
 

 לקבלת פרטים נוספים
 03-5318390 וןניתן לפנות למחלקה בטלפ

 general-history.dept@biu.ac.ilדואל היסטוריה:
 mvh.prog@biu.ac.ilדואל מדע והלכה: 

http://history.biu.ac.il/ 

http://history.biu.ac.il/
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 תחומיים-בין היחידה ללימודים
 
 

 מבוא
איש הרנסנס היה אדם ששלט בתחומי ידע שונים ומגוונים, הוא היה בן בית בכל הישגי התרבות האנושית. עם 

וחדות בין ענפי הידע האנושיים. במקום  צמיחתה של האקדמיה והפיכתה לאקדמיה מדעית, הוצבו מחיצות ברורות
 ידע משולב צמחו דיסציפלינות מדעיות מוגדרות. מציאות זו עיצבה את אופיו של הלימוד האקדמי עד סמוך לימינו.

ואולם, בעשורים האחרונים מתחוללת מהפכה המשיבה לאקדמיה משהו מרוח הרנסנס. המחיצות בין הדיסציפלינות 
 תחומי. -חוזר להיות ביןהולכות ונסדקות, והידע 

 
אוניברסיטת בר אילן הציבה עצמה בחזית המהפכה ופתחה יחידה שמכנסת תחתיה חמש תכניות שתחום הידע 

-תחומיות, הניתנת לפירוק ליחידות היסוד שהרכיבו אותה, תחום ידע בין-בניגוד לרבתחומי. -המובהק שלהן הוא בין
תחומי החדש. -ידע ראשוניים מבלי לאבד משהו מהותי מהידע הביןתחומי אינו ניתן לפירוק ולהעמדה על תחומי 

המרחב הבין תחומי מעצב תחום ידע חדש לחלוטין, המתגלם לא רק באופני מחקר אלא גם בגופי ידע חדשים, וכרוך 
 במחקר המייצר משמעות קוהרנטית מעצם החשיבה הפורצת גבולות דיסציפלינריים.

 
 תחומיות שהן:-לימוד ביןשש תכניות תחומיים -דים ביןברוח זו עיצבה ועדת הסנט ללימו

 לתארים מתקדמים; –התכנית ללימודי פרשנות ותרבות 
 לתארים מתקדמים; –התכנית ללימודי מגדר 

 לתארים מתקדמים; –התכנית למדע, טכנולוגיה וחברה 
 לתארים מתקדמים; – תןומשא התכנית לניהול ויישוב סכסוכים ומ

 לתואר ראשון; –התכנית למדעי המוח 
 לתארים מתקדמים. –המוח מדעי התכנית ל

 
התכניות מתאפיינות במצוינות הן במחקר והן בהוראה, ויצאו להן מוניטין בארץ ובעולם. יעידו על כך בוגרים 

, UCL, ברקלי, MITביניהן, למשל, הארווארד,  -דוקטורנטים באוניברסיטאות המובילות בעולם-שהשתלבו כבתר
 קדמי ובתפקידי מפתח חשובים.כחברי סגל א

 
 
 

 
 לקבלת פרטים נוספים
 תחומיים-ניתן לפנות ליחידה ללימודים בין

 , קומה ג,604 בניין
 03-5317756בטלפון 
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 ותרבות לימודי פרשנות
 

  מבוא
 המשמעויות אל להתוודע המעוניינים לסטודנטים מיועדת היא התרבות. וביקורת פרשנות בלימודי עוסקת התכנית

 .והמדע התרבות החברה, בעיצוב ותפקידם הפרשניים התהליכים לש
 קורסים ביקורתיות. ותיאוריות תרבות של תיאוריות והשיח, הפרשנות בתורת מקורסים מורכבת הלימודים תכנית

   .התרבות וביקורת בפסיכואנליזה מיוחדת התמחות ותרבות. בפרשנות תחומיים-בין וסמינריונים
חום המתייחס למכלול המדעים: מדעי הרוח, החברה, יהדות, משפטים וטבע. בכל התחומים תורת הפרשנות היא ת

הללו עוסקים בפרשנות של עובדות, טקסטים, תרבויות והתנהגויות אנושיות. במרוצת הזמן פותחו גם תיאוריות 
 המסבירות את הפעילות הפרשנית, תחום זה מוכר כתורת הפרשנות או כהרמנויטיקה.

ל היה הסטודנט להתוודע לתורת הפרשנות רק באמצעות הדיסציפלינה הספציפית שבה למד במידה עד עתה יכו
וניתנו קורסים במחלקתו. בדרך כלל, אם ניתנו קורסים מתחום תורת הפרשנות הם ניתנו מתוך הפרספקטיבה של 

ך למשל הסטודנט הדיסציפלינה המסוימת ולא מתוך נקודת המבט הרחבה של התיאוריה ההרמנויטית הכללית. כ
לספרות לומד בדרך כלל קורסים מתחום ביקורת הספרות, סטודנט לאנתרופולוגיה נחשף למחקר האתנוגרפי או 

 הטקסטים של התרבויות השונות, וכן הלאה.
ההכרה בהיבט הרחב של התחום באה לידי ביטוי בכך שתיאורטיקנים עכשוויים העוסקים בתורת הפרשנות 

ול הרחב של הבנת העולם העולה ממדעי הטבע ומצד שני הבנת העולם העולה מתחום משתמשים מצד אחד במכל
מדעי החברה, כאשר הזנה הדדית זו מתווכת גם דרך המסורות הפילוסופיות. ההרמנויטיקה מטבעה היא אפוא 

 אינטרדיסציפלינרית.
 

 תואר שני
 

 קיים מסלול א בלבד (עם עבודת מחקר)
דנטים שסיימו את לימודי התואר הראשון בהצטיינות ואשר מגלים יכולת ללימודים המסלול המוצע הוא מסלול לסטו

 רחבי אופקים. 
תחומי יהיה משמעותי ואפקטיבי רק -המסלול מוצע לתלמידי תואר שני ושלישי (מסלול משולב) בהנחה שלימוד בין

של סטודנטים הבאים למסלול  לסטודנט שלמד דיסציפלינה אחת או שתיים ביסודיות בלימודי תואר ראשון. השילוב
 תחומית.-כאשר באמתחתם החשיבה והידע מתחום אחד הוא בסיס חשוב לעצם הפעולה הבין

של קורסי חובה וקורסי רשות. נוסף על כך קיימת חובת השתתפות בסמינר נ"ז)  48( "שש 24המודל המוצע יכלול 
תחומיים המחייבים -בלימודים בין מורים וסטודנטים. מכסת השעות החריגה משקפת את העובדה שמדובר

 התפרסות רחבה על קשת נושאים.
 

 מכסת השעות והסמינריונים
 נ"ז) 48(ש "ש 24תכנית הלימודים כוללת 

 נ"ז). 20ש"ש ( 10קורסי חובה, סה"כ  5 -קורסי חובה   .1
 קורסים המתמקדים בהיסטוריה ובתיאוריה הכללית של תורת הפרשנות ופרשנות השיח  

בקורס זה לומדים הסטודנטים את נ"ז)  4(החובה כוללים את הקורס העיקרי הקרוי "הרמנויטיקה". קורסי      
ההיסטוריה של התיאוריות המציעות הסבר למהות הפעולה הפרשנית למן המאות השש עשרה שבע עשרה 

ריות ועד לימינו. כמו כן, לומדים הסטודנטים בקורס על הבעיות הקלאסיות העומדות ביסודן של התיאו
 .כותב-טקסט-הפרשניות ובמרכזן בעיית יחסי קורא

  
מפגיש את הסטודנט עם המדיום העיקרי שדרכו נעשית הפעולה נ"ז)  4(הקורס השני, "פרשנות השיח",  

השפה. במסגרת קורס זה ילמד הסטודנט תיאוריות שונות המנסות לשרטט את המובן של  -הפרשנית 
אופני השיח הלשוניים, השיח הכתוב על ידם של הסימנים הלשוניים, את המשמעות של הביטוי הלשוני, את תפק

 מכלול גווניו, השיח המדובר ומובני המשמעות שהם מעצבים.
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 שני קורסים אלו אמורים ליצור את הבסיס המינימלי וההכרחי להבנת הפנומן של הפרשנות. 
  
 הקורסים הבאים:שלושת כמו כן, חייב הסטודנט ב 

 נ"ז). 4( בטים אנתרופולוגיים וסוציולוגייםל תרבות: היתיאוריות ש א.

 נ"ז). 4( מבוא לתיאוריה בלימודי תרבות ב.
 נ"ז). 4( תיאוריה וביקורת מפסיכואנליזה ועד פוסט הומניזם ג. 

 קורסים אלו מניחים את התשתית ההכרחית ללימודים ביקורתיים בתחום התרבות.שלושת   
 

 קורסי בחירה .2
נ"ז)  20(ש"ש  10בהיקף  קורסים 5ה מגוון קורסי בחירה בין תחומיים. על הסטודנטים לבחור התכנית מציע 

 מבין הקורסים המוצעים. 
יו"ר בנוסף, התכנית מאשרת לסטודנטים לבחור קורסים לתואר שני ושלישי ממחלקות אחרות ובאישור       

 נ"ז). 8( ש"ש 4עד , הוועדה המחלקתית
 
 סמינריונים .3 
 מבין הסמינריונים המוצעים בתכנית הלימודים.נ"ז)  8(ודנט מחויב בשני סמינריונים כל סט 

 
 קולוקוויום וסמינר דוקטורנטים

על כל סטודנט בתכנית חלה חובת השתתפות בקולוקוויום המחלקתי במשך כל תקופת ימי לימודיו. סטודנטים 
 בסמינר הדוקטורנטים. גםבמסלול הדוקטורט חייבים להשתתף 

  
 לגותמ

 תיבדק אפשרות למתן מלגות לסטודנטים על סמך מצוינותם והישגיהם בתכנית.
 

 הוראות לכתיבת עבודת הגמר
 ראה תקנון בית הספר ללימודים מתקדמים בפרק המבוא.

 
 בחינת גמר

 ועל הביבליוגרפיה ששימשה בסיס לעבודת המחקר. בחינת הגמר תתבסס על עבודת הגמר
 

 ידיעת שפות
 שני.אנגלית לתואר 

 ראה בפרק המבוא). –(פרטים על מבחני המיון, רמות הקורסים שייקבעו והקריטריונים למתן פטור לזכאים 
רשאי לחייב את המועמד ללמוד שפה זרה נוספת הנדרשת לביצוע יו"ר הוועדה המחלקתית המנחה בתיאום עם 

 עבודת המחקר.
  

 לימודי יהדות
 פרק המבוא).על פי הדרישות הכלליות לתואר שני (ראה ב

 
 הצעת מחקר יש להגיש עד סוף סמסטר א של שנה"ל השנייה.

 
 לקבלת פרטים נוספים

 03-5317654 ניתן לפנות בטלפון
E-mail: interd.unit@biu.ac.il  

rachel.hobara@biu.ac.il 
www.biu.ac.il/interdis/hermeneu/ 

mailto:interd.unit@biu.ac.il
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 ישיתואר של

 
לימודי התואר השלישי פתוחים בפני תלמידי המסלול המשולב שהשלימו את כל חובותיהם לתואר השני במסלול א, 

 הגישו הצעת מחקר ועמדו בקריטריונים הנדרשים ע"י בית הספר ללימודים מתקדמים.
שעליהם יקבלו  נ"ז) 12( ש"ש 6בהיקף קורסים  3סטודנטים אלו יחויבו במהלך לימודיהם לתואר השלישי בלפחות 

יחד עם זאת, מנחה הדוקטורט רשאי להטיל על הסטודנט חובות  עובר, על נוכחות בלבד, ללא עבודות ומבחנים.ציון 
 נוספות בהתאם לשיקול דעתו, לרבות לימוד שפה זרה נוספת.

 
 פרשנות ללימודי התוכנית של ופרשנות" "פסיכואנליזה דוקטורט  מסלול

 ס,"(פסיכולוגים, עו הנפש בריאות ממקצועות למטפלים מיועדת שנות לימוד. התכניתמסלול זה מורכב מחמש 
 תחום בין המשלב בתחום שלישי לתואר ללמוד המעוניינים שני עם תזה,  תואר בעלי באמנות) פסיכיאטריה, טיפול

  .הפרשנות לימודי הפסיכואנליזה ותחום
 לעשות נדרשים הם שם החברה במדעי השני לתואר לימודיהם את מסיימים הנפש בריאות ממקצועות מטפלים
 יותר הדוק קשר הטיפולית שלעבודתם חשים רבים מטפלים .כמותיות מחקר בשיטות שימוש תוך אמפיריות עבודות

 את הולמות אינן שם המחקר ששיטות מאחר החברה במדעי המחקר לשיטות מאשר ולפרשנות התרבות לביקורת
 התחומים שני בין בקשר תיאורטית. ההתעניינות עיונית חשיבה על הגדול חלקוב המבוסס הקליני החשיבה אופן

 .זה צורך על לענות באה והתוכנית האחרונות בשנים מאוד ההכשרה) עלתה ומסלולי עת, כנסים (בכתבי
במהלך לימודיהם בתואר השלישי. בנוסף, לאורך כל שנות נ"ז)  36(ש"ש  18-תלמידי מסלול זה מחוייבים ב

 יהם, חייבים תלמידי המסלול בקולקוויום הכללי של התכנית.לימוד
 

 כמו כן, החל מהשנה השנייה ללימודיהם, חייבים תלמידי המסלול בסמינר דוקטורנטים.
 

 וקורס הפרשנות ללימודי התיאורטי היסוד את שיספקו חובה קורסי שלושה לומדים הסטודנטים הראשונה בשנה
את חמשת הקורסים  נ"ז) 16( ש"ש 8הפסיכואנליזה, סה"כ  של התרבותיו הפילוסופי ההקשר על נוסף חובה

ישלימו תלמידי המסלול בהמשך לימודיהם. במסגרת מכסת לימודים זו מחוייבים  נ"ז) 20( ש"ש 10בהיקף  הנוספים
 מבין אלו המוצעים בתכנית הלימודים של התכנית. השלמת חובות הלימודים סמינריון אחדתלמידי המסלול לקחת 

 מותנת בקבלת ציון מספרי על הקורסים.
 
 
 
 
 
 
 
 

 לקבלת פרטים נוספים
 03-5317654ניתן לפנות בטלפון  

E-mail: rachel.hobara@biu.ac.il 
www.biu.ac.il/interdis/hermeneu/ 

 



 
 
 
 

139 
 
 
 

 המוח מדעי
 

  תואר שני
 

 קיים מסלול א בלבד (עם עבודת מחקר) 
 מבוא

ים מצטיינים המעוניינים בחקר המוח ותפקודיו המגוונים סטודנטל תחומית בחקר המוח פתוחה-התכנית הרב
מנקודות מבט שונות (נוירוביולוגי, פסיכולוגי, חישובי, בלשני, קוגניטיבי, תאי, מולקולרי, נוירופסיכולוגי, פסיכוביולוגי, 

 התפתחותי ועוד). 
 

 דרישות מוקדמות
 לפחות. 85בממוצע של תואר ראשון במדעים, פסיכולוגיה, קוגניציה וכד  . 1
 שני מכתבי המלצה ממליצים מהאקדמיה היכולים להעיד על יכולת מחקרית ואקדמית. . 2
 ראיון אישי. . 3
 בחינת סינון במתמטיקה. . 4
 רקע רב תחומי מהווה יתרון. . 5
 

 תכנית הלימודים
 + תזה.נ"ז)  32(ש"ש  16

 .סטודנטלכל התכנית בנויה על בסיס תכנית לימודים המותאמת אישית 
 לפחות.  76כאשר הממוצע השנתי חייב להיות  70מעבר בחינות הקורסים בציון סף של 

 
 הוראות לכתיבת עבודת גמר

 ללימודים מתקדמים בפרק המבוא. בית הספרראה תקנון 
 

 בחינת הגמר
 בחינת הגמר תתבסס על עבודת הגמר ועל הביבליוגרפיה ששימשה כבסיס לעבודת המחקר.

 
 ותידיעת שפ

 אנגלית לתואר שני.
 ראה בפרק המבוא). –(פרטים על מבחני המיון, רמות הקורסים שייקבעו והקריטריונים למתן פטור לזכאים 

 
 לימודי יהדות

 על פי הדרישות הכלליות לתואר השני (ראה פרק המבוא).
 
 
 
 

 הצעת מחקר יש להגיש עד סוף שנה"ל הראשונה
 שנייה.מסוף סמסטר א של שנה"ל ה ולא יאוחר
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 תואר שלישי
 

 תחומי התמחות
. 21-הבנת אופן פעולת המוח הינה קרוב לוודאי החידה המדעית הגדולה ביותר העומדת בפני פתרונה במאה ה

השאלות הגדולות כמו: כיצד אנו מארגנים המידע המגיע מהחושים לתמונת עולם, כיצד אנו מצליחים לפעול בתוך 
נים מידע, מהם המנגנונים המייצרים ומווסתים את רגשותינו ורצונותינו, וכיצד אנו עולם זה, כיצד אנו לומדים ומאחס

מסוגלים להבין ולהשתמש בשפה. אלה הם נושאים שהידע לגביהם ענק בנפחו, אך מועט מאוד בכל הנוגע להבנת 
 המנגנונים המוחיים האחראיים לו.

 
ומים שונים כגון פיזיולוגיה, פרמקולוגיה, הבנת מנגנונים אלו תוכל להיעשות רק בעזרת מחקר המשלב תח

תחומית -פסיכולוגיה, בלשנות, מתמטיקה, פיזיקה תיאורטית ומדעי המחשב. לאור זאת, מוצעת תכנית לימודים רב
לקראת תואר ד"ר במדעי המוח במרכז לחקר המוח ע"ש גונדה. מטרת התכנית היא להכשיר את הדור הבא של 

 הם לרכוש ולפתח כלי מחקר חדשניים וליישם מחקר מעמיק ופורץ דרך בשאלות יסוד. החוקרים במדעי המוח, לאפשר ל
ים מצטיינים שיקבלו השכלת יסוד בכל התחומים הקשורים לחקר סטודנטהתכנית מיועדת לקבוצה מצומצמת של 

ים טודנטסהמוח ואחר כך יבצעו עבודת מחקר לקראת תואר ד"ר לפילוסופיה. לימודי הבחירה המגוונים יאפשרו ל
ים ובין המורים. לתכנית סטודנטלהתמחות בכיוונים שונים. התכנית תעודד שיח רב תחומי ושיתוף פעולה בין ה

תתקבל קבוצה מצומצמת של בוגרים ומוסמכים מצטיינים שייהנו ממלגה ופטור משכר לימוד ויוכלו להקדיש את 
 מלוא זמנם ללימודים ולמחקר.

ם מצטיינים השכלה בסיסית רחבה בכל התחומים הנוגעים לחקר המוח: שפה, יסטודנטמסלול הלימודים מקנה  ל
שני  סטודנטפסיכולוגיה, ביולוגיה, נוירופיזיולוגיה, מתמטיקה, תכנות וחישוביות. בכל אחד מתחומים אלו ייקח ה

ות לבחור באחת משלוש מגמ סטודנטקורסים) לאחר סיום הקורסים בהצלחה יוכל ה 6קורסים מורחבים (סה"כ 
התמחות: נוירוביולוגיה והתנהגות, חישוביות עצבית, שפה וקוגניציה. במסגרת זו ייבחר קורסי התמחות מבין 

 קורסים ייעודיים לתלמידי המסלול וקורסים  מתקדמים הקיימים באוניברסיטה.
 

עיון מרוכזים,  במספר פעילויות המיועדות להרחיב אופקים כגון סמינר מחקר, ימי סטודנטבנוסף לקורסים ישתתף ה
 קטי מחקר זוטא בהנחיה אישית.יביקורים במעבדות החוקרים וביצוע פרוי

ים בתכנית מוגבל והבחירה תיעשה על סמך הישגים בתארים קודמים, ראיון אישי ומבחן סטודנטמספר המקומות ל
 סינון במתמטיקה. 

 
 
 
 

 לקבלת פרטים נוספים
  03-5317755ניתן לפנות בטלפון  

E-mail: Gondabrain.center@biu.ac.il  
www.gondabrain.biu.ac.il 

 
 
 

 
 

mailto:Gondabrain.center@biu.ac.il
http://www.gondabrain.biu.ac.il/


 
 
 
 

141 
 
 
 

 לימודי מגדר
 

 מבוא
שים וגברים. תחום דיון לימודי מגדר מעמידים במרכז הדיון והמחקר את ההוויה והחוויה של הזהות המגדרית של נ

זה מושתת על הכרתו של המחקר העכשווי בכך שקטגוריית המגדר משפיעה על כל תחומי הפעילות החברתית 
 והתרבותית של האדם, ומהווה עקרון מרכזי בארגון הסדר החברתי.

תולדה של שוני  בבסיס תחום לימודי המגדר עומדת ההבנה כי ה"נשי" וה"גברי" כפי שהם מוכרים ומוצגים, אינם רק
ביולוגי מהותני, אלא תולדה גם של תהליכים מבניים חברתיים, פוליטיים ותרבותיים משתנים, שיש עניין להכירם 

 ולהבינם וכן לעקוב אחר דרכי השתנותם והאינטרסים שבבסיסם.
-י המגדר לביןהאבחנות המגדריות בתחומים השונים שזורות זו בזו ומשפיעות זו על זו, עובדה ההופכת את לימוד
מדעי הרוח,  -תחומיים במהותם. לימודי המגדר מתייחסים לכל שטחי הקיום האנושי, ומתוך כך למכלול המדעים 

החברה, היהדות, הטבע והמשפט. כך, למשל, דיון בעיצוב מגדרי של טקסטים ספרותיים מסתמך על הבנת 
ות שונות. בדומה לכך, הדיון במקומם השונה הפסיכולוגיה של האישה ושל הגבר, ועל ניתוח מקומם השונה בחבר

של הגבר והאישה במערכת ההלכתית נסמך על הבנת מקומם במערכות משפט אחרות, על מקומם בחברה 
היהודית, על הכרת מערכת המשפט העברית ועל יחס היהדות אליהם. העיסוק במקומן של הנשים בחברה 

 וגי, משפטי ובפרשנות תרבותית. המודרנית עוסק בניתוח חברתי, סוציולוגי, פסיכול
  

 תואר שני
 תנאי קבלה

ומעלה) בכל תחומי הלימוד  86המסלול המחקרי פתוח לסטודנטים/יות שסיימו תואר ראשון בהצטיינות (ציון ממוצע 
 80(ללא תזה) פתוח לסטודנטים/יות שסיימו תואר ראשון בציון ממוצע   "מגדר בשטח" מגמה(ראו השלמות). 

לסטודנטים/יות בעלי תואר ב.א. במגדר (מאוניברסיטאות אחרות) תעוצב תכנית לימוד אישית,  ומעלה. עבור
 בהתאם להתמחות.

 
 השלמות

 כל לסטודנטים/יות יחויבו בקורס מבוא לסוציולוגיה במידה ולא למדו אותו במסגרת התואר הראשון.
 

 הצגת מועמדות
ת הקבלה של התכנית ללימודי מגדר גיליונות ציונים של במקביל לטופסי ההרשמה לאוניברסיטה, יש להגיש לוועד

התואר הראשון, קורות חיים מעודכנים ושאלון למועמד/ת. את טופס השאלון ניתן למצוא באתר האינטרנט: 
http://gender.biu.ac.il. 

 
 מלגות

 בכל המסלולים קיימת אפשרות למלגות.
 

 שני מסלולים:בתכנית 
 עם עבודת מחקר –מסלול א 

המסלול מיועד לסטודנטים/יות הרוצים/ות להרחיב את האופק האקדמי של לימודי המגדר ומכשיר את הלומד/ת 
 להיכרות מעמיקה עם התחום ולכתיבת עבודת תזה. 

הם חובה, ומקורסי . היא מורכבת מקורסי ליבה וקורסי מתודולוגיה שנ"ז) 34ש"ש ( 17תכנית הלימודים כוללת 
בחירה מתוך רשימה רחבה של קורסים הניתנים במסגרת התכנית ובמחלקות השונות באוניברסיטה. כמו כן, על 

 הסטודנט/ית להשתתף בשני סמינריונים ובסדנת מחקר לתואר שני.
 

http://gender.biu.ac.il/
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 הצעת מחקר יש להגיש עד סוף שנה"ל הראשונה
 מסוף סמסטר א של שנה"ל השנייה. ולא יאוחר

  
 
 "מגדר בשטח" עם פרויקט סיום –לול ב מס 

 המסלול מיועד למעוניינות ומעוניינים בתואר שני ללא תזה המשלב פעילות חברתית לקידום נשים ונושאים מגדריים.
והיא מורכבת מקורסי ליבה, מתודולוגיה, קורסי בחירה, סמינריונים נ"ז)  40ש"ש ( 20תכנית הלימודים כוללת 
דנאות מעניקים ידע תיאורטי נרחב בשילוב עם הבנת שדה הפעולה ורכישת מיומנויות וסדנאות. הקורסים והס

 .המסייעות לעשייה חברתית בהקשר המגדרי
   

 מבנה תכנית הלימודים 
 עם עבודת מחקר –מסלול א  )1 

מטרתם להקנות ידע וליצור בסיס רחב להבנת מהות הדיון המגדרי  נ"ז) 12ש"ש ( 6חובה  -קורסי ליבה  .א
מבוא  –יסציפלינות השונות ובמפגשים ביניהם. הקורסים עוסקים בנושאים הבאים: מגדר וחברה בד

 לתיאוריות פמיניסטיות, מבוא ללימודי גבריות, תרבות ומגדר והיהדות לאור הביקורת המגדרית.
 : קורס מתודולוגיה פמיניסטית (הרצאה + תרגיל).נ"ז) 4ש"ש ( 2 קורס מתודולוגיה .ב
 : ניתן לקחת קורסי בחירה מתוך היצע הקורסים במחלקה וכן נ"ז) 10ש"ש ( 5קורסי בחירה  .ג

ממחלקות שונות באוניברסיטה (בהתאם לנושא המחקר ובכפוף לאישור ראש התכנית ללימודי מגדר ובית 
 תואר שני). -הספר ללימודים מתקדמים 

סמינריוניות במהלך  ותחובות המסלול המחקרי כוללות כתיבת שתי עבוד :נ"ז) 8ש"ש ( 4סמינריונים 
השנה השנייה ללימודי התואר. על הסטודנט/ית לבחור סמינריונים מתוך היצע הסמינריונים של התכנית 

תואר  -ו/או האוניברסיטה (בכפוף לאישור ראש התכנית ללימודי מגדר ובית הספר ללימודים מתקדמים 
 שני).

 הקורס מצייד את הסטודנטים/יות בכלים  :אוריינות אקדמית לתואר שני ושלישי (חובה ללא ניקוד) .ד
 הבסיסיים הנדרשים לכל סטודנט/ית תואר שני ושלישי, ועוסק בדרכים שונות לאיסוף, עיבוד וייצור של ידע.

 : הסדנה מעניקה לסטודנטים/יות את הכלים הנדרשים סדנת מחקר לתואר שני (חובה ללא ניקוד) .ה
 הצעת מחקר לתזה.לביצוע מחקר אקדמי ומכשירה אותם/ן לכתיבת 

המשותף מדי שנה מתקיים קולוקוויום מחלקתי : קולוקוויום מחלקתי / סמינר מחלקתי (חובה ללא ניקוד) .ו
תחומים.  לסגל ולתלמידות/ים, ואשר מפגיש את הסטודנטים עם עבודתם של חוקרים ואנשי תוכן ממגוון 

 מחויבים בה. ים/יותההשתתפות בקולוקוויום היא חלק מהותי בתכנית הלימודים והסטודנט
 : עבודת המחקר של הסטודנט/ית תכתב בהנחיה אישית של מנחה מתוך כתיבת עבודת המחקר .ז

המחלקה או ממחלקות אחרות באוניברסיטה (בכפוף לאישור ראש התכנית ללימודי מגדר  בית הספר 
 תואר שני). -ללימודים מתקדמים 

 .ראה תקנון בית הספר ללימודים מתקדמים בפרק המבוא
 

 בחינת הגמר תתבסס על עבודת הגמר (תזה) ועל הביבליוגרפיה ששימשה בסיס לעבודת המחקר. :מבחן גמר .ח
 

 "מגדר בשטח" –מסלול ב  )2 
מטרתם להקנות ידע וליצור בסיס רחב להבנת מהות הדיון  :נ"ז) 10ש"ש ( 5 חובה - קורסי ליבה .א

יסטיות, מבוא ללימודי גבריות, מגדר ומדינת מבוא לתאוריות פמינ –המגדרי. הקורסים הם: מגדר וחברה 
 רווחה והיהדות לאור הביקורת המגדרית.

 קורס מתודולוגיה פמיניסטית. נ"ז):  2ש"ש ( 1קורס מתודולוגיה  .ב
: מתוך קורסי הבחירה המוצעים בתכנית או במחלקות אחרות נ"ז) 16ש"ש ( 8 קורסי בחירה .ג

 תואר שני). -בית הספר ללימודים מתקדמים ודי מגדר באוניברסיטה (בכפוף לאישור ראש התכנית ללימו
סמינריון שנתי מתוך היצע הסמינריונים בתכנית או במחלקות אחרות  :נ"ז) 4ש"ש ( 2 סמינריונים .ד

 באוניברסיטה (בכפוף לאישור ראש התכנית ללימודי מגדר והמדור לתואר שני).
מות בחופשות הסמסטר הן בשנה א והן סדנאות מרוכזות המתקיינ"ז):  4ש"ש ( 2 סדנאות התנסותיות .ה

 4נקודה, בסה"כ  0.5ב. הסדנאות משלבות תאוריה ופרקטיקה ועוסקות במגוון נושאים (כל סדנה מקנה בשנה 
 סדנאות).



 
 
 
 

143 
 
 
 

. במסגרת החממה לאקטיביזם פמיניסטי"" ייחודי למסלול השטח סמינריון נ"ז): 4ש"ש ( 2 פרויקט גמר .ו
הקורס ילווה את פעילות  שעות שבועיות. 6-4בהיקף של פרויקט (פרקטיקום)  ייזמו ויערכוזו הסטודנטים/יות 

השטח ויקשור אותה לתאוריות רלוונטיות ובסופו יוגש פרויקט הגמר (בהיקף של עבודה סמינריונית) אשר 
 הקורס מלווה בהדרכה אישית. יתבסס על ניתוח ההתנסות המעשית בפרספקטיבה תיאורטית.

הקורס מצייד בכלים המחקריים הבסיסיים  :אר שני ושלישי (חובה ללא ניקוד)אוריינות אקדמית לתו .ז
 הנדרשים לכל סטודנט/ית תואר שני ושלישי, ועוסק  בדרכים שונות לאיסוף, עיבוד וייצור של ידע.

המשותף מדי שנה מתקיים קולוקוויום מחלקתי : קולוקוויום מחלקתי / סמינר מחלקתי (חובה ללא ניקוד) .ח
מידות/ים, ואשר מפגיש את הסטודנטים עם עבודתם של חוקרים ואנשי תוכן ממגוון תחומים. לסגל ולתל

 ההשתתפות בקולוקוויום היא חלק מהותי בתכנית הלימודים והסטודנטים/יות מחויבים בה.
 

 דרישות בשני המסלולים
 

 ידיעת שפות
להיבחן במבחן מיון באנגלית במועד אנגלית לתואר שני כנדרש על פי נהלי האוניברסיטה. על הסטודנטים/יות 

 הראשון האפשרי בשנה הראשונה ללימודיהם. ניתן להיבחן לאחר הגשת המועמדות, עוד לפני תחילת הלימודים.
 ראה  בפרק המבוא). -(פרטים על מבחני המיון, רמות הקורסים שייקבעו והקריטריונים למתן פטור לזכאים 

 
 לימודי יהדות

 .ת לתואר השני (ראה בפרק המבוא)פי הדרישות הכלליו-על 
 
 

 תואר שלישי
 התכנית

מטרת תכנית הדוקטורט היא הקניית ידע נרחב וכלי עבודה ליצירה עצמאית וביקורתית של ידע מדעי חדש, הבאה 
 לידי ביטוי בכתיבת עבודת הדוקטורט.

 
בהתאם ללוחות  בפני מועמדים ומועמדות מצטיינים/ות עומדת האפשרות להגיש מועמדות למלגת הנשיא

 הזמנים והתקנון של פרויקט מלגות הנשיא. 
 

 קהל היעד
 88ועם ממוצע ציונים של  ומעלה 90התכנית פתוחה לסטודנטים/יות אשר סיימו את התואר השני עם תזה בציון של 

טעם . מספר המקומות בתכנית מוגבל ועל כן הקבלה נעשית על בסיס תחרותי ומותנית במילוי שאלון אישי מלפחות
אשר יישלחו ישירות אל משרדי התכנית, בראיון אישי ובהערכת וועדת  אקדמיות שתי המלצותהתכנית, בקבלת 

הקבלה של התכנית ללימודי מגדר אשר שומרת לעצמה את שיקול הדעת לבחור את המועמדים בעלי הסיכויים 
עמידה בציון הסף ם מתקדמים. הטובים ביותר להצליח בלימודים ולהמליץ על קבלתם בפני בית הספר ללימודי

  אינה מהווה תנאי קבלה אוטומטי!
 ההחלטה הסופית על קבלת מועמד/ת הינה בסמכות בית הספר ללימודים מתקדמים.

 
 תכנית הלימודים

לימודי התואר השלישי כוללים קורסי השלמה במגדר בשנת הלימודים הראשונה (ראו פירוט להלן) בהתאם לרקע 
לטת ועדת הקבלה של התכנית. חובה לסיים את לימודי ההשלמה בשנת הלימודים הראשונה של הסטודנט/ית ולהח

לפחות, או בציון גבוה מכך שיקבע על ידי ועדת הקבלה המחלקתית ו/או בית הספר לתארים  86בציון ממוצע של 
 12ש"ש ( 6מתקדמים. בסיום קורסי ההשלמה בשנה הראשונה, מחויב/ת הסטודנט/ית בקורסי בחירה בהיקף של 

(בציון "עובר") אותם ניתן לבחור מתוך היצע הקורסים בתכנית וכן ממחלקות אחרות באוניברסיטה בכפוף נ"ז) 
להמלצת המנחה ולאישור התכנית ללימודי מגדר. השלמת קורסי הבחירה יכולה להיעשות במהלך כל שנות לימודי 

, וקורסים שבית הספר ללימודים מתקדמים מחייב הדוקטורט, בנוסף על כתיבת הצעת מחקר ודיסרטציה לדוקטורט
 כמפורט בחוברת פרטי מידע.
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 נוספות השלמות
 מועמדים/ות ללא רקע במדעי החברה, יחויבו גם בהשלמת קורס מבוא לסוציולוגיה בשנת הלימודים הראשונה. 

 
 מעבר לשנה ב

 א למחקר עד לסוף שנה א. המעבר לשנה ב והמשך הלימודים בתכנית מותנה במציאת מנחה וגיבוש נוש
 

 להלן פירוט קורסי ההשלמה בתכנית: 
מטרתם להקנות ידע וליצור בסיס רחב להבנת מהות הדיון המגדרי  נ"ז): 12ש"ש ( 6חובה  -קורסי ליבה  .א

מבוא לתיאוריות  –בדיסציפלינות השונות ובמפגשים ביניהם. הקורסים עוסקים בנושאים הבאים: מגדר וחברה 
 מבוא ללימודי גבריות, תרבות ומגדר והיהדות לאור הביקורת המגדרית. פמיניסטיות,

 
 : קורס מתודולוגיה פמיניסטית (הרצאה + תרגיל).נ"ז) 4ש"ש ( 2קורס מתודולוגיה  .ב
 
: הקורס מצייד בכלים המחקריים הבסיסיים הנדרשים אוריינות אקדמית לתואר שני ושלישי (חובה ללא ניקוד) .ג

 י ושלישי, ועוסק בדרכים שונות לאיסוף, עיבוד וייצור של ידע.לכל סטודנט/ית תואר שנ
 
: הסדנה מחולקת לשני חלקים כאשר החלק הראשון נלמד סדנת דוקטורנטים א ו ב (חובה ללא ניקוד) .ד

בסמסטר ב של שנת הלימודים הראשונה והחלק השני נלמד בסמסטר א של שנת הלימודים השנייה. הסדנה 
ים הנדרשים לצורך ביצוע מחקר אקדמי בהיקף של עבודת דוקטור והיא מכשירה את מקנה את הכלים המדעי

 הסטודנטים/יות לכתיבת הצעת מחקר לדוקטורט.
 

מדי שנה מתקיים קולוקוויום מחלקתי המשותף : קולוקוויום מחלקתי / סמינר מחלקתי (חובה ללא ניקוד) .ה
של חוקרים ואנשי תוכן ממגוון תחומים.  לסגל ולתלמידות/ים, ואשר מפגיש את הסטודנטים עם עבודתם

 ההשתתפות בקולוקוויום היא חלק מהותי בתכנית הלימודים והסטודנטים/יות מחויבים בה.
 

מתוך היצע הקורסים בתכנית או באוניברסיטה ד : קורס בחירה אחנ"ז) 2ש"ש ( 1קורס בחירה עם ציון  .ו
ר). ניתן ללמוד את קורס הבחירה בשנה א או (בהתאם לנושא המחקר ובכפוף לאישור התכנית ללימודי מגד

 בשנה ב של הלימודים. 
 

 שינויים ועדכונים בתכניות הלימודים
 . תש"פלקראת שנה"ל  המוצעותבמסמך זה הינן בהתאם לתכניות  המוצגותהלימודים תכניות 

 לה.במסגרת הפעילות האקדמית לאישור תכניות הלימודים ייתכנו שינויים ועדכונים בתכניות א
 עדכונים שוטפים אודות תכניות הלימודים יתפרסמו באתר המחלקה.

 
 
 

 לקבלת פרטים נוספים
 03-5318230ניתן לפנות בטלפון 

E-mail: gender.studies@biu.ac.il  
http://gender.biu.ac.il 

 
 

http://gender.biu.ac.il/
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 לימודי ניהול ויישוב סכסוכים
 ומשא ומתן 

 
 ואמב

תחום יישוב הסכסוכים (כולל ניהול סכסוכים, מו"מ, גישור, פישור, בוררות ועוד) חוצה ומשלב ידע מתחומי לימוד 
אקדמיים שונים: ממדעי החברה (מדעי המדינה, יחסים בין לאומיים, סוציולוגיה, פסיכולוגיה, עבודה סוציאלית, 

 רטוריקה ופילוסופיה), ממשפטים ואף, מלימודי דתות.קרימינולוגיה, חינוך וכלכלה), ממדעי הרוח (היסטוריה, 
 

התוכנית כוללת הקניית יסודות אקדמיים ומחקריים מקיפים וייחודיים, בתחומים הקשורים לסכסוכים הנסבים סביב 
נושאים שונים, וכן הקניית כלים לניהול ויישוב סכסוכים, כגון מו"מ וגישור. במסגרת הלימודים ניתנת לסטודנטים 

רות להתעמק בגישות השונות שמציע תחום יישוב סכסוכים לטיפול בסכסוכים, כולל גישות ליישוב ולניהול האפש
סכסוכים, מנקודת מבט החוצה את תחומי הידע השונים. הסטודנטים ירכשו כלים להתמודדות ולטיפול עם המציאות 

חילוניים; יחסי -(כולל יחסי דתיים יתאישית, הקהילת-ביןהמורכבת של החברה הישראלית; ריבוי הסכסוכים ברמה ה
 לאומית.-פריפריה), הסביבתית והבין-ערבים; יחסי מרכז-יהודים 

 
סדנאות הכשרה בנושאי  במסגרת והתנסות בהיבטים הפרקטיים של התחום בנוסף, התוכנית מאפשרת לסטודנטים 

 .משא ומתן וגישור
 
 

 תואר שני
 

 מסלולים
 קיימים שני מסלולים:

כולל ביצוע מחקר והגשת עבודת גמר בכתב (תזה). מסלול זה מאפשר הגשת מועמדות ללימודי  - מסלול א
 .תוסמינריוניות עבוד 2דוקטורט לאחר סיום התואר. חובה במסלול זה לכתוב לפחות 

כולל ביצוע פרויקט שטח והגשה  של עבודה המסכמת את הפרויקט במסלול זה קיימת אפשרות לסיים   - מסלול ב
 ימודים תוך שנה, כולל לימודי קיץ. חובה במסלול זה לכתוב לפחות שתי עבודות סמינריוניות. הסטודנטים את הל

 אינם נדרשים לכתוב תזה. במסלול זה 
 

 התוכנית
משתתפי התוכנית ילמדו  הלימודים הינם במתכונת של מסלול אקדמי המתאים למועמדים ולמועמדות מצטיינים/ות.

שילובם של סטודנטים הבאים מתחומי לימוד שונים, בעלי  ם בהיבטים תיאורטיים מגוונים.קורסים מתקדמים העוסקי
תחומי נרחב, ויכולות אקדמאיות מוכחות -יקנו לבוגרי התוכנית ידע רב נרחבתעניין וכישורים שונים, ומערכת לימוד 

 שו הכשרה מעשית (כפי שיפורט בהמשך).ידי סדנת ההכשרה בגישור, סדנאות וסימולציות, הסטודנטים ירכ-בתחום. בנוסף, על
 

 בשלושה תחומים:  מקדתהתוכנית מת
 דיאלוג וניהול קונפליקט בישראל.   .1
או יישוב סכסוכים בדרך  Alternative Dispute Resolution  )ADRאישי וקהילתי, עסקי, ארגוני ומשפטי -גישור בין .2

 סוכים. אלטרנטיבית), צדק מאחה וגישות וטכניקות להתמודדות עם סכ
 לאומיים. -טיפול בקונפליקטים אזוריים ובין .3
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 סדנת הכשרה בגישור
אישיים, עבודה, קהילה, משפט -גישור בהקשרים סביבתיים שונים כולל יחסים ביןהתוכנית מציעה סדנא מרוכזת ב

ת גדות, ידי ועד-פי המתכונת המומלצת על-תוענק תעודת מגשר על ))נ"ז 4ש"ש ( 2(המקנה  סדנאוכדו. בסוף ה
 משרד המשפטים. הסדנא הינה קורס בחירה והיא כרוכה בתשלום נוסף מעבר לתשלום שכר לימוד. 

 
 תנאי קבלה

לפחות. התוכנית תשקול את המועמדות של  80רשאים להגיש מועמדות בוגרי תואר ראשון עם ממוצע ציונים של 
-לי נתונים אישיים שיכולים לתרום לרב, אם הם בעהנדרשמהממוצע  במעטמספר מצומצם של מועמדים החורגים 

להגיש מכתבי  יתבקשוהמועמדים  גוניות התוכנית. התוכנית שומרת לעצמה את הזכות לזימון המועמד לראיון.
 המלצה וכן דוגמאות לכתיבה אקדמית שלהם (כגון עבודות סמינריוניות).

  
 השלמות

כחומר רקע בלימודי ניהול ויישוב סכסוכים. מי  ידע בסיסי בתחום המשפט (כפי שנלמד במסגרת אקדמית) חיוני
, בשנת הלימודים הראשונה "יסודות המשפט" 27-706שאין לו ידע מסודר בתחום זה נדרש להשתתף בקורס 

 בקורס. 80לתואר, ולהשיג ציון מינימלי של 
 

יידרשו ללמוד -קהסטודנטים המעוניינים לכתוב תזה במקצוע הדורש רקע לימודי בתחום שיטות המחקר והסטטיסטי
 לימודי השלמה נוספים בתחומים אלו.

 
 עם עבודת מחקר (תזה) –מסלול א 

 כמפורט להלן: נ"ז)  36ש"ש ( 18
 נ"ז) 18ש"ש ( 9 - קורסי חובה עיוניים

חברתיות וגישות משפטיות, מהווים את -קורסים המתמקדים בגישות פוליטיות ודיפלומטיה, גישות פסיכולוגיות
-קטואלית ללימודי קונפליקט וניהול או יישוב סכסוכים. הקורס בגישות ומודלים ביישוב סכסוכים ביןהתשתית האינטל

 עבודות סמינריוניות. 2או הרצאה. הסטודנטים נדרשים לכתוב  לאומיים הינו סמינריון
 

 נ"ז) 4ש"ש ( 2 - קורסי חובה במתודולוגיה
 ו את הסטודנטים בעריכת המחקר וכתיבת עבודת הגמר.סדנא לכתיבת עבודת מחקר ושיטות מחקר איכותניות ישמש

 
, למעט סדנא לכתיבת עבודת מחקר שתתקיים חובה לסיים את כל לימודי החובה בשנת הלימודים הראשונה

 בסמסטר א שנה ב.
 

 נ"ז) 14ש"ש ( 7 - קורסי בחירה
סוכים מתוך תחומי הליבה של חטיבה זו כוללת מגוון של קורסים העוסקים בהיבטים שונים של ניהול ויישוב סכ
הקורסים חייבים  נ"ז) 4ש"ש ( 2התוכנית. כמו כן, ניתן ללמוד קורסים ברמת מ.א. מחוץ לתוכנית בהיקף של עד 

להיות בעלי זיקה לנושאי הלימוד בתוכנית לניהול ויישוב סכסוכים והלימוד בהם מותנה באישור מראש של ראש 
רסים שהם מחוץ לתוכנית כפוף להסכמתה של המחלקה במסגרתה נלמד התוכנית. מלבד זאת, אישור הקבלה לקו

 הקורס.
 

 עבודת המחקר
 עריכת מחקר בהדרכת מנחה אקדמי מתאים. 

 
 הוראות לכתיבת עבודת הגמר

פי ההוראות -ועלהספר ללימודים מתקדמים (פרטים בפרק המבוא) -כתיבת העבודה היא בכפוף לתקנון בית
 ./http://pconfl.biu.ac.ilהמפורסמות באתר התוכנית 

 
 בחינת גמר

 פה תתבסס על עבודת הגמר ועל הביבליוגרפיה ששימשה כבסיס לעבודת המחקר.-בחינת הגמר בעל
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 לימודי יהדות
 פי הדרישות הכלליות לתואר שני (ראה בפרק המבוא).-על

 
 

 הצעת מחקר יש להגיש עד סוף שנת הלימודים הראשונה 
 ל שנת הלימודים השנייה.מסוף סמסטר א ש ולא יאוחר

 
 

 (ללא תזה) ללא עבודת מחקר –מסלול ב 
 כמפורט להלן: נ"ז) 40ש"ש ( 20

 נ"ז) 18ש"ש ( 9 - קורסי חובה עיוניים
חברתיות וגישות משפטיות, מהווים את -קורסים המתמקדים בגישות פוליטיות ודיפלומטיה, גישות פסיכולוגיות

-יקט וניהול או יישוב סכסוכים. הקורס בגישות ומודלים ביישוב סכסוכים ביןהתשתית האינטלקטואלית ללימודי קונפל
 עבודות סמינריוניות. 2או הרצאה  הסטודנטים נדרשים לכתוב  לאומיים הינו סמינריון

 
 חובה לסיים את כל לימודי החובה בשנת הלימודים הראשונה באוניברסיטה. 

 
 נ"ז) 18ש"ש ( 9 -קורסי בחירה 
ת מגוון של קורסים העוסקים בהיבטים שונים של ניהול ויישוב סכסוכים מתוך תחומי הליבה של חטיבה זו כולל

. הקורסים חייבים נ"ז) 4ש"ש ( 2 התוכנית. כמו כן, ניתן ללמוד קורסים ברמת מ.א. מחוץ לתוכנית בהיקף של עד
מותנה באישור מראש של ראש להיות בעלי זיקה לנושאי הלימוד בתוכנית לניהול ויישוב סכסוכים והלימוד בהם 

התוכנית. מלבד זאת, אישור הקבלה לקורסים שהם מחוץ לתוכנית כפוף להסכמתה של המחלקה במסגרתה נלמד 
 הקורס.

 
שעות במחלקה, בארגון, בעמותה,  40תמחות של נ"ז) ה 4ש"ש ( 2 - (קורס חובה במסלול ללא תזה) פרויקט שטח

סקת בניהול משא ומתן או בניהול וביישוב סכסוכים. בסיום פרויקט בחינוך, בגישור או בפרקטיקה אחרת העו
 ההתמחות  הסטודנטים יכתבו את עבודת השטח המסכמת את פעילותם. עבודה זו הינה גם סמינריון. 

 
 לימודי יהדות

 פי הדרישות הכלליות לתואר שני (ראה בפרק המבוא).-על
   

 בחינת גמר
ר ביצוע פרויקט השטח, מהווה סיכום אינטגרטיבי של הלימודים לתואר במסלול זה עבודת השטח, שנכתבת לאח 

 שני ובכך מהווה גם בחינת גמר. 
 

 תואר שלישי
 תוכנית הלימודים

סטודנטים בעלי תואר שני שלא בתחום ניהול ויישוב סכסוכים, המתקבלים ללימודי תואר שלישי בתוכנית  .א
 נדרשים ללמוד את קורסי החובה הבאים:

 נ"ז) 4ש"ש ( 2 –) 27737לאומיים (-לים ביישוב סכסוכים ביןגישות ומוד .1
בין נושאי הקורס: אסטרטגיות לניהול סכסוכים, תורת המשחקים, משא ומתן, תיווך, מניעת סכסוכים, 

 התפייסות ועוד.
 נ"ז) 4ש"ש ( 2 –) 27700ומתן ולתהליכי יישוב סכסוכים (-פסיכולוגיות למשא-גישות חברתיות .2

 גיה החברתית להבנתם של סכסוכים ודרכי ההתמודדות עמם.תרומת הפסיכולו
 נ"ז) 3ש"ש  ( 1.5 -) 99389דרכים חלופיות ליישוב סכסוכים ( .3

הקורס יבחן באופן היסטורי את תפקיד יישוב סכסוכים במשפט וידגים שינויים בתפישת הגישור והשפיטה 
 ויחסם זה לזה על רקע ניתוח תרבותי של היחסים בין תחומים אלה.



 
 
 
 

148 
 
 
 

 
 נ"ז) 4ש"ש ( 2 –) 27752מודלים ליישוב סכסוכים ביהדות ובדתות אחרות ( .4

 סכסוכים היסטוריים בקהילות ישראל ובדתות נוספות ובחינת הכלים והמודלים בהם השתמשו לפתרונם.
 נ"ז) 3ש"ש ( 1.5 –) 277010תחומי אינטגרטיבי (-סמינר בין .5

 ותיהם בנושאים שונים הקשורים לתחום יישוב סכסוכים. קורס זה מארח חוקרים ואנשי שטח המציגים את עבוד
 חובת השתתפות במהלך כל תקופת לימודי הדוקטורט.  -(ללא נ"ז)  )27752סמינר לדוקטורנטים ( .6
 

קורסים סמסטריאליים. בחירת הקורסים תעשה בתיאום עם  3בנוסף, במסגרת לימודי הדוקטורט יש ללמוד 
 המנחה ובאישור ראש התוכנית. 

 תחומי האינטגרטיבי הנערך בתוכנית.-ך יתר שנות הלימודים הציפייה היא להשתתף בסמינר הביןבמש
 

 3סטודנטים בעלי תואר שני בניהול ויישוב סכסוכים, שהתקבלו למסלול הרגיל לתואר שלישי, נדרשים ללמוד  .ב
בנוסף, יש קורסים סמסטריאליים. בחירת הקורסים תעשה בתיאום עם המנחה ובאישור ראש התוכנית. 

תחומי האינטגרטיבי -(ללא נ"ז), וקיימת ציפייה להשתתף בסמינר הבין 27725להירשם לסמינר לדוקטורנטים 
 ואף בכנסים שהתוכנית מארגנת. הנערך בתוכנית במשך כל שנות הלימוד לדוקטורט

 
 חובה לסיים את כל לימודי החובה בשנת הלימודים הראשונה.  .ג

 
 כלל מעוגן בתחום או בתחומים הבאים:התוכנית דורשת מחקר שבדרך 

 לאומיים;-מדעי המדינה, דיפלומטיה ויחסים בין .1
 משפטים, גישור; .2
 סוציולוגיה, פסיכולוגיה, עבודה סוציאלית, חינוך ויחסי עבודה; .3
 היסטוריה, רטוריקה, פילוסופיה ולימודי היהדות; .4
 בכל אחד מהתחומים הרשומים דלעיל. מתחום יישוב סכסוכים מחקר על יישום ויעילות של המודלים השונים  .5

 
 תחומית, סטודנטים יכולים להציע מחקר בתחום אחר וכל בקשה תיבדק לגופה. -עם זאת, בתוכנית בין

 
 תנאי הקבלה:

 בתואר השני. תזהומעלה ב 85ציון  •
ואר מידע של לימודי הת-חובה למתעניינים בלימודים לתואר שלישי טרם הגשת המועמדות לעיין בחוברת פרטי •

 הספר ללימודים מתקדמים של האוניברסיטה.-השלישי מטעם בית
ציאת מנחה פוטנציאלי מ עבודת המחקר של הדוקטורט הינה היבט מרכזי של התוכנית לתואר שלישי ולכן  •

 הם תנאים הכרחיים להגשת מועמדות ללימודי דוקטורט בתוכנית. מטעמו להנחיהבכתב  וקבלת הסכמה 
 ט נושא המחקר וצירוף חוו"ד ממליצים עפ"י שאלון שיימסר ע"י התוכנית.מילוי שאלון אישי המפר •
התוכנית תשקול את המועמדות ללימודי תואר שלישי של מועמדים שסיימו תואר שני ללא תזה. פרטים כלליים  •

הספר ללימודים מתקדמים. עם זאת, במקרה זה, -לגבי אפשרות זו מופיעים בחוברת פרטי מידע של בית
 טרך לקבל את האישור של מנחה בפוטנציאל להדריך אותו לאורך כל לימודיו בתוכנית. המועמד יצ

התוכנית טרם הגשת המועמדות. הוועדה המחלקתית לתואר שלישי מרכזת למידע נוסף מומלץ ליצור קשר עם  •
 הספר ללימודים מתקדמים. -תדון במועמדותכם ותעביר המלצתה לבית

 
 
 

 לקבלת פרטים נוספים     
 03-5318043ן לפנות לתוכנית בטלפון נית

E-mail: p.confl@biu.ac.il 
http://pconfl.biu.ac.il/ 

http://pconfl.biu.ac.il/
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 מדע, טכנולוגיה וחברה
 

 מבוא  
התכנית למדע, טכנולוגיה וחברה היא תכנית ייחודית בנוף האקדמי הישראלי. אצלנו היסטוריונים, פילוסופים, 

ציולוגים, חוקרי תרבות, משפטנים, ומדענים חוקרים את הממשקים הרבים ואת ההשפעות ההדדיות בין המדע סו
ים בתוכנית סטודנטפילוסופיה, מוסר, חינוך, פוליטיקה, ידע, אומנות. ה –והטכנולוגיה לחברה במובנה הרחב 

, היסטוריה, סוציולוגיה, ארכיטקטורה, מגיעים מתחומים שונים ומגוונים: מדעי המחשב, פיזיקה, ביולוגיה, ספרות
ארכיאולוגיה, פילוסופיה, ועוד. היצע הקורסים משקף את הרוחב המפרה הזה בצורה נאמנה: פילוסופיה של המדע 
בעת העתיקה, מדע יהודי נוצרי ומוסלמי בימי הביניים, תולדות הביולוגיה המודרנית, תולדות הפיסיקה המודרנית, 

רנט, פרקים נבחרים בתולדות הרפואה, נשים במדע, פוליטיקה ומדיניות ציבורית בעידן הסוציולוגיה של האינט
הדיגיטאלי, מושג ה"קידמה" באבולוציה, היבטים פילוסופיים וחברתיים של הביוטכנולוגיה, דרוויניזם, אלטרואיזם, 

ים שואלים סטודנטברי הסגל  והכימות ואובייקטיביות במדע, אידיאולוגיה ומדע, אומנות ומדע, ידע ומדינה, ועוד. ח
שאלות מגוונות כגון: מהי רציונאליות מדעית, והאם המדע תמיד עומד בסטנדרט? מה משמעות המושג "טבע" 
ו"טבעי" בעולם הפונה להעצמה אנושית באמצעות ביוטכנולוגיה וננוטכנולוגיה? כיצד המעבר לעולם אינטרנטי 

ים החברתיים המודרניים? מה תפקידה של חשיבה אסטטית במדע משפיע על גלובליזציה, על החינוך, ועל החי
ובטכנולוגיה? כיצד פילוסופיות סביבתיות מתכתבות עם הגות דתית? כיצד אידיאולוגיות מוסוות חודרות בחשאי אל 

 תוך הליבה של תיאוריות מדעיות? 
האם צריכים חוקרים  יות מאוד:לצד השאלות היותר תיאורטיות, העיסוק במדע ובטכנולוגיה גם מעלה שאלות פרקט

נשק? מהפרטה של מאגרי זרעים ויבולי מזון? מפיתוח -אדם? מהפיכת חיידקים ונגיפים לכלי-להימנע משיבוט בני
טכנולוגיות הפוגעות בסביבה? האם התקשורת ה"וירטואלית" עם זרים, דרך מסך ומקלדת, יוצרת משמעות אחרת 

השלכות החברתיות של תורת האבולוציה? ההשלכות הפוליטיות של הפרט, הקהילה, והלאום? מהן ה של מושג
כיצד יש להגדיר את מקומם של "מומחים" העידן הדיגיטאלי? ההשלכות הסביבתיות של מסחור ידע מדעי? 
  בפוליטיקה החברתית וכיצד יש לראות תהליכים אלו בהיבט היסטורי?

בוחנים ילדים "באופן מדעי", ממיינים אותם "באופן  המדע והטכנולוגיה שלובים בכל מוסדות החברה. בתי ספר
מדעי" ומקווים ללמדם יותר "באופן מדעי" בעזרת המחשב. בתי משפט מוצאים עצמם תלויים יותר ויותר בעדים 
מומחים מתחומי המדע השונים, המתחרים זה בזה על גילוי ה"אמת" שמאחורי הראיות השנויות במחלוקת. 

התאים את עצמם לממצאים האחרונים היוצאים ממעבדות המחקר, ממצאים שלעתים מנהיגים דתיים נאבקים ל
-קרובות סותרים בבירור עקרונות דתיים מסורתיים. ממשלות מבקשות את עזרת המדענים בקביעת מדיניות, ובה

בשעה מנסות להתערב בעדיפויות המחקר של המדענים עצמם. וגם האמנות מתעדת את חשיבות הטכנולוגיה 
ע בחברתנו, החל מסרטים (התלויים היום במחשבים כדי ליצור חזיונות שלעולם לא ניתן היה לייצרם אחרת) והמד

 ועד למוסיקה אלקטרונית ומדע בדיוני.
התוכנית למדע, טכנולוגיה וחברה מזמינה אתכם ליטול חלק בהרפתקה אינטלקטואלית בחזית הידע האקדמי. לימוד 

יצירתיות, מנקודת ראות בין תחומית המשלבת מקצועות שונים: היסטוריה,  בתכניתנו דורש הקפדה מדעית לצד
ים סטודנטפילוסופיה, סוציולוגיה, אנתרופולוגיה, ביקורת הספרות, ביקורת התרבות, ותחומים מדעיים ספציפיים. ה

נית רוכשים כלים הנחוצים להבנת הטכנולוגיה, המדע והרפואה מפרספקטיבה רחבה וביקורתית. הגישה בתוכ
מבטאת הערכה ביקורתית להישגי המדע בימינו ולהיסטוריה הענפה מהם צמחו, יחד עם מודעות לדרכים הסבוכות, 

 הפנים, והטרנספורמטיביות שבהן משפיעים זה על זה המדע, הטכנולוגיה והחברה.-רבות
 

 מבנה תכנית הלימודים
של לימודים בקורסי ליבה ועוד נ"ז)  16(ש"ש  8 כוללים בתואר שניהלימודים בתכנית הם לתואר שני ושלישי בלבד ו

בתואר השלישי הקורסים  נ"ז). 40( ש"ש 20 של קורסי בחירה וסמינריונים מתקדמים, סה"כנ"ז)  24(ש"ש  12
נקבעים על בסיס אישי. קורסי הליבה כוללים קורס שנתי בהיסטוריה של המדעים, קורס שנתי בפילוסופיה של 

 טכנולוגיה וחברה. מדע המדעים, וקורס ייעודי ב
 . http://www.sts-biu.orgתיאור הקורסים הללו וקורסי הבחירה השונים ניתן למצוא באתר התוכנית 
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 תואר שני

  קיים מסלול א בלבד (עם עבודת מחקר)
 המועמדים יכולים ללמוד בתכנית מאחת מהאפשרויות הבאות:

 או שני ממוסד אקדמאי מוכר בישראל או בחו"ל. משך התכנית כשנתיים. ים בעלי תואר ראשוןסטודנטתואר שני עם תזה. ל . 1
 מסלול משולב לתואר שני ושלישי (פרטים בפרק המבוא). . 2
 

 תנאי קבלה 
יתקבלו גם הלימודים המוצעים בתכנית פתוחים בפני מועמדים מצטיינים והקבלה תחרותית. יחד עם זאת, 

הפוטנציאלית של  לתרומתם יר ומגוון. בכל מקרה, יינתן משקל גםמועמדים מבטיחים בעלי רקע חוץ אקדמי עש
 המועמדים לסיג ושיח האינטלקטואלי בקרב חברי התכנית. המועמדים לתכנית יעברו ראיון אישי. 

 
 ידיעת שפות

ראה  –(פרטים על מבחני המיון, רמות הקורסים שייקבעו והקריטריונים למתן פטור לזכאים  אנגלית לתואר השני
 ק  המבוא).בפר

 
 הוראות לכתיבת עבודת הגמר

 מתקדמים בפרק המבוא. םללימודי הספרבית ראה תקנון 
 

 בחינת גמר
 בחינת הגמר תתבסס על עבודת הגמר ועל הביבליוגרפיה ששימשה בסיס לעבודת המחקר.

 
 לימודי יהדות

 על פי הדרישות הכלליות לתואר השני (ראה בפרק המבוא).
 
 

 עד סוף שנה"ל הראשונה.הצעת מחקר יש להגיש 
 

 תואר שלישי
 

 בתכנית למדע טכנולוגיה וחברה קיים מסלול לתואר שלישי ישיר.
 מועמדים המתקבלים למסלול זה יבנו תכנית לימודים אישית עם המנחים שלהם. משך התכנית מוערך בארבע שנים.

 
 תנאי קבלה 

וונטי כגון היסטוריה (של המדע אך לא רק), פילוסופיה מועמדים מרשימים במיוחד בעלי תואר שני בהצטיינות בתחום רל
(של המדע אך לא רק), לימודי מדע, טכנולוגיה וחברה, וגם תחומים אחרים. יינתן משקל משמעותי לתרומתם 

 הפוטנציאלית של המועמדים לסיג ושיח האינטלקטואלי בקרב חברי התכנית. המועמדים לתכנית יעברו ראיון אישי. 
 
 

 ם נוספיםלקבלת פרטי
 03-5317756ניתן לפנות בטלפון 

oren.harman@gmail.com:E-mail 
http://www.sts-biu.org 
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 המחלקה לכלכלה
 

 תואר שני
 מסלולים

 קיימים שני מסלולים:
כולל ביצוע מחקר והגשת עבודת גמר בכתב (לסטודנטים השוקלים המשך לימודים לתואר שלישי מומלץ  - מסלול א

 זה). ללמוד במסלול
 ללא עבודת מחקר. - מסלול ב

 
 דרישות הקבלה לשני המסלולים
בלימודי התואר הראשון בכל תחומי הלימוד. במקרים מסוימים  לפחות 80תנאי הכרחי לקבלה הוא ציון ממוצע של 

הקבלה מותנית במספר המקומות הפנויים במחלקה הממוצע הנדרש יהיה תלוי במקצוע הנלמד בתואר הראשון. 
. המחלקה לכלכלה אינה מתחייבת לקבל את כל המועמדים העומדים בתנאי הרישום לקביעת המחלקה בהתאם

 . פי שיקול דעתה של המחלקה-מיון סופי של המועמדים יערך עלהנקובים לעיל. 
 ההחלטה על קבלת מועמד לתואר שני הנה בסמכות בית הספר ללימודים מתקדמים.

יברסיטת בר אילן יוכלו להתחיל כבר בשנה ג ללימודיהם את קורסי סטודנטים הלומדים לתואר ראשון באונ
 ההשלמה במקביל לסיום לימודי התואר הראשון, מותנה בשיקול דעת המחלקה.

 לימוד קורסי ההשלמה אינו מחייב קבלה לתואר שני. 
 

 תכניות לימודים
 כולל ביצוע מחקר והגשת עבודת גמר בכתב (מסלול א). - כלכלת עסקים

 ללא עבודת מחקר (מסלול ב).  -  
 במסגרת מסלול ללא עבודת מחקר ניתן ללמוד בתחום מימון ובנקאות.  -  

 .כולל ביצוע מחקר והגשת עבודת גמר בכתב (מסלול א בלבד)    - כלכלה
 ללא עבודת מחקר (מסלול ב בלבד). ראה/י פרק נפרד.    - חשבונאות

 
 לימודי השלמה

אים בכלכלה ושיתקבלו ללימודי התואר השני יחויבו בלימודי השלמה בהיקף של לכל סטודנטים החסרים רקע מת
אשר  תוך שנה אחת בלבד. על הסטודנטים להירשם ולסיים את דרישות קורסי ההשלמה נ"ז) 38ש"ש ( 19 היותר

 תכלול סמסטר א, ב וקיץ החל מהמועד בו התקבלו ללימודיהם. 
לפחות. לא ניתן להתחיל בלימודי המ.א. לפני סיום כל דרישות ההשלמה  76הממוצע הנדרש בקורסי ההשלמה הינו 

 .בממוצע הנדרש
 

 הקורסים הנדרשים בלימודי ההשלמה:
 

 סמסטר א -שנה א 
 נ"ז) 4( ש"ש 2 מבוא לכלכלה מיקרו 66-101
 נ"ז) 3( ש"ש 1.5 מתמטיקה לכלכלנים א 66-110
 נ"ז) 3( ש"ש 1.5 שיטות כמותיות 66-231
 נ"ז) 3( ש"ש 1.5 מבוא לאקונומטריקה א 66-236
 נ"ז) 2( ש"ש 1 יישומי מחשב באקונומטריקה  66-238

 נ"ז) 15( ש"ש 7.5 סה"כ 
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 סמסטר ב -שנה א 

 נ"ז) 3( ש"ש 1.5 מתמטיקה לכלכלנים ב 66-111
 נ"ז) 3( ש"ש 1.5 מקרו כלכלה א 66-201
 נ"ז) 4( ש"ש 2 תורת המחירים א 66-213
 נ"ז) 3( ש"ש 1.5 מבוא לאקונומטריקה ב 66-237
 נ"ז) 3( ש"ש 1.5 יסודות המימון 66-251

 נ"ז) 16( ש"ש 8 סה"כ 
 

 .)) יחויבו רק מועמדים שהתקבלו למסלול כלכלת עסקים (דגש על מימון ובנקאות66-251בקורס יסודות המימון (
 

 סמסטר קיץ -שנה א 
 נ"ז) 3( ש"ש 1.5 מקרו כלכלה ב 66-202
 נ"ז) 4( ש"ש 2 תורת המחירים ב 66-214

 נ"ז) 7( ש"ש 3.5 סה"כ 
 
 

 סטודנטים החייבים בקורסי ההשלמה חייבים ללמוד את הקורסים:

 "מבוא לכלכלה מיקרו" ו"מתמטיקה לכלכלנים א" לפני הקורסים "מקרו כלכלה א" ו"תורת המחירים א". 
  

י ההשלמה, רשאית המחלקה להפסיק את כישלונות בקורס 4-סטודנטים שיצברו יותר מ
 לימודיהם ולא לאשר המשך לימודים לתואר שני במחלקה.

 
בוגרי החוג המשולב במסלול כלל במדעי החברה ובוגרי המחלקה לניהול, יכולים לקבל פטורים מקורסי השלמה על 

  בסיס לימודיהם לתואר הראשון.
 

 והיקף שעות תכניות
ועבודת  נ"ז) 28ש"ש ( 14בגין  , ניקודנ"ז) 36ש"ש פרונטליות ( 18של  היקף –מחקר מסלול א עם עבודת  -כלכלה   •

 מחקר. 
 הינן חובה ללא חיוב שכר לימוד וניקוד. 66-914, 66-855, 66-850סדנאות 

  -מסלול א עם עבודת מחקר  -כלכלת עסקים  •
 עבודת מחקר. ו נ"ז) 28ש"ש ( 14בגין  , ניקודנ"ז)    36ש"ש פרונטליות ( 18של  היקף

 הינן חובה ללא חיוב שכר לימוד וניקוד. 66-914, 66-855, 66-850סדנאות 
ש"ש  18 בגין  פרונטליות, ניקודנ"ז),   40ש"ש פרונטליות ( 20 היקף של -מסלול ב  ללא עבודת מחקר  -כלכלת עסקים  •

 .נ"ז)  36(
  מסלול ב ללא עבודת מחקר בלבד (ראה פרטים בהמשך). -חשבונאות  •
 

 כישלונות
 כישלונות בקורסי התואר השני, רשאית המחלקה להפסיק את לימודיו לתואר השני במחלקה. 4-סטודנט שיצבור יותר מ
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 מעבר בין מסלולים
 המחלקה רשאית להעביר סטודנט, בעקבות הישגיו הנמוכים, ממסלול א למסלול ב.

 בכל דרישות הקורסים הקיימים במסלול א, ולהיפך. סטודנט המעוניין לעבור ממסלול ב למסלול א יצטרך לעמוד
 

 חפיפות
 המחלקה אינה מאפשרת חפיפות בין קורסים במסלולי הלימוד השונים במחלקה ובאוניברסיטה.

 
 דרישות משותפות לכל המסלולים

 ידיעת שפות 
 ראה –תן פטור לזכאים אנגלית לתואר שני (פרטים על מבחני המיון, רמות הקורסים שייקבעו והקריטריונים למ א. 

 בפרק המבוא).
 ידיעת שפה זרה נוספת אם תידרש לצורכי עבודת המחקר. ב. 

 
 לימודי יהדות

 על פי הדרישות הכלליות לתואר השני (ראה בפרק המבוא).
 

 בחינת גמר
 הבחינה במסלול עם עבודת מחקר תתבסס על עבודת הגמר ועל הביבליוגרפיה ששימשה בסיס לעבודת המחקר. 

 
 הוראות לכתיבת עבודת הגמר (מסלול א)

 ראה תקנון בית הספר ללימודים מתקדמים בפרק המבוא.
 
 

 על תלמידי מסלול א לבחור מנחה ונושא למחקר
 מסוף שנת הלימודים הראשונה שלהם. לא יאוחר

 
 

 הצעת מחקר יש להגיש עד סוף שנה"ל הראשונה
 מסוף סמסטר א של שנה"ל השנייה. ולא יאוחר

 
 

 בלת פרטים נוספיםלק
 ניתן לפנות למחלקה לכלכלה 

  14:00 -11:30קבלת קהל: ימים א, ג  בין השעות 
 10:30 -08:30ימים ב, ה בין השעות 

 15:00 -14:00מענה טלפוני: ימים א, ג בין השעות 
  12:00 -11:00ימים ב, ה בין השעות 

 9:00-10:00יום ד בין השעות 
 03-5318920/347טלפון:    

E-mail: Economics.student@biu.ac.il 
econ.biu.ac.il 

mailto:.student@biu.ac.il
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 תואר שלישי

 
 תחומי התמחות

 מיקרו –תיאוריה כלכלית  •
 מקרו –תיאוריה כלכלית  •
 ארגון תעשייתי •
 המשחקים וקבלת החלטותתורת  •
 כלכלה בינלאומית •
 צמיחה כלכלית •
 סטוריה כלכליתהי •
 מימון ובנקאות •
 כלכלה מוניטרית •
 כלכלה התנהגותית •
 כלכלת עבודה •
 כלכלה ופוליטיקה •
 כלכלה ציבורית •
 כלכלת ישראל •
 

מועמדים המעוניינים להשתלב בלימודי התואר השלישי במחלקה לכלכלה מתבקשים להעביר בדואר אלקטרוני 
 חומר הרלוונטי לפי הפירוט הבא:את ה Economics.Dept@biu.ac.ilלכתובת: 

 גיליון ציונים .1
 שמות של שני ממליצים .2
 מכתב מוטיבציה .3
 קורות חיים .4
 כל חומר רלוונטי אחר .5

 
 לאחר קבלת החומר הנ"ל המועמד יוזמן לפגישה עם חברי הוועדה שהינם גם ועדת קבלה מחלקתית.

 
 
 
 
 

 לקבלת פרטים נוספים
 03-5318918ניתן לפנות לגב אורית ניסים בטלפון 

E-mail: orit.nissim@biu.ac.il 
econ.biu.ac.il 
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 תואר שני בחשבונאות
 M.A. in Accounting 

 
 מבוא

, הוא לערוך ביקורת על הדיווח 1955שנת  -תפקידו של רואה החשבון, כפי שהוגדר בחוק רואה חשבון התשט"ז 
 יבי, רלוונטי ומהימן.הכספי של התאגיד, וזאת על מנת לוודא שהדיווח הנ"ל הוא אובייקט

 בסוף תהליך הביקורת יצרף רואה החשבון לדוחות הכספיים את דו"ח המבקרים, המתייחס לשלבי הביקורת ולתוצאותיה.   
 יחד עם זאת במהלך העשור האחרון חלו תמורות מרחיקות לכת במקצוע ראיית החשבון.  

בתחומים רבים הנוגעים לניהול הפיננסי של  רואי חשבון רבים אינם משמשים כמבקרי חשבונות אלא משתלבים
 התאגיד או לשוק ההון בכללותו. 

כיום ניתן לראות יותר ויותר רואי חשבון המתפקדים כמנהלי כספים או חשבים של חברות, יועצי השקעות בבתי 
 אגידים וכו. השקעות, חתמים של הנפקות, מעריכי שווי של חברות ונכסים, יועצים לבניית אסטרטגיות עסקיות של ת

כמו כן, התחום של בניית תכנוני מס גלובליים, תוך התחשבות באמנות המס השונות, הלך וצבר תאוצה, וזאת עקב 
 הגלובליזציה של עולם העסקים. 

  
 רציונאל התכנית

תכנית הלימודים המוצעת מביאה בחשבון את השינויים שחלו במקצוע ראיית החשבון בשנים האחרונות, ושמה לה 
 מטרה את היעדים הבאים: ל

להקנות לסטודנטים את היכולת לשלב בין טכנולוגיה לפיננסים, תוך מתן דגש על לימוד כלים טכנולוגיים  .1
 ) והטמעת מערכות ניהוליות.BIפיננסי, בינה עסקית ( ERPיישומיים כגון: 

 מרבית הקורסים הטכנולוגיים יילמדו בשיתוף עם חברות הייטק  מובילות במשק. 
תוך מתן דגש  נקת כלים יישומיים להתמודדות עם המטלות הנדרשות מרואה החשבון בעידן המודרני,הע .2

 לתחומים הבאים:
 שוק ההון; •
 ניהול סיכונים והשקעות; •
 תכנוני מס גלובליים ומיסוי פנסיוני; •
 מיזוגים ורכישות; •
 ניהול משא ומתן; •
 מערכת הבנקאות;  •

 שילוב הרצאות עם מנהלים בכירים במשק.לימוד הצד הפרקטי של הניהול העסקי, תוך  .3
 

 מסלולים
 קיים מסלול אחד בלבד:

 ללא עבודת מחקר. -מסלול ב 
 

 דרישות מוקדמות
 תכנית הלימודים מיועדת לבוגרי תואר ראשון ושנת השלמה בחשבונאות במוסד אקדמי מוכר. .א
הנ"ל יועלו לוועדת חריגים אשר  בתואר הראשון. סטודנטים שאינם עומדים בקריטריון 80ציון ממוצע של לפחות  .ב

 תבדוק את מועמדותם באופן פרטני.
 

 משך הלימודים 
 סמסטר א וסמסטר ב.  -הלימודים יתפרסו על פני שני סמסטרים  .א
 21:30ועד השעה  16:00חמישי החל מהשעה , יום 21:30עד  16:00ראשון החל מהשעה הלימודים יתקיימו בימי  .ב

 .13:30 -ל 08:00ובימי שישי בין השעות 



 
 
 
 

157 
 
 
 

 
 אילן. -לתלמידי התכנית אשר יסיימו את הדרישות לתואר השני יוענק התואר מוסמך בחשבונאות של אוניברסיטת בר

 
 בחינת גמר

 הבחינה תתקיים על חומר לימודים שייקבע במחלקה.
 

 לימודי יהדות
 על פי הדרישות הכלליות לתואר השני (ראה בפרק המבוא).

ואר הראשון במוסד שאינו אוניברסיטת בר אילן ילמדו שני קורסים מתוקשבים (לימוד סטודנטים אשר סיימו את הת
באמצעות האינטרנט) ביהדות. סטודנטים אשר סיימו את התואר הראשון באוניברסיטת בר אילן ילמדו קורס 

 מתוקשב אחד ביהדות.
 

 נוהלי הרשמה 
הצורך יש לפנות אל מזכירות התוכנית בטלפון לקבלת ערכת הרשמה, הנחיות לרישום וקביעת פגישת יעוץ במידת 

 ).6780* (כוכבית  6780
 
 קבלת ערכת הרשמה אינה כרוכה בתשלום. 
 
 
 
 

 לקבלת פרטים נוספים
 1* שלוחה 6780ניתן לפנות בטלפון 

 21:00 – 8:00ה בין השעות -בימים א
 12:00 – 8:00בימי ו בין השעות 

 ניתן להשאיר הודעה בכל שעה
E-mail: advice@barilan-cpa.co.il 

www.barilan-cpa.co.il 
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 בית הספר למנהל עסקים
 

 תואר שני
 מסלולים

 קיימים שני מסלולים:
 כולל ביצוע מחקר והגשת עבודת גמר בכתב. - מסלול א
 ללא עבודת מחקר. - מסלול ב

 מגמות  .1
 השקעות ניהול תיקי, עסקיות רותחב של כספי ניהול בתחום לתפקידים מקצועיים מכשירה מימון מגמת - מימון

, בנקים ,עסקיות בחברות ומטה ניהול בתפקידי בקריירה מתאימה למעוניינים המגמה, ערך בניירות ומסחר
 לבוגריה את מקנה המגמה, ההון בשוק העוסקות ציבוריות וחברות ורשויות ממשלתיים משרדים, ביטוח חברות
, וכמותיים אנליטיים כלים ומתן תיאורטי רקע על בניית דגש םע ניהולית פיננסית לקריירה והיסודות הכלים

 ותפקידיו העסקית בחברה הפיננסי הניהול מקומו של על דגש יושם, המודרני הפיננסים בעולם הדרושים למנהל
 ההון שוקי עם והיכרות בינלאומי מימון ,המודרנית ההשקעות תורת של מעמיקה הבנהי, המנהל הפיננס של

 .בפרט נגזרים ערך בכלל וניירות ערך ניירות של מעמיקה והבנה, הישראלי ההון בורסה ושוקה, הגלובליים
 באחד המעשית וההתנסות הידע את ולהעמיק אפשרות להתמקד תינתן, המגמה של הליבה ללימודי בנוסף
 האשכולות:  משני

 של אנליזה, תיקים ועיביצ מדידת, השקעות של ניהול והמעשי התיאורטי בצד יתמקד השקעות ניהול אשכול
 וכולל, התנהגותי מימון כמו מתקדמים בהשקעות לנושאים מרחיב האשכול, נגזרים ערך ערך וניירות ניירות
 עבודה תתבצע הפרקטיקום במסלול במסגרת, ההון ושוקי השקעות של בתחום סמינר מחקרי של ביצוע

 .ההון שוק בתחום מעשית
 לנושאים וירחיב הפירמה של הפיננסי הקשורים לניהול שאיםבנו ויעמיק יתמקד חברות מימון אשכול

 מעשית סדנא כולל המסלול, ן"נדל סיכונים ומימון ניהול, תאגידי ממשל, ניהולית חשבונאות כמו מתקדמים
 סמינר לבצע יידרשו הסטודנטים זה במסלול .הישראלי במשק מובילות חברות בשיתוף מתקדם חברות במימון
 .הפירמה לתורת וריםבתחומים הקש מחקרי
 ברמה והן הארצית ברמה הן השיווק בתחום מפתח בוגריה לתפקידי את מכשירה בשיווק המגמה - שיווק

 התחומים את, היתר בין, הכוללים בשיווק עדכניים ומרכזיים בנושאים ידע מקנה בשיווק מגמה, ההבינלאומית
 הסביבה ניתוח, שיווקי מחקר, נהגות צרכניםהת, בינלאומי שיווק, חברתית מדיה, דיגיטלי שיווק :הבאים

 התחרות .הפצה ומדיניות מאמץ הקידום מדיניות, מחירים מדיניות, מוצרים מדיניות, ניתוח מתחרים, השיווקית
 ,עסקיות הזדמנויות ניצול תוך השיווק בתהליכי להשקעה מרבית החברות את מחייבת הנוכחי בעידן הקיימת

המעוניין  מנהל לכל חיונית בשיווק מגמה, הפועלות בהם הן בשווקים המתרחשים הדינמיים לשינויים והתאמתן
 המאפשרים, ההתמחות לימודי במסגרת המעשיים המוענקים הכלים בשל וזאת, העסקית בעשייה להשתלב
 .הנוכחי לעידן הרלוונטיים העסקיים התהליכים כלל הבנה של

 באחד המעשית וההתנסות הידע את ולהעמיק תמקדאפשרות לה תינתן, המגמה של הליבה ללימודי בנוסף
 :האשכולות משני

 המדיה של השיווק וערוצי הטקטיקות, האסטרטגיות ,הכלים עם בהיכרות המתמקד דיגיטלי שיווק אשכול
 המסורתית מהמדיה מועברים מרכזיים שיווק שבו תקציבי בעידן, עסקי יתרון להשגת הנדרשים הדיגיטלית

 .הדיגיטלית למדיה
 התהליכים הבנת תוך, בינלאומיות בחברות חיוניים למנהלים כלים בהענקת המתמקד בינלאומי שיווק כולאש

 .ארגונית והתנהגות בניהול ההתמחות עם בשילוב נלמד האשכול. תרבותיות-רב במסגרות הנדרשים והאסטרטגיות
 ההיבטים בניהול המיקרו ברמת בוגריה מכשירה את ארגונית והתנהגות ניהול מגמת - ניהול והתנהגות ארגונית

 בנוסף .הרחבה הארגונית ברמה שינוי ואסטרטגיה תהליכי בניהול המקרו וברמת בארגון העובדים הפסיכולוגיים של
 וההתנסות להובלת הכלים, הידע את לסטודנטים מציעה המגמה ,ארגוניים ותהליכים עובדים ניהול של הליבה לתכני

 ומבוסס צוותי שטוח ארגוני למבנה ומעבר בגלובליזציה המאופיינת, 21 -ה מאהה של הארגונית בסביבה תהליכים
 יקבלו בוגרי המגמה, האלו הדינמיות הארגוניות לסביבות את בוגריה להכין כדי נועד המגמה של זה מבנה, עבודה

 .21 -ה המאה של הארגונית בסביבה ועסקי ארגוני ופיתוח מחקר, ייעוץ, ניהול לתפקידי מתאים רקע
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 באחד המעשית וההתנסות הידע את להתמקד ולהעמיק אפשרות תינתן, המגמה של הליבה ללימודי בנוסף
 האשכולות: משני

 תרבותיות בסביבות שפועלות ל"בינ ניהול בחברות באתגרי המתמקד ל"בינ ואסטרטגיה ניהול אשכול
 הרמה ועד והצוות העובד רמתתרבותית מ-הרב בסביבה בניהול סטודנטים ומכשיר, שונות בעולם ועסקיות

 .האסטרטגית
: מנהיגות: צוותים ומבוססי שטוחים בארגונים החיוניים למנהל בכלים מתמקד ארגונית מנהיגות אשכול פיתוח

 .ארגוני שינוי וניהול צוותים הובלת: מ"ומו ניהול קונפליקטים
 העונים, וההתנסות ליםהכ, הידע את להקנות לבוגרים נועדה מידע המגמה במערכות -מערכות מידע 

 הסטודנטים, מהתעשייה חברות משותפים עם קורסים מקיימת המגמה כך לשם. 21 -ה השוק במאה לדרישות
 הכשרת לצורך הסמכה גופי עם פעולה שיתופי מוסדו ,וכן בינלאומיים ניהול בפרויקטים וסימולציות משתתפים

 ISACA. של סניף הישראליה זה ובכלל, בשוק המקובלות מקצועיות הבוגרים בהסמכות
 באחד המעשית וההתנסות הידע את להתמקד ולהעמיק אפשרות תינתן ,המגמה של הליבה ללימודי בנוסף
 :האשכולות משני

 בכלי בשימוש משולב הלימוד . Data Science-ה לתחום הבוגרים את המכשיר ,עסקית אנליטיקה אשכול
 תחומי למגוון אוריינטציה עם ,בארגון Data scientists -כ לשמש הבוגרים את ומכשיר ,ייעודיים תוכנה

 .ושיווק מימון זה תחומי ובכלל, העסקית האנליטיקה
 וטכנולוגיות תשתיות של והאבטחה הארגון ,הניהול להיבטי הבוגרים את מכשיר וסייבר תשתיות ניהול אשכול
 :בתחום רשמיות הסמכה בחינות תילש והכנה הכשרה כוללים גם הקורסים, ולכלים לידע מעבר. בארגון המידע

 CRISC.  והסמכת CSX הסמכת
 
  

-ולא ללמוד באופן עצמאי. פרטים על תתקיימת,  מגמהלהוסיף לרק  ניתן וביזמות וחדשנות, אות קיים אשכול בנוסף, 
 ההתמחות ביזמות וחדשנות יינתנו לקראת פתיחת שנה"ל ע"י מזכירות בית הספר.

 
 
 והליך הקבלהתנאים להגשת מועמדות  .2

 76לתכנית המב"ע יכולים להגיש מועמדות בעלי תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר, בעלי ציון ממוצע של  א. 
חוגי ייעשה ממוצע בין הציונים הסופיים של שני -לפחות בכל לימודי התואר הראשון (לבעלי תואר דו

 י ציונים שונים לקבלה.החוגים). ממועמדים שלמדו תואר ראשון בתחומים שונים יידרשו ממוצע
 להלן). 3מספר המקומות מוגבל ולכן יתקבלו בעלי הנתונים הגבוהים ביותר (ראה סעיף  ב. 
המבוקשת תוך ציון עדיפות ראשונה ושנייה. דרישות הקבלה  מגמהבעת הרישום יציין המועמד את ה ג. 

שנבחרה בעדיפות שנייה  מהמג) אינן שוות. הקבלה לGMATהשונות (כמו ממוצע ציונים וציון  מגמותל
 היא על בסיס מקום פנוי.

סטודנטים אשר עדיין לא השלימו את כל חובותיהם לתואר הראשון אינם רשאים להתחיל לימודיהם לתואר  ד. 
 השני בבית הספר למנהל עסקים באותה שנת לימוד.

חייבים להגיש את  סטודנטים הנמצאים בשנת הלימודים האחרונה לתואר ראשון בעת הגשת המועמדות,  
 אישור סיום הלימודים לבית הספר ללימודים מתקדמים עד סוף דצמבר של אותה שנה.

החלטות ועדת הקבלה יתבססו על הציונים שיוגשו בעת ההרשמה בלבד. הוועדה לא תמתין לקבלת כל  ה. 
ונים ששופרו הציונים של מועמדים שטרם סיימו את לימודיהם. כמו כן, הוועדה לא תתחשב בממוצעי צי

 לאחר מועד ההרשמה.
כל סטודנט חדש מתקבל מלכתחילה למסלול ב, שהינו מסלול ללא עבודת מחקר. דרך קבלה זו היא  ו. 

אדמיניסטרטיבית בלבד. סטודנט המעוניין לבצע מחקר (במסגרת מסלול א) מתבקש להגיש בקשה 
בית הספר מעודד סטודנטים  לשינוי המסלול בסוף שנה"ל הראשונה יחד עם הגשת הצעת המחקר.

מצטיינים לעבור למסלול א, אך לא יוכל להתחייב להקצות מנחה לכל סטודנט המעוניין בכתיבת עבודת 
מחקר. במסלול זה מועבר הדגש מהשתתפות בהרצאות פרונטאליות לעבודה עצמית, ולכן מספר 

-לימודים המוצעים מפעם לפעם על במסלול ב. כמו כן, מענקי נ"ז 42במקום  נ"ז 32הינו  נקודות הזכות
 ידי בית הספר מיועדים לתלמידי מסלול א ולתלמידי התואר השלישי.
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 קריטריונים המשפיעים על הקבלה .3
 כל אחד מהקריטריונים הבאים ישפיע על סיכוייך להתקבל: 

י הלימוד לפחות בלימודי התואר הראשון. ציון המינימום משתנה בהתאם לתחומ 76ציון ממוצע של  א) 
 השונים של המועמדים. 

. הבחינה 31.05.2019לפחות. על המועמדים לגשת לבחינה עד ליום  40בציון  חובהכמותי  GMATמבחן  ב) 
או   44-161-855-7219ידי גורם חיצוני. פרטים ורישום לבחינה באמצעות טלפון לאנגליה -נעשית על

 .www.mba.comבאתר האינטרנט 
ומעלה וציון החלק הכמותי בבחינת הפסיכומטרי שלהם הינו  85הם הינו יוניסטודנטים אשר ממוצע צ ג)   

  .יוכלו ללמוד בתכנית למצטייני תואר ראשון GMAT-ומעלה ומעוניינים לקבל פטור מ 126
-03ישראל" בטל: -ניתן לפנות ל"קרן חינוך ארה"ב GMATלקבלת ספרים וחומר הכנה לבחינת ה  

5172131. 
  

 
 
 
 
 
 

 

 ציון ממוצע כללי של תואר שני או ציון חלקי (אם קיים). ד)
 
 
 

 
 :GMAT-פטורים מבחינת ה

   לפחות באחד מהחוגים האלה:  80בעלי תואר שני ממוסדות המעניקים תואר המוכר ע"י המל"ג בציון סופי  )א
 ..D.Sc-ו Ph.D. ,M.D. ,D..M.Dעלי תואר הנדסה, כלכלה, מדעי הטבע, מדעים מדויקים וכן ב  

לפחות בתחומים שלא הוזכרו  85בעלי תואר שני ממוסדות המעניקים תואר המוכר ע"י המל"ג בציון סופי  )ב
 בסעיף 

 הקודם.  
 -ומעלה בתואר ראשון בדגש כמותי יכולים להגיש בקשה לפטור מבחינת ה 90סטודנטים בעלי ממוצע של  )ג
  GMAT . 
אינו  90תידון בוועדת הקבלה של בית הספר למנהל עסקים. למען הסר ספק, ממוצע של בקשת הפטור   

 מקנה פטור אוטומטי. הפטור מבוסס על שקלול מכלול הנתונים האקדמיים של הסטודנט. 
 

 המבוקשת בעת ההרשמה.  מגמה. על המועמד לבחור את המגמותהקבלה הינה לפי ה
כמותי (או פסיכומטרי כמותי,  GMATמוצע התואר הראשון + ציון השונות תתבסס על ציון מ מגמותלהקבלה 

 במידה ורלוונטי, כפי שפורט לעיל) חתך הקבלה ייקבע בתום תקופת ההרשמה על סמך נתוני הנרשמים.
  

 דרישות אקדמיות  .4
 הדרישות המפורטות תתפרסמנה בידיעון הפקולטה למדעי החברה לקראת פתיחת שנה"ל. 
 

 תוכנית דו שנתית – םסדרי הלימודי .5
סמסטרים), בימי ראשון  4הינה תכנית מובנית. הלימודים יתקיימו במהלך שנתיים (הדו שנתית התכנית  א.

 .14:00-8:00וביום שישי בין  22:00-16:00בין השעות 
 משך הלימודים ב.
 שנתיים.הסטודנט נדרש לסיים את לימודיו במסלול א (עם מחקר) ובמסלול ב (ללא מחקר) במשך  
 בית הספר ללימודים מתקדמים מאפשר במקרים מוצדקים ובהמלצת יו"ר הוועדה המחלקתית.    
 חקר. מוהמנחה הארכה לשנת לימודים שלישית, וזאת רק לסטודנטים במסלול עם עבודת  
 מספר מצומצם של קורסים עשויים להילמד בשפה האנגלית. .ג

 חשוב מאד!!
 GMAT-הנך מתבקש לשלוח את ציון ה

 ,03-7384040ס מס לאחר ביצוע הבחינה לפק
 bschool@biu.ac.ilאו למייל 

 בציון ההתמחות אותה ביקשת בעדיפות ראשונה.
 ניתן לשלוח את הציון הלא רשמי שהתקבל ביום הבחינה.

http://www.mba.com/
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 לימודי השלמה  .6
עליו השלמה בהתאם ללימודיו הקודמים לתואר ראשון. סטודנט שחויב בקורסי השלמה, הסטודנט יחויב בקורסי   

לסיימם במהלך סמסטר הקיץ לפני תחילת שנה"ל הראשונה. במידת הצורך תינתן הארכה עד סוף סמסטר 
 לפחות. 76הסטודנט מחויב לסיים את קורסי ההשלמה בממוצע של  א של שנה"ל הראשונה.

ורסים אלה במלואם או בחלקם במוסד אקדמי מוכר, בהיקף דומה וברמה זהה לדרישות אם הסטודנט למד ק  
השנים האחרונות, הוא רשאי להגיש לבית הספר בקשה לפטור מהקורסים שנלמדו.  7בית הספר, במהלך 

בקשות כאלה יש להגיש מיד לאחר קבלת הודעת הקבלה. לאחר סיום כל קורסי ההשלמה חובה להגיש בקשה 
 פר ללימודים מתקדמים לביטול התנאי.לבית הס

 
 
 

 לימודי ההשלמה הינם: 
 נ"ז 3    -מתמטיקה  
  סטטיסטיקה למנהל עסקים 
 נ"ז 3  - (תתקיים בחינת פטור) 
 נ"ז 2   -למיקרו כלכלהמבוא  
                נ"ז 2   -מבוא למקרו כלכלה 
 נ"ז 10 סה"כ     

 
 
 
 
 

 למה ובהיקפם.**ייתכנו שינויים בתכני קורסי ההש
 

 תכנית הלימודים .7
 : מימון, שיווק, ניהול והתנהגות ארגונית ומערכות מידע. מגמות 4תכנית המב"ע מציעה   
 .מגמותאין אפשרות להתמחות בשתי   
שנתית ותכנית המצטיינים, המעוניינים בכך, לתגבר -אפשר לסטודנטים בתכנית הדומבית הספר למנהל עסקים   

הראשית שלהם. בחירה באפשרות זו תכלול תוספת של  מגמהחום היזמות, במקביל ללימודי האת לימודיהם בת
מספר קורסים ועשויה להיות כרוכה בהוספת יום לימודים. קורסים אלו הינם מעבר למכסת השעות הנדרשת 

 ויחייבו בתוספת שכר לימוד בהתאם.  
(ראה להלן). גם  מגמההעקרונות של ה לפחות בקורס 80הוא ציון  מגמותתנאי כניסה לכל אחת מן ה 

 לפחות בקורס הבסיס ביזמות. 80ביזמות תהיה מותנית בקבלת ציון  לאשכול ההצטרפות 
במוסד אקדמי מוכר, או באוניברסיטת בר אילן במחלקה אחרת  לתואר שניסטודנט שהחל אך לא סיים לימודיו  

נו והן בהיקפו לזה הנדרש בתכנית לימודי מב"ע השנים האחרונות קורס זהה או מקביל, הן בתוכ 4-ב ולמד 
קורס דומה  התואר הראשוןוהשיג ציון גבוה, יוכל להגיש בקשה לפטור מהקורס. סטודנט שלמד במסגרת לימודי 

בהיקפו ובתוכנו לקורס המוצע בבית הספר למנהל עסקים לא יהיה רשאי ללמוד קורס זה ויחויב בקורס אחר 
 במקומו (המרה).

טור או המרה של קורסים יש להפנות באמצעות טופס המיועד לכך למזכירות בית הספר. הסמכות בקשות לפ 
 לאישור פטור מקורסים היא בידי בית הספר ללימודים מתקדמים.
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 מכסת השעות והסמינריונים .8
 

 עם עבודת מחקר -סלול א מ
 מימון מגמת

 נ"ז 32
  (א) נ"ז 8 סמסטר ראשון

 שם הקורס נ"ז ש"ס
 עקרונות המימון 2 4
 חשבונאות פיננסית 2 3
 1 ניהול השיווק 2 3
 עקרונות הניהול 2 3
 

  (ב)נ"ז  9סמסטר שני 
 שם הקורס נ"ז ש"ס

 מחסני נתונים 2 2
 בחירת תיק השקעות 3 3
 מימון בינ"ל 2 2
 שיטות מחקר מתקדמות במימון 2 2
 

  (א)נ"ז  15סמסטר שלישי 
 שם הקורס נ"ז ש"ס

 מכשירים פיננסיים תלויים 2 2
 ניהול פיננסי 3 3
 ניתוח ניירות ערך 2 2
 אסטרטגיה עסקית 2 2
 יישומי מחשב במימון 2 2
 סמינריון במימון 4 4

 בנ"זמחלקתי שאינו מזכה סטודנט הלומד במסלול המחקרי נדרש להשתתף בסמינר 
 

 שיווק מגמת
 נ"ז 32

  (א)נ"ז  10סמסטר ראשון 
 ורסשם הק נ"ז ש"ס

 עקרונות הניהול 2 3
 1ניהול השיווק  2 3
 מחסני נתונים 2 2
 מחקר וניתוח כמותי 2 2
 יזמות 2 2
 

  (ב) נ"ז 10 סמסטר שני
 שם הקורס נ"ז ש"ס

 חשבונאות פיננסית 2 3
 שיטות מחקר מתקדמות 2 3
 אסטרטגיה עסקית 2 2
 התנהגות צרכנים 2 2
חברתית או עסקים שיווק דיגיטלי ושיווק במדיה  2 2

 בעולם רב תרבותי
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  (א) נ"ז 12 סמסטר שלישי

 שם הקורס נ"ז ש"ס
 עקרונות המימון 2 4
 שיטות בקביעת מחירים 2 2
 לעסקיםשיווק  2 2
 ניהול מותגים 2 2
 סמינריון בשיווק 4 4

 .בנ"זהלומד במסלול המחקרי נדרש להשתתף בסמינר מחלקתי שאינו מזכה  סטודנט
 

 ניהול והתנהגות ארגונית מגמת
 נ"ז 32

 
  (א)נ"ז  10סמסטר ראשון 

 שם הקורס נ"ז ש"ס
 עקרונות הניהול 2 3
 1ניהול השיווק  2 3
 מחסני נתונים 2 2
 מחקר וניתוח כמותי 2 2
 יזמות 2 2
 

  (ב)נ"ז  10סמסטר שני 
 שם הקורס נ"ז ש"ס

 חשבונאות פיננסית 2 3
 שיטות מחקר מתקדמות 2 3
 התנהגות ארגונית 2 2
 ניהול חדשנות ויזמות 2 2
 אסטרטגיה עסקית 2 2
 

  (א) נ"ז 12 סמסטר שלישי
 שם הקורס נ"ז ש"ס

 עקרונות המימון 2 4
 מיומנויות ניהול  2 2
 ניהול שינוי ארגוני 2 2
 אסטרטגיה עסקית 2 2
 סמינריון בניהול 4 4

 בנ"זמינר מחלקתי שאינו מזכה סטודנט הלומד במסלול המחקרי נדרש להשתתף בס
 

 מערכות מידע מגמת
 נ"ז 32

 
  (א)נ"ז  10 סמסטר ראשון 

 שם הקורס נ"ז ש"ס
 עקרונות הניהול 2 3
 ניהול השיווק 2 3
 מחסני נתונים למ"מ 2 2
 ניהול ידע אוניתוח מערכות  2 2
 יזמות  2 2
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  (ב)נ"ז  10סמסטר שני 
 שם הקורס נ"ז ש"ס

 ות פיננסיתחשבונא 2 3
 מערכות אחסון מידע  2 2
מערכות מידע  אושיווק מיזמים טכנולוגיים  2 2

 גאוגרפיות
 מערכות אחסון מידע אוויזואליזציה  2 2
 יסודות הסייבר 2 2
 

  (א)נ"ז  12סמסטר שלישי 
 שם הקורס נ"ז ש"ס

 עקרונות המימון 2 4
 סמינריון במערכות מידע 4 4
מתקפות והגנות  אוגילוי ידע כריית נתונים ו 2 2

 בעולם הסייבר
ניהול סיכונים בטכנולוגיות  אוניתוח רשתות  2 2

 מידע 
 אסטרטגיה עסקית 2 2
 

 .בנ"זסטודנט הלומד במסלול המחקרי נדרש להשתתף בסמינר מחלקתי שאינו מזכה 
 
 

 .התאם לכללי האוניברסיטהב המוצגות לעיל אינן סופיות וניתנות לשינויים מערכות הקורסיםיש לציין כי 
 

 
 בחינת גמר

 הבחינה תתבסס על עבודת הגמר ועל הביבליוגרפיה ששימשה בסיס לעבודת המחקר.  
 

 הוראות לכתיבת עבודת הגמר
 ניתן למצוא בתקנון בית הספר ללימודים מתקדמים בפרק המבוא.

 
 לימודי יהדות

 מבוא).על פי הדרישות הכלליות לתואר שני (פרטים נוספים בפרק ה
 

 ידיעת שפות
ניתן  –(פרטים על מבחני המיון, רמות הקורסים שייקבעו והקריטריונים למתן פטור לזכאים  אנגלית לתואר שני

 למצוא בפרק המבוא).
 בשנת הלימודים הראשונה. סטודנטים שלא השיגו ציון פטור בבחינת המיון באנגלית חייבים לעבור את הקורס באנגלית 

 
 
 

 להגיש עד סוף שנה"ל הראשונההצעת מחקר יש 
 מסוף סמסטר א של שנה"ל השנייה. ולא יאוחר
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 ללא עבודת מחקר  -מסלול ב 
 

 מימון מגמת
  נ"ז 42

 
   (א)נ"ז  8סמסטר ראשון 

 שם הקורס נ"ז ש"ס
 עקרונות המימון 2 4
 חשבונאות פיננסית 2 3
 1ניהול השיווק  2 3
 עקרונות הניהול 2 3

 

  (ב) נ"ז 9 סמסטר שני
 שם הקורס נ"ז ש"ס

 מחסני נתונים 2 2
 בחירת תיק השקעות 3 3
 מימון בינ"ל 2 2
 שיטות מחקר מתקדמות במימון 2 2

 
 

  (א) נ"ז 13 סמסטר שלישי
 שם הקורס נ"ז ש"ס

 מכשירים פיננסיים תלויים 2 2
 ניהול פיננסי  3 3
 ניתוח ניירות ערך 2 2
 אסטרטגיה עסקית 2 2
 מינריון מימון אס 2 2
 יישומי מחשב במימון 2 2

 

  (ב)נ"ז  12סמסטר רביעי 
 שם הקורס נ"ז ש"ס

 סמינריון מימון ב 2 2
 משחק עסקים 2 2
 פרקטיקום מימון 2 2
 בעיות נבחרות במימון 2 2
 ניהול סיכונים או ניהול תיק אג"ח  2 2
חשבונאות או יסודות המימון ההתנהגותי  2 2

 ניהולית
 

 שיווק מגמת
 נ"ז 42

 
  (א) נ"ז 10 סמסטר ראשון

 שם הקורס נ"ז ש"ש
 עקרונות הניהול 2 3
 1ניהול השיווק  2 3
 מחסני נתונים 2 2
 מחקר וניתוח כמותי 2 2
 יזמות 2 2
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  (ב) נ"ז 10 סמסטר שני
 שם הקורס נ"ז ש"ס

 חשבונאות פיננסית 2 3 
 שיטות מחקר מתקדמות 2 3+תרגיל

 התנהגות צרכנים  2 2
 אסטרטגיה עסקית  2 2
עסקים בעולם רב תרבותי או שיווק דיגיטלי במדיה   2 2

 חברתית
 

  (א)נ"ז  10סמסטר שלישי 
 שם הקורס נ"ז ש"ס

 עקרונות המימון 2 4
 שיטות בקביעת מחירים 2 2 
 לעסקיםשיווק  2 2
 סמינריון שיווק א 2 2
 ניהול מותגים 2 2
 

  (ב)נ"ז  12 יעיסמסטר רב
 שם הקורס נ"ז ש"ס

 סמינריון שיווק ב 2 2
 משחק עסקים 2 2
 פרקטיקום שיווק 2 2
 אסטרטגיה שיווקית  2 2
 קבלת החלטות צרכניות  2 2
 יצירתיות בשיווק ופיתוח מוצרים 2 2
 

 ניהול והתנהגות ארגונית מגמת
 נ"ז 42

 
  (א)נ"ז  10סמסטר ראשון 

 שם הקורס נ"ז ש"ס
 עקרונות הניהול 2 3
 1ניהול השיווק  2 3
 מחסני נתונים 2 2
 מחקר וניתוח כמותי 2 2
 יזמות 2 2
 

  (ב) נ"ז 10 סמסטר שני
 שם הקורס נ"ז ש"ש

 חשבונאות פיננסית 2 3 
 שיטות מחקר מתקדמות 2 3
 התנהגות ארגונית 2 2
 ניהול חדשנות ויזמות 2 2
 אסטרטגיה עסקית 2 2
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  (א) נ"ז 10 שלישי סמסטר
 שם הקורס נ"ז ש"ס

 עקרונות המימון 2 4 
 ניהול שינוי ארגוני 2 2 
 מיומנויות ניהול 2 2
 אסטרטגיה עסקית 2 2
 סמינריון ניהול א 2 2

 

  (ב)נ"ז 12סמסטר רביעי 
 שם הקורס נ"ז ש"ס

 סמינריון ניהול ב 2 2
 משחק עסקים 2 2
 פרקטיקום ניהול 2 2
 ליכי קבלת החלטותתה 2 2
 ניהול שירות בינלאומי או ניהול ופיתוח צוות 2 2
 ניהול על פי דיני העבודה  2 2
 

 מערכות מידע מגמת
  נ"ז 42

 
  (א)נ"ז  10סמסטר ראשון 

 שם הקורס נ"ז ש"ס
 עקרונות הניהול 2 3
 1ניהול השיווק  2 3
 מחסני נתונים למ"מ 2 2
 עניתוח מערכות או ניהול יד 2 2
 יזמות 2 2
 

  (ב) נ"ז 10 סמסטר שני
 שם הקורס נ"ז ש"ס

 חשבונאות פיננסית 2 3
 שיווק למיזמים טכנולוגיים   2 2
 מערכות אבחון  אוויזואליזציה  2 2
 יסודות הסייבר 2 2
 כריית נתונים וגילוי ידע  2   2
 

  (א)נ"ז  12סמסטר שלישי 
 שם הקורס נ"ז ש"ס

 ןעקרונות המימו 2 4
 מתקפות ומגננות בסייבר 2 2
 אסטרטגיה עסקית 2 2
 סמינר מערכות מידע א 2 2
 ניהול סיכונים בטכנולוגיות מידע אוניתוח רשתות  2 2
 מערכות מידע גאוגרפיות 2 2
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 (ב)נ"ז  10סמסטר רביעי 
 שם הקורס נ"ז ש"ס

 סמינר מערכות מידע ב 2 2
 משחק עסקים 2 2
 כות מידעפרקטיקום מער 2 2
 ניהול פרויקטי תוכנה 2 2
 בכריית נתונים Rיישומי  אונושאים נבחרים בסייבר  2 2

 
 .בהתאם לכללי האוניברסיטה המוצגות לעיל אינן סופיות וניתנות לשינוייםמערכות הקורסים יש לציין כי 

 
 לימודי יהדות

 על פי הדרישות הכלליות לתואר שני (פרטים נוספים בפרק המבוא).
 

 ידיעת שפות
ניתן  –(פרטים על מבחני המיון, רמות הקורסים שייקבעו והקריטריונים למתן פטור לזכאים  אנגלית לתואר שני

 למצוא בפרק המבוא).
 .בשנת הלימודים הראשונהסטודנטים שלא השיגו ציון פטור בבחינת המיון באנגלית חייבים לעבור את הקורס באנגלית 

במסלול ללא  GMAT-של ה המילולילפחות בחלק  25ית כשפה זרה על סמך ציון של ניתן לקבל פטור מחובת אנגל
 בלבד. לידיעתך, ציון זה אינו מהווה פרמטר לקבלה לתואר השני במנהל עסקים. תזה

  
 תכנית מוסמך במנהל עסקים למצטייני תואר ראשון

די המל"ג, המעוניינים, בתוך פרק זמן תכנית זו מיועדת לסטודנטים מצטיינים בתואר ראשון בכל מוסד המוכר על י
). אם משך MBAשל ארבע שנים מתחילת לימודיהם לתואר ראשון, להשלים גם תואר שני במנהל עסקים (

 שנים גם הזמן הנדרש להשלמת התואר השני יתארך בהתאם. 3-הלימודים התקני לתואר הראשון הינו מעבר ל
 

 תנאי קבלה
מצטיינים, בשנה האחרונה ללימודיהם. בוגרי תואר ראשון העומדים בתנאי  לתכנית יתקבלו תלמידי תואר ראשון

 הקבלה לתכנית, יוכלו גם הם להגיש מועמדותם. 
 הקבלה תתבסס על ממוצע ציונים במוסד הלימודים לתואר ראשון וכן ציון החלק הכמותי בפסיכומטרי.

בחלק הכמותי של  126) ומינימום של 84תחומי -בתואר הראשון (במשפטים ובבין 85נדרש מינימום ממוצע של 
 בחינת הפסיכומטרי.

 
 מבנה התכנית

סטודנטים שיתקבלו ילמדו את קורסי ההשלמה המהווים תנאי לקבלה רשמית לתואר שני במנהל עסקים בקיץ 
לפחות בקורסי ההשלמה  76שלפני תחילת לימודיהם או בשנה שלפני תחילת לימודיהם. נדרש ממוצע משוקלל של 

במקביל לסמסטר א של לימודי  שילמדו את קורסי ההשלמה יםנת להתחיל את לימודי התואר השני. סטודנטעל מ
 ההשלמה עד לסיום סמסטר א. יבדרישות קורסידרשו לעמוד תואר, ה
 

 לימודי ההשלמה יתקיימו בימי השבוע בשעות אחר הצהריים ובימי שישי.
 ):נ"ז 10קורסי השלמה ( 4

 הערות שם קורס מספר קורס
 נ"ז 2 מיקרו מבוא לכלכלה 70-683
 נ"ז 2 מבוא לכלכלה מקרו 70-802
(תתקיים בחינת  סטטיסטיקה 70-803

 פטור)
 נ"ז 3

 נ"ז 3 מתמטיקה 70-943
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 **ייתכנו שינויים בתכני קורסי ההשלמה ובהיקפם.
, ניהול והתנהגות השונות בבית הספר: מימון, שיווק המגמותהשלמות ילמד הסטודנט באחת מארבע לאחר ה

 מגמהפתיחת מידע מפורט על המגמות השונות מופיע בעמוד הראשון של מידעון זה. ארגונית ומערכות מידע. 
 מגמהמסוימת, תינתן לסטודנט האפשרות לעבור ל מגמהמותנית במספר נרשמים מינימאלי. במידה ולא תיפתח 

 אחרת.
נה (לאחר לימודי ההשלמה) ויסתיימו בסמסטר א של השנה לימודי התואר השני יחלו בסמסטר א של השנה הראשו

 סמסטרים בסך הכל).  4העוקבת  (
 . 14:00-8:00ובימי שישי בין  22:00-16:00הלימודים יתקיימו בימי שלישי בין השעות 

  ראה לעיל. –ביזמות  אשכול
 

 תהליך ההרשמה
ה ללימודי התואר הראשון נדרש לצורך סטודנט המעוניין ללמוד את קורסי ההשלמה במהלך שנה"ל האחרונ 

 הרשמה לתכנית המצטיינים לפנות באופן ישיר למזכירות בית הספר למנהל עסקים לקבלת ערכת הרשמה. 
סטודנט שסיים (או לקראת סיום) את לימודי התואר הראשון ומעוניין להירשם לתוכנית המצטיינים נדרש 

 להירשם דרך אתר האוניברסיטה ככל מועמד אחר.
 

 לקבלת פרטים נוספים
 03-5318899/8838ניתן לפנות בטלפון 

 בשעות המענה הטלפוני בלבד
 10:30–09:00בימים א, ג וד בין השעות 

 13:30–12:00ובימי ב וה בין השעות 
 E-mail: revital.shani@biu.ac.il כמו כן, ניתן לפנות בדוא"ל לרויטל בכתובת:

 
 (תכנית למצטייני תואר ראשון) מימון מגמת

 נ"ז 42
 (א)נ"ז  8סמסטר ראשון 

 שם הקורס נ"ז ש"ס
 עקרונות המימון 2 4
 חשבונאות פיננסית 2 3
 1ניהול השיווק  2 3
 עקרונות הניהול 2 3
 

 (ב)נ"ז  10 סמסטר שני 
 שם הקורס נ"ז ש"ס

 ניהול פיננסי 3 3
 תיק השקעות בחירת 3 3
 מימון בינ"ל 2 2
 שיטות מחקר מתקדמות במימון 2 2
 

 (קיץ) נ"ז 14 סמסטר שלישי
 שם הקורס נ"ז ש"ס

 מכשירים פיננסיים תלויים 2 2
 מחסני נתונים 2 2
 ניתוח ניירות ערך 2 2
 סמינריון מימון  4 4
 יישומי מחשב במימון 2 2
 אסטרטגיה עסקית 2 2

mailto:revital.shani@biu.ac.il
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 (א) נ"ז 10 סמסטר רביעי
 שם הקורס נ"ז ש"ס

 משחק עסקים 2 2
 סדנא במימון חברות  או פרקטיקום מימון 2 2
 ניהול סיכונים 2 2
 בעיות נבחרות במימון 2 2
 ניהול סיכונים 2 2
 

 (תכנית למצטייני תואר ראשון)  שיווק מגמת
 נ"ז 42

 
 (א)נ"ז  10סמסטר ראשון 

 שם הקורס נ"ז ש"ס
 ולעקרונות הניה 2 3
 1ניהול השיווק  2 3
 מחסני נתונים 2 2
 מחקר וניתוח כמותי 2 2
 יזמות 2 2
 

 (ב) נ"ז 10 סמסטר שני
 שם הקורס נ"ז ש"ס

 חשבונאות פיננסית 2 3
 שיטות מחקר מתקדמות 2 3
 אסטרטגיה שיווקית 2 2
 התנהגות צרכנים 2 2
 אושיווק דיגיטלי ושיווק במדיה חברתית  2 2

 ם רב תרבותיעסקים בעול
 

 (קיץ) נ"ז 16 סמסטר שלישי
 שם הקורס נ"ז ש"ס

 עקרונות המימון 2 4
 יצירתיות בשיווק ופיתוח מוצרים  2 2
 לעסקיםשיווק  2 2
 עסקיתאסטרטגיה  2 2
 סמינריון שיווק  4 4
 פרקטיקום 2 2
 נושאים נבחרים בשיווק 2 2
 

 (א)נ"ז  6סמסטר רביעי 
 שם הקורס נ"ז ש"ס

 משחק עסקים 2 2
 שיטות קביעת מחירים 2 2
 טיפוח מצויינות בשירות 2 2
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 (תכנית למצטייני תואר ראשון)  ניהול והתנהגות ארגונית מגמת
 נ"ז 42

 (א)נ"ז  10סמסטר ראשון 
 שם הקורס נ"ז ש"ס

 עקרונות הניהול 2 3
 1ניהול השיווק  2 3
 מחסני נתונים 2 2
 מחקר וניתוח כמותי 2 2
 יזמות 2 2
 

 (ב) נ"ז 10 סמסטר שני
 שם הקורס נ"ז ש"ס

 חשבונאות פיננסית 2 3
 שיטות מחקר מתקדמות 2 3
 התנהגות ארגונית 2 2
 ניהול חדשנות ויזמות 2 2
 ניהול ופיתוח צוותאו ניהול שירות בינ"ל  2 2
 

 (קיץ)נ"ז 12סמסטר שלישי 
 שם הקורס נ"ז ש"ס

 עקרונות המימון 2 4
 מנויות ניהולמיו 2 2
 תהליכי קבלת החלטות 2 2
 אסטרטגיה עסקית 2 2
 סמינריון ניהול  4 4
 

 (א) 10סמסטר רביעי 
 שם הקורס נ"ז ש"ס

 ט.נ 2 2
 משחק עסקים 2 2
 ניהול בין תרבותי 2 2
 ניהול קונפליקטים ומו"מ בארגונים 2 2
 פרקטיקום ניהול 2 2
 

 תואר ראשון)  (תוכנית למצטייני מערכות מידע מגמת
 נ"ז 42

  (א)נ"ז  10סמסטר ראשון 
 שם הקורס נ"ז ש"ס

 עקרונות הניהול 2 3
 1ניהול השיווק  2 2
 מחסני נתונים למ"מ 2 2
 ניהול ידעאו ניתוח מערכות  2 2
 יזמות 2 2
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  (ב) נ"ז 10 סמסטר שני
 שם הקורס נ"ז ש"ס

 חשבונאות פיננסית 2 3
מערכות מידע  אווגיים שיווק מיזמים טכנול 2 2

 גאוגרפיות

 מערכות אחסון אוויזואליזציה  2 2
 יסודות הסייבר 2 2
 כריית נתונים וגילוי ידע 2 2
 

  (א)נ"ז  10סמסטר שלישי 
 שם הקורס נ"ז ש"ס

 עקרונות המימון 2 4
 בינה מלאכותית 2 2
 אסטרטגיה עסקית 2 2
 סמינר מערכות מידע א 2 2
 ערכות מידעפרקטיקום מ 2 2

 

  (ב)נ"ז  12סמסטר רביעי 
 שם הקורס נ"ז ש"ס

 סמינר מערכות מידע ב 2 2
 משחק עסקים 2 2
 מידע בקבלת החלטות 2 2
 נושאים נבחרים בסייבר 2 2
 ניהול פרויקטי תוכנה 2 2
 ט.נ 2 2

 
 .לכללי האוניברסיטה בהתאם המוצגות לעיל אינן סופיות וניתנות לשינויים מערכות הקורסיםיש לציין כי 

 

 לימודי יהדות
 על פי הדרישות הכלליות לתואר שני (פרטים נוספים בפרק המבוא).

 

 ידיעת שפות
ניתן  –(פרטים על מבחני המיון, רמות הקורסים שייקבעו והקריטריונים למתן פטור לזכאים  אנגלית לתואר שני

 למצוא בפרק המבוא).
 .בשנת הלימודים הראשונהת המיון באנגלית חייבים לעבור את הקורס באנגלית סטודנטים שלא השיגו ציון פטור בבחינ

במסלול ללא  GMAT-של ה המילולילפחות בחלק  25ניתן לקבל פטור מחובת אנגלית כשפה זרה על סמך ציון של 
 בלבד. לידיעתך, ציון זה אינו מהווה פרמטר לקבלה. תזה

 

  לקבלת פרטים נוספים
 הסטודנטים בטלפון ניתן לפנות למזכירות 

 03 -7384040פקס , 03-5318838או , 7שלוחה  03-5318899
 13:30-12:00ובימים ב וה בשעות  10:30-9:00בימים א, ג וד בשעות 

 10:30 - 08:30ובימים ב, ה,  14:00 -11:30קבלת קהל: ימים א, ג,  
 119) קומה א חדר 504בבניין כלכלה (

bschool@biu.ac.il: E-mail 
 במספרי הטלפון המופיעים לעיל לפרטים לגבי תכנית המצטיינים ניתן לפנות לגב רויטל שני

E-mail: revital.shani@biu.ac.il  
באתר האינטרנט של בית הספר מופיע מידע על תכניות הלימודים, סילבוסים, הודעות 

 www.mba.biu.ac.ilחשובות וכו 

mailto:revital.shani@biu.ac.il
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  תכנית מב"ע למנהלים
 Executive M.B.A 

  
 תואר שני

 
 כולל ניהול הכוללת אינטגרטיבית ניהולית גישה על בכירים ומושתתת להכשרת מכוונת Executive M.B.Aתכנית 

 וכן ניםשו למידה סגנונות שילוב תוך ארגונית והתנהגות אנוש מידע, משאבי הארגון, מימון, שיווק, מערכות של
  .ופרקטיקה תיאוריה בין שילוב

 
 היזמות, החדשנות מתחום נושאים ונלמדים ומתקדמות, נידונים בסיסיות ותיאוריות גישות נלמדות השונים בקורסים
 ולראיית דינאמיים שווקים עם הניהולית, להתמודדות החשיבה לפיתוח המסייעים כלים העסקי, מוקנים והפיתוח
 "ל.ובחו בארץ לימודיים וסיורים אורח הרצאות בשילוב העסקי. כל זאת העולם של ידייםוהעת הנוכחיים הצרכים

  
 קבלת תואר אקדמי מלא

 של אוניברסיטת בר אילן. Executive MBAבמנהל עסקים בתכנית   (M.B.A)מוסמך האוניברסיטה
  

 תכנית הלימודים
חקר המוצעת על ידי בית הספר עם שינויים תואמת בדרישותיה האקדמיות לתכנית הרגילה במסלול ללא עבודת מ

 המתחייבים מעצם מהותה, כתכנית למנהלים בפועל.
  

 לימודים מרוכזים
) ושישי 21:30-13:30חודשים רצופים). הלימודים יתקיימו בימי חמישי ( 12התכנית תימשך שנה קלנדרית אחת (

)13:30-08:15.( 
 

 דרישות הקבלה
 וחמש שנות ניסיון ניהולי/מקצועי. 76י מוכר בממוצע תואר ראשון מכל תחום ממוסד אקדמ

הוועדה שוקלת את עמידתם של המועמדים בתנאי הקבלה האוניברסיטאיים, וכן את נתוניהם האישיים, ניסיונם 
ההחלטה הסופית על קבלת מועמד ללימודי התואר השני  ויכולתם לתרום לכיתה ולעבודת צוות. והניהולי המקצועי

 ת הספר ללימודים מתקדמים.הינה בסמכות בי
  

 מבנה התכנית
. היקף וחובת אנגלית כשפה זרהמלבד השלמות, קורסי יסוד ביהדות  נ"ז) 42( שעות לימוד 21סה"כ לתואר: 

 הלימודים של כל אחד מהקורסים, פרט ללימודים אינטגרטיביים, הינו שעה שנתית אחת.
 

 לפרטים נוספים 
 ניתן לפנות למזכירות התכנית 

  03-5318916לפון בט 
 ניתן להגיע לפגישת ייעוץ בתיאום מראש: 

 113-114 יםחדר 1) קומה 504( ומנהל עסקים בניין כלכלה
emba@biu.ac.il E-mail: 

www.emba.co.il 

http://www.emba.co.il/
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 תכנית מב"ע הבינלאומית 
International M.B.A 

 תואר שני
ל אוניברסיטת בר אילן מעודד סטודנטים מכל העולם ומהקהילות היהודיות בפרט וכן בית הספר למנהל עסקים ש

 לאומית.-עסקים באנגלית. דגש רב מושם על ראייה בין-עולים חדשים, ללמוד בישראל תואר שני במנהל
  

 דרישות הקבלה
 לפחות. 76תואר ראשון מכל תחום ממוסד אקדמי מוכר בממוצע  .1
ידי גורם חיצוני. פרטים ורישום לבחינה באמצעות -. הבחינה נעשית עלGMAT -לפחות במבחן ה 500ציון  .2

   www.mba.com או באתר האינטרנט: 44-161-855-7219טלפון לאנגליה 
   

 GMAT-פטורים מבחינת ה
 לפחות באחד מהחוגים האלה: הנדסה, 80מאוניברסיטאות המעניקות תואר המוכר ע"י המל"ג בציון סופי  שניבעלי תואר 

 ..D.Sc-ו Ph.D. ,M.D. ,D..M.Dכלכלה, מדעי הטבע, מדעים מדויקים ובעלי תואר 
 לפחות בתחומים שלא הוזכרו בסעיף הקודם. 85בעלי תואר שני ממוסדות המעניקים תואר המוכר ע"י המל"ג בציון סופי 

. בקשת הפטור תידון GMAT-ומעלה בתואר הראשון יכולים להגיש בקשה לפטור מבחינת ה 90מועמדים בעלי ממוצע של 
אינו מקנה פטור אוטומטי שמבוסס על שקלול מכלול הנתונים  90בוועדת הקבלה של בית הספר למנהל עסקים. ממוצע של 

האקדמאיים של הסטודנט. החלטות הוועדה לנושא פטור אינן ניתנות לערעור. מועמדים בעלי ניסיון ניהולי ומקצועי משמעותי 
 .GMAT -גם הם להגיש בקשה לפטור מבחינת ה שנים לפחות יכולים 5של 

 
 קבלת תואר אקדמי מלא

 של אוניברסיטת בר אילן. International MBAבמנהל עסקים בתכנית   (M.B.A)מוסמך האוניברסיטה
 

 לימודים מרוכזים
 חודשים רצופים. הלימודים יתקיימו ביום ב בצהריים ובערב וביום ו.  12התכנית תימשך 

 ים יתקיימו על פי הצורך.מפגשים נוספ
 

 שפת הלימוד
 השפה הרשמית של התכנית על כל מרכיביה היא אנגלית.

 
 מבנה התכנית

ש"ש + לימודי יסוד ביהדות שאינם כלולים במכסת  21 -לימודי התואר מושתתים על מספר מודולים המצטברים ל
תם. קורסי ההשלמה יתקיימו השעות לתואר. בנוסף חלק מהסטודנטים יחויבו בקורסי השלמה בהתאם לרמ

 במסגרת המודול הראשון.
 

 מבחן גמר
 הבחינה תתבסס על חומר שייקבע ע"י המחלקה.

 

 לקבלת פרטים נוספים וחומר הרשמה 
 ה-ניתן לפנות למזכירות התכנית בימים א

 03-5317914בטלפון 
 114) קומה א חדר 504בניין כלכלה (

 imba@biu.ac.il: E-mail 
www.biu.ac.il/imba 
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 תואר שלישי
 

 תחומי התמחות
  ניהול, התנהגות ארגונית ואסטרטגיה

 ניהול משאבי אנוש ויחסי עבודה;  .1
 ניהול ידע ולמידה ארגונית; .2
 יצירתיות חדשנות ויזמות; .3
 מנהיגות בארגונים; .4
 מוטיבציה בעבודה; .5
 קבלת החלטות; .6
 שינוי ארגוני וניהול משברים; .7
 אסטרטגיה ומדיניות עסקית. .8
 

   שיווק
 אסטרטגיות פרסום וקידום מכירות; .1
 שיווק השירות; .2
 המחרת מוצרים ושירותים; .3
 חיזוי, תכנון ופיתוח מוצרים חדשים; .4
 אסטרטגיות שיווק תחרותי; .5
 אסטרטגיות עיתוי אופטימאלי לשיווק; .6
 אסטרטגיות לניהול מחזור חיים של תרופות מרשם. –שיווק פרמצבטיקה  .7
 

 מימון  
 השקעות בניירות ערך; .1
 תמחור ניירות ערך; .  2
 יעילות שוק ההון; .  3
 ממשל תאגידי; .  4
 השליטה בחברה וניהול החברה. .  5
 

 מערכות מידע   
 מחשוב; וחלופות אסטרטגיות ניתוח .1
 אלקטרוניים; ועסקים מסחר אסטרטגיות .2
 מחשוב; סיכוני ניהול .3
 נתונים; כריית באמצעות ידע גילוי .4
 ;ידע ניהול במערכות למידה תהליכי .5
 תוכנה; בפרויקטי הצלחה גורמי ניתוח .6
 מתקדמות; ופיתוח מידול גישות .7
 .מתקדמות מחשוב ארכיטקטורות .8
 
 
 
 

 לקבלת פרטים נוספים
 7שלוחה  03-5318899או  03-5318838ניתן לפנות למחלקה בטלפון 

E-mail: business.school@biu.ac.il  
www.mba.biu.ac.il 

 

mailto:business.school@biu.ac.il
http://www.mba.biu.ac.il/
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 המחלקה לפסיכולוגיה
 תואר שני

 
 

 קיים מסלול א בלבד (עם עבודת מחקר)
 מסלול הכולל ביצוע מחקר והגשת עבודת גמר בכתב.

 רט (לימודי תואר שני ושלישי) עפ"י שיקולי המחלקה.קיימת אפשרות למועמדים מצטיינים ללמוד במסלול המשולב לדוקטו
 

 תכניות לימוד
 פסיכולוגיה קלינית; א. 
 פסיכולוגיה קלינית של הילד; ב. 
 *  קלינית;-פסיכולוגיה שיקומית ג. 
 *  ארגונית;-פסיכולוגיה חברתית ד. 
 * קוגניציה, רגש ומוח (קר"מ).פסיכולוגיה  ה. 

 
 תנאי קבלה*

 ות לתואר הראשון.סיום כל הדריש )1
ממוצע הציונים של לימודי התואר הראשון בפסיכולוגיה ומבחן כניסה ארצי לפסיכולוגיה לתארים מתקדמים  )2

 מתא"ם, בהתאם לדרישת המגמה:
ציון ממוצע בתואר  מתא"ם 

 ראשון בפסיכולוגיה  
 90 110 קלינית

 90 110 קלינית ילד
 90 110 שיקומית קלינית

 ***87 *** 100 ארגונית חברתית
קוגניציה, רגש ומוח פסיכולוגיה 

 קר"מ)(פ
 **ראה הערה

 
85 

 .80-ציון ממוצע במקצוע המשני לא פחות מ                
 

 אינו הכרחי, אך ציון מתא"ם גבוה, ייתן עדיפות בקבלת למגמה פסיכולוגיה קוגניציה רגש ומוח ציון מתא"ם  ** 
   ניתן להגיש מועמדות גם לבוגרי תואר ראשון בתחומים קרובים (כמו מדעי המוח,  למגמת פקר"םכמו כן,  מלגה.     
 הקוגניציה, ההתנהגות והפרעות בתקשורת). מתקבלים מתחומים אלו יידרשו לקחת קורסי השלמה.     

 
 כלו ומעלה) יו 95 ראשון בפסיכולוגיה ראשי  (ציון תוארים מצטיינים סטודנט, ארגונית-במגמה החברתית ***

תתקבל החלטה האם לזמן  א ציון מתא"ם,מועמדים לללגבי ה מתא"ם.מבחן גם אם לא עשו להגיש מועמדות 
 .בסיס החומר שיוגש על את המועמד לראיוןבהמשך 

 
 .GREניתן לגשת למבחן מתא"ם החל מסוף שנה ב של התואר הראשון. תלמידי חו"ל ייבחנו במבחן  ) 3
 
יפוליות יש לצרף המלצה אחת אקדמית ממרצה שיכול לחוות דעה על המועמד צירוף המלצות: למגמות הט )4

 שאלונים המתייחסים לניסיון טיפולי ומחקרי.  2והמלצה אחת ממעבידים על עבודה בשדה. בנוסף יש למלא 
 קר"מ יש לצרף שתי המלצות אקדמיות. אין צורך בהמלצה  מהשדה.פארגונית ו-למגמות החברתית 
 

 
 יים בדרישות הקבלה. ניתן יהיה להתעדכן באתר האינטרנט של המחלקה.* ייתכנו שינו

 מהמגמות הבאות: שיקומית קלינית, ארגונית חברתית, פסיכולוגיה    אחת* הנרשמים לפסיכולוגיה תואר שני יכולים לבחור בעדיפות שניה את 
 קוגניציה, רגש ומוח  
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קר"מ יש למלא טופס הצהרת מטרות פן אישי. למגמה על המועמד למגמות הטיפוליות למלא טופס שאלו )5

אירגונית יש לצרף לטופס קו"ח שבערכת ההרשמה (עמוד אחד מודפס) המתאר -מחקריות. למגמה החברתית
את הרקע האקדמאי/מקצועי, תחומי העניין והכוונות המחקריות ו/או המקצועיות של המועמד בתחום 

  ארגונית.–הפסיכולוגיה חברתית
 http://psychology.biu.ac.il/node/591הטפסים ניתן להוריד מאתר האינטרנט של המחלקה:  את      

 
המיון למגמות השונות נעשה על בסיס  נתוני המועמד/ת וחומר ההרשמה. הזימון לראיונות יעשה בהתאם  )6

 לשיקולי ועדת הקבלה.  
 

 ות מוקדמותדריש
תואר ראשון בפסיכולוגיה ראשי מבר אילן או מאוניברסיטה מוכרת בארץ ובחו"ל. מועמדים ממוסדות אחרים עשויים 

 להיות מחויבים בלימודי השלמה, בהתאם לרשימת הקורסים אותם שמעו במסגרת התואר הראשון.
כך שהמועמד השתתף בקורסים הבאים קלינית מתנות את הקבלה ב-המגמות הקלינית, הקלינית של הילד ושיקומית

 מהתואר הראשון: פסיכופתולוגיה או פסיכולוגיה אבנורמלית, תיאוריות אישיות ופסיכולוגיה התפתחותית.
 לתלמידי המכללות השתתפות בפרקטיקום מחקרי מהווה תנאי הכרחי.

 
 מכסת השעות בקורסים ובסמינריונים

 (לדוגמא סטטיסטיקה).בקורסים מחלקתיים נ"ז)  8( ש"ש  4בדרך כלל 
בקורסים לפי המגמות השונות. מכסה זו כוללת הדרכה בעבודה מעשית (פרקטיקום). נ"ז)  76 - 52( ש"ש 38-26

 לשהות לפחות יום בשבוע בעבודה בשדה, ולבצע משימות מחקר וטיפול בהתאם למגמה. סטודנטמלבד זאת, על ה
  

 בחינת גמר 
 יבליוגרפיה ששימשה בסיס לעבודת המחקר.הבחינה תתבסס על עבודת הגמר ועל הב

 
 הוראות לכתיבת עבודת הגמר

 ללימודים מתקדמים בפרק המבוא.  בית הספרראה תקנון 
 מתבקש לעיין גם בתקנות הספציפיות למחלקה, שניתן להשיג במזכירות המחלקה. סטודנטה
  

 לימודי יהדות
 על פי הדרישות הכלליות לתואר השני (ראה בפרק המבוא).

 
  

 הצעת מחקר יש להגיש עד תחילת שנת הלימודים השנייה.
 
 
 

 בנוגע לקבלה ללימודי תואר שני לקבלת פרטים נוספים 
 03-5317672ניתן לפנות למחלקה בטלפון 

E-mail: psychology.ma@biu.ac.il 
http://psychology.biu.ac.il 

http://psychology.biu.ac.il/node/591
http://psychology.biu.ac.il/
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 תואר שלישי
 

 ועד סוף חודש אפריל של אותה שנה.פברואר ההרשמה לדוקטורט מתחילה מחודש 
 אין אפשרות להירשם באמצע שנת לימודים.

 
 על המועמד להיות בוגר תואר ראשון בפסיכולוגיה וכן מוסמך תואר שני בפסיכולוגיה בלבד.

 
 .ישנם יותר ממאה סטודנטים הלומדים במסגרת התואר השלישי

 

 מסלולים: מסלול רגיל (לאחר תזה), מסלול משולב ומסלול ישיר. להלן פירוט המסלולים:קיימים שלושה  
 
 : המסלול הישיר . 1

הסטודנטים מתקבלים במסגרת המועמדות ללימודי תואר שני באחת מחמשת המגמות הקיימות. 
מהלך שתי ב. מצוינות והישגים גבוהים בלימודיםומומלצים על ידי ראשי המגמות להתקבל למסלול בשל 

עליהם לסיים את קורסי המגמה. כשבנוסף נלמדים גם קורסי הדוקטורט. את הצעת המחקר  שנות לימוד
בודה. שנים יש לסיים את הדוקטורט כולל הגשת הע 4בתום  יש להגיש בסוף שנת הלימודים הראשונה.

 .למתקבלים מוענקת מלגת נשיא
 :המסלול הרגיל . 2

והישגיהם האקדמאיים. הם הם יהתואר השני ומתקבלים בהתאם לציונ מיועד לסטודנטים אשר סיימו את
בסוף השנה הראשונה ללימודים.  הצעת המחקר נדרשים להשתתף בקורסים ( חובה ובחירה) ולהגיש את 

(לפרטים והנחיות לקבלה  זמן הלימודים והגשת הדיסרטציה לתואר השלישי הינם תוך ארבע שנים.
 .לקה)למסלול ניתן לראות באתר המח

 :המסלול המשולב . 3
שנים לסטודנטים שימלאו את  6הלימודים מתקיימים בכל אחת מחמש המגמות של המחלקה ונמשכים עד 

.). המסלול מיועד להקנות תואר שלישי וכן תואר שני במגמה אליה התקבלו ויבצעו Ph.Dחובות השמיעה (
שי. מסלול זה מחייב תמיכה וליווי עבודת מחקר בהנחיית חבר סגל מהמחלקה כדיסרטציה לתואר שלי

 מצד חבר סגל המשמש כמנחה הדוקטורט.
 

 המסלול מחולק לשני שלבים: השלב הראשון, הנמשך שנתיים, הינו שלב בסיסי ובו הסטודנטים נדרשים:
 ללמוד קורסי חובה ובחירה במגמה אליה התקבלו (בדומה ללימודים) במסלול הרגיל למ.א. .1
 לעיון הוועדה ללימודים מתקדמים בסוף שנה א ללימודי המאסטר. הגיש הצעת מחקר מקדמיתל .2
 

 התנאים לקבלת הסטודנט למסלול המשולב:
 .לפחות בלימודי המאסטר 90להשיג ממוצע  .1
להגיש לשיפוט הצעת מחקר לדיסרטציה לא יאוחר מסוף סמ א של שנה שנייה ללימודי המאסטר,  .2

   .אחד מאנשי סגל המחלקהבהנחיית 
 יש להגיש דו"ח מסכם על מחקר חלוץ או לשלוח מאמר לכתב עת שפיט. אישור זכאות לתואר שני לתלקב   .3

שנים, הינו שלב מתקדם ובו הסטודנטים ידרשו ללמוד קורסים מתקדמים במסגרת  4 -התואר נמשך כ
 לימודי הדוקטורט, ובעיקר לבצע ולכתוב את עבודת הדיסרטציה שלהם.

חרותי והמעבר בין שני השלבים אינו אוטומטי. המעבר טעון אישור של הוועדה חשוב לציין כי זהו מסלול ת
ללימודים מתקדמים, עמידה בסף הנדרש ותלוי גם במספר המקומות הפנויים באותה שנה. הדיון בוועדה 
נעשה בסוף שנה א ללימודי המאסטר ומתחשב בהישגי התלמיד, המלצת המנחה, ואיכות הצעת המחקר 

 המקדמית.
 קה משתדלת להשיג מלגות ותמיכה לסטודנטים במסלול המשולב.המחל

ועדת בית הספר ללימודים מתקדמים אינה מבטיחה קבלת כל הפונים גם אם עומדים בדרישות הסף 
 והמחלקה המליצה על קבלה.

 
 לקבלת פרטים נוספים ניתן לפנות לאיילה ברכה

  03-5317671בטלפון 
Ayala.bracha@biu.ac.il E-mail:  

mailto:Ayala.bracha@biu.ac.il
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 בית הספר לחינוך
 תואר שני

 
 ים וראשי התוכניות:הלימוד תוכניות

 
  פרופ מיכל ציון -יו"ר הוועדה לתואר שני 

 ד"ר ניר מדגר - יעוץ חינוכי א.

 ד"ר סיגל עדן  - חינוך מיוחד ב.
 צביאלי -רפרופ נירית באומינג - אוטיזם -חינוך מיוחד  ג. 
 פרופ חפציבה ליפשיץ - מוגבלות שכלית -חינוך מיוחד  ד. 
 פרופ רחל שיף - לקויות למידה  ה.
 ד"ר יוסף קליין - מנהיגות וניהול מערכות חינוך ו.

 פרופ זהבית גרוס - ניהול ופיתוח מערכות חינוך בלתי פורמליות ז. 
 יפה-פרופ  אסתר עדי -התפתחות הילד  ח.
 ד"ר אורנית ספקטור לוי - ותכניות לימודיםהמדעים הוראת  ט. 
 ד"ר טובה מיכלסקי  -מדעי הלמידה וההוראה  י. 

 נא להתעדכן באתר האינטרנט של בית הספר לחינוך. -התוכניות ייתכנו שינויים במבנה או שמות 
 

  מסלולים
 קיימים שני מסלולים:

  סיום הלימודים -גמר בכתב (תזה)  מסלול מחקר כולל ביצוע מחקר והגשת עבודת  - מסלול א
 , מאפשר הגשת מועמדות לתואר שלישי.88 -במסלול א בממוצע ציונים הגבוה מ 

הגשת מועמדות ללא ביצוע עבודת מחקר. סיום הלימודים במסלול זה אינו מאפשר  -מסלול יישומי   - מסלול ב
 ש להשלים כתיבת תזה. המעוניין בהמשך לימודי תואר שלישי נדר ישירות לתואר שלישי.

 
 דרישות מוקדמות

 תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר. -
שתי המלצות. לפחות אחד הממליצים יהיה מהתחום האקדמי (טפסים להמלצות ניתן להוריד מאתר  -

 האינטרנט של בית הספר לחינוך).
 שנים). 3-2בחלק מן המגמות יידרש ניסיון בחינוך והוראה (לפחות  -
 רסי המחקר בתואר ראשון (מחקר כמותי ומחקר איכותי).קבלת ציון עובר בקו -
 פרטים נוספים בסעיף תנאי הקבלה במגמות ובהתמחויות השונות ובאתר האינטרנט של בית הספר לחינוך. -
 

 מספר המקומות בכל מגמה מוגבל.
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 השונות: לתוכניות הלימודיםתנאי הקבלה 
ות בוגרי תואר ראשון במנהל חינוכי או במקצועות יוכלו להגיש מועמד - מנהיגות וניהול מערכות חינוך .א

לפחות. המועמדים צריכים להיות אנשי חינוך ו/או  85בממוצע של   בעלי התנסות חינוכית או ניהולית  אחרים
/ הדרכה / עבודה חינוכית. המועמדים מייעדים עצמם להשתלבות  בחינוך: הוראה  הוראה ו/או פיקוד העוסקים

 וך בארץ. במערכות ניהול החינ
 נ"ז) 44( ש"ש 22 - מסלול ללא תזה

 נ"ז) 36( ש"ש 18 - תזהעם מסלול 
או  במנהל חינוכי תואר ראשון יוכלו להגיש מועמדות בוגרי -ניהול ופיתוח מערכות חינוך בלתי פורמליות  .ב

תחומי מומלץ ניסיון ועשייה ב לפחות. 80בממוצע של   במקצועות אחרים בעלי התנסות חינוכית או ניהולית
 .החינוך הבלתי פורמלי

 נ"ז) 44( ש"ש 22 - מסלול ללא תזה 
 נ"ז) 36( ש"ש 18 - תזהעם מסלול 

לפחות בייעוץ או בתחום הקרוב  87יוכלו להגיש מועמדות בוגרי תואר ראשון בממוצע ציונים של  - חינוכי יעוץ ג.
ולאחר עמידה  בהצלחה בראיון קבלה,  (כגון: חינוך מיוחד, פסיכולוגיה, מדעי ההתנהגות, עבודה סוציאלית)

 ו/או מבחני מיון נוספים שייקבעו.
 נ"ז) 56( ש"ש 28 - מסלול ללא תזה

 נ"ז) 44( ש"ש 22 - תזהעם מסלול 
לפחות, בחינוך מיוחד או  85יוכלו להגיש מועמדות בוגרי תואר ראשון בממוצע ציונים של  - מיוחד חינוך ד.  

, ריפוי בעיסוק, קלינאות בתקשורת) ולאחר עמידה בהצלחה בראיון קבלה. בתחום הקרוב (כגון: פסיכולוגיה
לפחות) ועל פי  88קבלתם תיבדק על בסיס הצטיינות יתרה בלימודים (ממוצע  -מועמדים מתחומים אחרים 

 ראיון קבלה.
 נ"ז) 44( ש"ש 22 - מסלול ללא תזה

 נ"ז) 36( ש"ש 18 - תזהעם מסלול 
לפחות, מורים בח"מ,  87בוגרי תואר ראשון בממוצע ציונים של  יוכלו להגיש מועמדות -אוטיזם  -חינוך מיוחד  ה.

יועצים מטפלים או מדריכים בח"מ, בעלי תואר ראשון במקצועות פסיכולוגיה, ריפוי בעיסוק, קלינאות תקשורת, 
        .ולאחר עמידה בהצלחה בראיון קבלה ASDעבודה סוציאלית, בעלי ניסיון בעבודה עם ילדים עם 

 נ"ז) 56( ש"ש 28 - מסלול ללא תזה
 נ"ז) 44( ש"ש 22 - תזהעם מסלול 

יוכלו להגיש מועמדות בוגרי תואר ראשון במקצועות מדעי החברה: חינוך, פסיכולוגיה,  -מוגבלות שכלית  -חינוך מיוחד  ו.
לאחר עמידה בהצלחה בראיון. פחות ול 85רפואיים. בעלי ממוצע ציונים של -עבודה סוציאלית, סוציולוגיה, מקצועות פרה

 בעבודה עם בעלי מוגבלות שכלית.  מומלץ נסיון 
 נ"ז) 44( ש"ש 22 - מסלול ללא תזה

 נ"ז) 36( ש"ש 18 - תזהעם מסלול 
בוגרי תואר ראשון בחינוך מיוחד ובמקצועות הקרובים לחינוך מיוחד יוכלו להגיש מועמדות  - לקויות למידה ז.

אחר לפי התנאים הבאים: בוגרים שאינם מתחום חינוך (או תחום קרוב) נדרש ממוצע ובוגרי תואר ראשון 
עמידה  בנוסף, לפחות. 87לפחות. סטודנטים מחינוך ומתחומים קרובים נדרש ממוצע של  88ציונים של 

 .בהצלחה בראיון קבלה
 נ"ז) 68( ש"ש 34 - מסלול ללא תזה

 נ"ז) 60( ש"ש 30 - תזהעם מסלול 
נדרש ניסיון בעבודה עם ילדים בגיל הרך או התמחות בתחום החינוך.   יוכלו להגיש מועמדות - דהתפתחות היל .ח

לפחות, עדיפות תינתן לבוגרי חינוך, פסיכולוגיה, מדעי  85בוגרי תואר ראשון עם ציונים בממוצע של 
 הקוגניציה/המוח או מקצועות קרובים. בנוסף, עמידה בהצלחה בראיון קבלה.

 נ"ז) 44( ש"ש 22 - המסלול ללא תז
 נ"ז) 36( ש"ש 18 - תזהעם מסלול 

הוראה שממוצע ציוניהם בוגרים בעלי תואר ראשון ותעודת  יוכלו להגיש מועמדות - מדעי הלמידה וההוראה .ט
 , בעלי ניסיון בתחום החינוך וההוראה.82בתואר הראשון הוא לפחות 

 נ"ז) 44( ש"ש 22 - מסלול ללא תזה
 נ"ז) 36( "שש 18 - תזהעם מסלול 
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 .B.Aבמדעים, במתמטיקה או  B.Scבעלי תואר יוכלו להגיש מועמדות  - ותכניות לימודים הוראת המדעים .י

גם בעלי מועמדות יוכלו להגיש  .76מעל בגיאוגרפיה או במדעי הסביבה. הממוצע הנדרש בתואר הינו ציון 
 .80עם ממוצע מתמטיקה או חינוך סביבתי) הוראת ה(במסלול מדעים, B.Ed תעודת 

 
על המועמדים להיות בעלי תעודת הוראה. להתמחות ב"מוח וחינוך" יוכלו להתקבל סטודנטים בעלי תואר 

 ראשון בתחום שיאפשר להם ללמוד בקורסים של מדעי המוח באישור ראש המרכז לחקר המוח.
 נ"ז) 44( ש"ש 22 - מסלול ללא תזה

 נ"ז) 36( ש"ש 18 - תזהעם מסלול 
 

 ול ללא תזה למסלול עם תזה יתאפשר רק עם השלמת תנאי הקבלה ואישור התקשרות עם מנחה.מעבר ממסל 
 

בית הספר לחינוך אינו מתחייב לקבל את כל המועמדים הממלאים אחר תנאי הקבלה הנקובים לעיל. מיון סופי של 
ד הינה בסמכות בית המועמדים ייערך על פי שיקול דעתו של בית הספר לחינוך. ההחלטה הסופית על קבלת מועמ

 הספר ללימודים מתקדמים.
 

לפרטים נוספים אודות תוכנית הלימודים, תנאי הקבלה ודרישה לקורסי השלמה נא לקרוא בקישור להלן:  
http://education.biu.ac.il/node/5409 

 
 ידיעת שפות

 אנגלית לתואר השני.
, אלא אם קיבלו פטור על סמך מבחן המיון בלבד. לא מידי תואר שני בחינוך, חייבים בלימודי השפה האנגליתתל

(פרטים על מבחני המיון, רמות הקורסים שייקבעו והקריטריונים למתן פטור לזכאים יינתן פטור ע"י ראש בית הספר לחינוך 
 ראה בפרק המבוא). -
 

 לימודי יהדות
 יות לתואר שני (ראה בפרק המבוא).על פי הדרישות הכלל

 
 משך הלימודים

  סמסטרים. פרטים נוספים בהתאם 4-5ימים בשבוע ובמשך  1-2הלימודים מתקיימים לרוב במהלך 
 http://education.biu.ac.il/node/5409נא לקרוא בקישור להלן  -הלימוד למגמות

 .ובמסלול ב (מסלול יישומי) במשך שנתיים סטודנט חייב לסיים את לימודיו במסלול א (מסלול מחקרי) -
לסטודנטים במסלול עם עבודת מחקר בית הספר ללימודים מתקדמים מאפשר, במקרים מוצדקים, הארכה  

 לשנת לימודים שלישית בהמלצת יו"ר הוועדה המחלקתית והמנחה. 
הינו חמישה סמסטרים  יות למידהלקו אוטיזם ו -, חינוך מיוחדייעוץ חינוכי בתוכניות הלימודיםמשך הלימודים  -

 .250%אלה הינו  בתוכניות  ר הלימוד(מלבד קורסים באנגלית ובקורסי היסוד). שכ
. לאחר שבע שנים 7תוקפם של הקורסים שלמד בעבר הוא עד סטודנט שהפסיק לימודיו ורוצה לחדשם,   -

 שנים, חלה התיישנות על הקורסים.
שנים  3במידה וסטודנט יבקש לחזור ללימודים לאחר תקופה העולה על לקויות למידה: בתוכנית הלימודים   -

 הוא יידרש לחזור על קורסי הפרקטיקום.
 

 (עם תזה)בחינת גמר במסלול א 
 הבחינה תתבסס על עבודת הגמר ועל הביבליוגרפיה ששימשה כבסיס לעבודת המחקר.

 

 (ללא תזה)בחינת גמר במסלול ב 
בשנת לימודיו האחרונה יחויב הסטודנט  ./ פרויקט מסכםשים לגשת לבחינת גמרסטודנטים במסלול ללא תזה נדר

בבחינה על חומר ביבליוגרפי, שחלקו הגדול נלמד בקורסים השונים. מטרת הבחינה היא לבדוק את יכולתו של 
 הסטודנט להציג אינטגרציה בין החומר הנלמד בקורסים ובסמינריונים השונים.

 בתנאי שיסיים באותה שנה את כל חובותיו בקורסים ובסמינריונים. סטודנט יוכל לגשת לבחינה
 (במגמת הוראת המדעים יידרשו הסטודנטים לבצע פרויקט גמר במקום הבחינה הביבליוגרפית).

http://education.biu.ac.il/node/5409
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 (עם תזה)הוראות לכתיבת עבודת הגמר במסלול א 

 ראה תקנון בית הספר ללימודים מתקדמים בפרק המבוא.
 

 הערות
י הלימוד א וב, תכנית הלימודים הקובעת היא תכנית המסלול בה יסיים הסטודנט את במעבר בין מסלול .1

לימודיו, כפוף לשנה בה החל את לימודיו. קביעה זו היא לגבי היקף הקורסים ותוכנם, לדוגמא: נק עודפת 
 בכמותי לא תוכר במניין הנקודות במסלול ב. לתשומת לבך!

נריונים השונים, תתאפשר עד סוף שנה"ל שלאחר שנת לימוד וזאת הגשת עבודות באיחור בקורסים ובסמי .2
 לאחר שהבקשה תאושר בבית הספר ללימודים מתקדמים.

מחויבים בקורסי מחקר  –כל הסטודנטים בשני המסלולים (עם תזה וללא תזה)   –קורסי מחקר בתואר השני  .3
 . נ"ז) 8( ש"ש 4בהיקף של 

 .ניתן לקרוא באתר של בית הספר לחינוך -פרטים לתהליך הגשת ההצעה ועבודת התזה .4
 
 
 

 הצעת מחקר יש להגיש לאישור בית הספר לחינוך עד סוף שנה"ל הראשונה
 לא יאוחר מסוף סמסטר א -ולאישור בית הספר ללימודים מתקדמים 

 של שנה"ל השנייה.
 

 

 

 לקבלת פרטים נוספים
 03-5318456ניתן לפנות למזכירות תואר שני בחינוך בטלפון 

 03-7384123קס פ
E-mail: Toar2edu@biu.ac.il 

www.biu.ac.il/soc/se/ 
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 תואר שלישי
 

 מטרת הלימודים לקראת התואר השלישי היא להכשיר את הסטודנט למחקר עצמאי בחינוך. 
נוך ניתן לקבל הנחייה על ידי חוקרים בעלי שם בארץ ובעולם בתחומים שונים בחינוך: מנהיגות וניהול מערכות חינוך, חי
 מיוחד ולקויות למידה, שימוש בטכנולוגיות מתקדמות בלמידה, התפתחות הילד, ייעוץ חינוכי וכן חינוך בלתי פורמלי. 
 על הדוקטורנט חלה חובת השתתפות בכנס מדעי אחד לפחות בארץ (אפשר גם בחו"ל) והצגת עבודתו או חלק ממנה.

 
 :בלימודי התואר השלישי בחינוך שלושה מסלולים

 לול רגילא. מס
 תנאי הקבלה

 88יוכלו להגיש מועמדותם ללימודי תואר שלישי בוגרי תואר שני בחינוך במסלול א (עם תזה), עם ציון ממוצע של 
לפחות בתזה. תנאי הקבלה כפופים לתקנות האוניברסיטה ולמגמות בית הספר  88לפחות בכל הקורסים וציון של 

 ל בית הספר ללימודים מתקדמים. לחינוך וכן כפוף לתנאי התקנון והנהלים ש
 ועדת בית הספר ללימודים מתקדמים אינה מבטיחה קבלת כל הפונים גם אם הם עומדים בדרישות הסף.

 
 חובות המועמד בהליך הקבלה

 על המועמד להמציא שתי המלצות מאנשי אקדמיה.  .1
  על המועמד להכין מסמך הצהרת כוונות למחקר .2
 ם מבית הספר לחינוך. מרצי 2על המועמד להתראיין אצל  .3

 
 נ"ז) 16ש"ש ( 8סה"כ  חובות לימודיות

 ).77-944 ,77-998, 77-997(נ"ז)  6(ש"ש  3 מתוךנ"ז)  4(ש"ש  2קורסים מתודולוגיים לבחירה  .1
 בשיטות חשיבה מחקריות לדוקטורנטים.נ"ז)  2ש"ש  ( 1 קורס סמסטריאלי .2

 ).שלישיהשתתפות בקורס זה בשנה א או ב ללימודי התואר ה ת(חוב
 נוסף ברמת תואר שני (פרט לסדנא), אשר ייקבע בתיאום עם המנחה.נ"ז)  4ש"ש ( 2קורס שנתי  .3
 ), לפי שלבי התקדמות במחקר. 77-996, 77-911(נ"ז)  6ש"ש ( 3 השתתפות בקולוקוויום לתלמידי תואר שלישי .4
יברסיטה ביחס ללימודי התואר בהתאם לתקנות האונ -דרישות נוספות כגון: קורסים באנגלית ובלימודי יהדות  .5

 השלישי וכפוף לתקנון ולנהלים של בית הספר ללימודים מתקדמים.
 כל החובות תהיינה כפופות לתקנות האוניברסיטה ביחס ללימודי התואר השלישי ולתקנון בית הספר ללימודים מתקדמים. .6
 

 ב. מסלול משולב
ול מחקרי), המעוניינים להתחיל את לימודי התואר המסלול המשולב מיועד לתלמידי תואר שני במסלול א (מסל
 השלישי, עוד בטרם החלו בעבודת המחקר (תזה) לתואר השני.

 תנאי הקבלה:
 לפחות בכל הקורסים לתואר השני. 90. ממוצע ציונים של 1
 ) לתואר השלישי עד תום השנה השנייה ללימודיהם לתואר השני.77-950-03הגשת הצעת מחקר (. 2

במסלול  -כפופים לתקנות האוניברסיטה ולמגמות בית הספר לחינוך ביחס ללימודי התואר השלישי תנאי הקבלה
 המשולב. וכן כפוף לתנאי התקנון והנהלים של בית הספר ללימודים מתקדמים.

 .ועדת בית הספר ללימודים מתקדמים אינה מבטיחה קבלת כל הפונים גם אם הם עומדים בדרישות הסף
 

 ליך הקבלהחובות המועמד בה
 על המועמד להמציא שתי המלצות מאנשי אקדמיה. .1
 מרצים מבית הספר לחינוך.  2ל המועמד להתראיין אצל ע על המועמד להכין מסמך הצהרת כוונות למחקר .2
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 נ"ז) 16ש"ש ( 8סה"כ  חובות לימודיות

 ).77-944 ,77-998, 77-997(נ"ז)  6(ש"ש  3 מתוךנ"ז)  4(ש"ש  2קורסים מתודולוגיים לבחירה  .1
 בשיטות חשיבה מחקריות לדוקטורנטים.נ"ז)  2ש"ש  ( 1 קורס סמסטריאלי .2

 ).השתתפות בקורס זה בשנה א או ב ללימודי התואר השלישי ת(חוב    
 נוסף ברמת תואר שני (פרט לסדנא), אשר ייקבע בתיאום עם המנחה.נ"ז)  4ש"ש ( 2קורס שנתי  .3
 ), לפי שלבי התקדמות במחקר. 77-996, 77-911(נ"ז)  6ש"ש ( 3 השתתפות בקולוקוויום לתלמידי תואר שלישי .4
בהתאם לתקנות האוניברסיטה ביחס ללימודי התואר  -דרישות נוספות כגון: קורסים באנגלית ובלימודי יהדות  .5

 השלישי וכפוף לתקנון ולנהלים של בית הספר ללימודים מתקדמים.
 חס ללימודי התואר השלישי ולתקנון בית הספר ללימודים מתקדמים.כל החובות תהיינה כפופות לתקנות האוניברסיטה בי .6

 
 הערה: אישור הצעת המחקר ע"י בית הספר ללימודים מתקדמים, יאפשרו קבלת תואר שני.

 
 ג. מסלול השלמות לדוקטורט 

 שתי קבוצות של סטודנטים יחויבו בלימודי השלמות לדוקטורט:
 הקרוב לחינוך. , מתחוםעם תזהסטודנטים בעלי תואר שני,   .1
 ללא תזה.סטודנטים בעלי תואר שני בחינוך  .2
  קבל להשלמות כתנאי לפני מועמדותומקרים שבית הספר ללימודים מתקדמים ידרוש שהמועמד ית .3

 כסטודנט לתואר שלישי.  
 

 תנאי הקבלה של תלמידי השלמות בוגרי תואר שני, עם תזה, מתחום הקרוב לחינוך
לפחות בכל  88עם ציון ממוצע של  ,עם תזהדי התואר השלישי בוגר תואר שני, יוכל להגיש מועמדותו ללימו

לפחות בתזה. תנאי הקבלה כפופים לתקנות האוניברסיטה ולמגמות בית הספר לחינוך ביחס  88הקורסים וציון של 
 ללימודי התואר השלישי, וכן כפוף לתנאי התקנון והנהלים של בית הספר ללימודים מתקדמים.

 ת הספר ללימודים מתקדמים אינה מבטיחה קבלת כל הפונים גם אם הם עומדים בדרישות הסף.ועדת בי
 

 חובות המועמד בהליך הקבלה
 על המועמד להמציא שתי המלצות מאנשי אקדמיה.  .1
  על המועמד להכין מסמך הצהרת כוונות למחקר .2
 מרצים מבית הספר לחינוך.  2על המועמד להתראיין אצל  .3

 
 חובות לימודיות 

קורסי השלמה, על פי המלצת המנחה ויו"ר  נ"ז)  16-12(ש"ש  8-6במהלך שנת השלמות אחת, יהיה עליו לשמוע בין 
 הוועדה המחלקתית, מתוכם: לפחות סמינריון אחד וכן סטטיסטיקה ושיטות מחקר.

פר לפחות בכל קורסי ההשלמות, תמליץ הוועדה המחלקתית לבית הס 88בתום שנת ההשלמות וקבלת ציון 
ללימודים מתקדמים על קבלתו ללימודי התואר השלישי בחינוך, כסטודנט שלא מן המניין. כאשר יתקבל, יהיו חובותיו 

 הלימודיות כמו במסלול הרגיל.
ועדת בית הספר ללימודים מתקדמים צריכה לתת את אישורה להעברת סטודנט ממסלול השלמות למסלול רגיל 

 כל החובות תהיינה כפופות לתקנות האוניברסיטה ביחס ללימודי התואר השלישי.ורשאית גם לא לקבל לתואר שלישי. 
 

 תנאי הקבלה של תלמידי השלמות בוגרי תואר שני בחינוך ללא תזה
יוכל להגיש מועמדות ללימודי התואר השלישי בעל תואר שני בחינוך ללא תזה, אשר סיים לימודיו  בתואר השני עם 

 לפחות. 95ממוצע של 
 

 המועמד בהליך הקבלהחובות 
 על המועמד להמציא שתי המלצות מאנשי אקדמיה.  .א
 מרצים מבית הספר לחינוך.  2על המועמד להתראיין אצל  .ב
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 חובות לימודיות
 הסטודנט יתקבל כסטודנט השלמות לדוקטורט. משך לימודי ההשלמות יהיה שנה אחת. .1

 
מ.א. עבודה זו תוכל להיות קשורה  במהלך שנת ההשלמות יכתוב הסטודנט עבודה שוות ערך לעבודת .2

 לעבודת הדוקטורט.
 

 פי -הסטודנט ייבחן בע"פ על עבודתו והעבודה תיבדק ע"י שני מרצים מבית הספר לחינוך ועל .3
 המלצתם, תדון הוועדה לתואר שלישי של בית הספר לחינוך בקבלת המועמד. 
 

ודיות כמו החובות הלימודיות כאשר יתקבל המועמד ללימודי התואר השלישי, יהיו חובותיו הלימ .4
 במסלול הרגיל לתואר השלישי.  

ועדת בית הספר ללימודים מתקדמים צריכה לתת את אישורה להעברת סטודנט ממסלול השלמות לרגיל  
 ורשאית גם לא לקבלו לתואר שלישי. 

 
נהלים כל החובות תהיינה כפופות לתקנות האוניברסיטה ביחס ללימודי התואר השלישי, ולתקנון וה .5

 של בית הספר ללימודים מתקדמים.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 לקבלת מידע נוסף ופרטים להרשמה,
   03-5317650ניתן לפנות לגב דיאנה לויטן בטל 

 ),223חדר  905אוניברסיטת בר אילן, בית הספר לחינוך (בנין 
 ,52900גן -לימודי תואר שלישי בחינוך, רמת
toar3edu@biu.ac.il 
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 ולאנתרופולוגיה המחלקה לסוציולוגיה
  

 תואר שני
 

הלימודים המתקדמים בסוציולוגיה ובאנתרופולוגיה מעניקים כלי חשיבה וניתוח המאפשרים לחשוף ולחקור את 
כל סיפור החיבורים  הקושרים בין הפרטי לחברתי, ומאפשרים לנו להבין את המציאות שבה אנו חיים. לכאורה, 

חיים, כל מוסד, כל מפגש בין בני אדם, הם ייחודיים. השאלה את מי אנחנו אוהבים, אופן ניהול הזמן שלנו, הבית בו 
אנחנו גרים, המוזיקה שאנחנו שומעים או הדברים שמביכים אותנו, כל אלה נדמים לנו כמאפיינים רק אותנו,  ובצדק. 

נראה. הזהויות שלנו, -וזרים, את השתקפותו של סדר חברתי בלתיבעת, מבט סוציולוגי מזהה בהם דגמים ח-בה
האופנים שאנחנו מרגישים שייכים למגדר, עדה, מעמד או קבוצה דתית כמו גם השפה באמצעותה אנחנו מדברים 

 ידי החברה והתרבות. -כל אלו מעוצבים על -על כל העניינים הללו או מתעלמים מהם 
 
 

וציולוגיה ולאנתרופולוגיה מאפשרים לענות על סדרה של שאלות סוציולוגיות הקורסים והסמינרים במחלקה לס
מגוונות, למשל, מהן המשמעויות העומדות מאחורי תגיות חברתיות מוכרות כמו "גבריות", "זקנה", "מסורתיות", או 

תעסוקתית  "אשכנזיות", ואיך הן משתנות מהקשר להקשר?  כיצד שינויים כלכליים כמו פתיחת שווקים וגמישות
משפיעים על יחסי אי שוויון בחברה?  כיצד ארגוני עבודה מתמודדים עם תהליכי גלובליזציה? כיצד נשים וגברים 
משלבים בין הדרישות הסותרות של עבודה ומשפחה ואלו כוחות חברתיים גורמים לכך שעובדים (ובייחוד עובדות), 

ות את החיים החברתיים והפוליטיים, למשל כיצד רשת יחיו מתחת לקו העוני?  כיצד טכנולוגיות חדשות משנ
הפייסבוק השפיעה על רשתות הקשרים החברתיים והמידע שלנו? באילו סיטואציות חברתיות והיסטוריות  
מתעצבות קבוצות דתיות חדשות? מה המשמעות של אזרחות בחברה מפוצלת ומקוטבת? כיצד שוק העבודה 

מרכז ופריפריה) תורמים להבדל בין קבוצות וקהילות? מה החשיבות של  וחלוקת המרחב הגיאוגרפי (למשל בין
תנועות חברתיות ומהי מידת יכולתן להביא לשינוי  ולצדק חברתי? באיזו שפה חברתית מדבר הגוף שלנו? מתי  

ידי -עלרגשות אישיים, כמו בושה, הופכים  להיות קולקטיביים? כיצד  אותנטיות, לאומיות או זעם פוליטי מעוצבים 
 החברה, ומשפיעים על הפעולה הפוליטית? האם יש לנו חופש בחירה, ומה בכל זאת מעצב את הבחירות של חיינו?  

 
 

נקודת המבט האנתרופולוגית תיקח אותנו למסע בין תרבויות אחרות. היא, תעניק לנו תובנות מפתיעות שדרכן ניתן 
ם אותה תופסת התרבות ועמה מערכות הסמלים, הטקסים ללמוד גם על הכאן והעכשיו בישראל ובעולם ועל המקו

ואמצעי ייצוג, בדרך בה בני אדם מבינים את המציאות. נשאל למשל, היכן בעולם פותחה כלכלת מתנות במקום 
כלכלת כסף? איך משתנים תפישות ודפוסים של אימהות מתרבות לתרבות? כיצד התרבות משפיעה על החוויה 

דיבידואלית? מה בין אומנות והמבנה התרבותי של דת? ומה בין האינטרנט למסורת בת הרגשית הקולקטיבית והאינ
 אלפי שנים של כבוד במשפחה? 

 
 

התכנית ללימודים מתקדמים במחלקה  מאפשרת לבוגריה לרכוש כלים לפענוח ומחקר של מגוון תהליכים חברתיים 
גזר השלישי, הכלכלה, רשתות עבודה, השפה, בזירות מוסדיות שונות כגון המשפחה, הצבא, ארגוני עבודה, המ

התרבות והטכנולוגיה, תוך הבנת יחסי הגומלין ביניהם. הלימודים המתקדמים במחלקה מפתחים כלים אנליטיים 
ויישומיים המסייעים להבין בצורה מתקדמת תרבויות וחברות באשר הן, וגם הבנה מעמיקה של החברה בה אנו 

 בה.  חיים ותהליכי השינוי הרוחשים
 
 

המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה באוניברסיטת בר אילן מצטיינת באווירה חמה ומשפחתית. היא מעניקה 
לסטודנטים חניכה אקדמית  צמודה לכל אורך הדרך, מהניסיון לזהות נושאי מחקר מתאימים, עד השלמת התואר, 

וחב האופקים ויכולות הניתוח ת ובינלאומיות. רולעתים אף אחריו, בדרך לפרסום הממצאים בבימות מדעיות מקומיו
המתפתחות בלימודי הסוציולוגיה והאנתרופולוגיה אצלנו הופכות את מוסמכי המחלקה למועמדים אידאלים למגוון 

 .תרבותית וגילית-העבודה העכשווי הדורשות קבלת החלטות בתנאים של רגישות חברתית, מגדרית, ביןמשרות בשוק 
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 ותמסלולים והתמחוי
 קיימים שני מסלולים:

 כולל ביצוע מחקר והגשת עבודת גמר (תזה) בכתב. –מסלול א 
 ללא עבודת מחקר. –מסלול ב 

 
 מגמות: 3 המחלקה מציעה

 (מסלול א או ב) פסיכולוגיה חברתית א.

 (מסלול א או ב) סוציולוגיה ארגונית ב.
 (מסלול א או ב) חברה ותרבות ג.

 להלן וכן באתר המחלקה באינטרנט. 1ת אלה מופיע בסעיף מספר מידע נוסף לגבי מגמו
 

 הבאה: המגמה כמו כן, המחלקה מציעה את
 (מסלול ב) בייעוץ ארגוני ד.

 להלן, וכן באתר המחלקה באינטרנט. 2מידע לגבי תכנית זו מופיע בסעיף מס 
 
 

 . לימודי תואר שני במגמות 1
 תנאי קבלה ודרישות מוקדמות

לפחות. מספר המקומות  85ת את מועמדותם של מסיימי תואר ראשון בעלי ציון ממוצע של המחלקה שוקל .א
המינימום אינה מבטיחה קבלה. ניתנת עדיפות במחלקה מוגבל, והקבלה היא על בסיס תחרותי. השגת ציון 

ת ואנתרופולוגיה. קבלתם של מועמדים חסרי רקע במדעי החברה מותני לבוגרי תואר ראשון בסוציולוגיה
 בחובות השלמה.

הוועדה המחלקתית לתארים מתקדמים שומרת לעצמה את שיקול הדעת לבחור את המועמדים בעלי הסיכויים 
הטובים ביותר להצליח בלימודים ולהמליץ על קבלתם בפני בית הספר ללימודים מתקדמים. על מנת להבטיח 

פל בבקשה רק לאחר שזו תכלול החלטה שקולה, הוועדה המחלקתית לתארים מתקדמים רשאית להחליט לט
את כל הנתונים והמסמכים הדרושים, כמפורט להלן. כמו כן, הוועדה רשאית לבקש ממועמדים למסור עבודות 

 סמינריוניות לעיונה, וכן לזמן מועמדים לראיון אישי. 
בעת של התואר הראשון. אם  גיליון הציוניםבעת ההרשמה יש להגיש לבית הספר ללימודים מתקדמים את  .ב

ההרשמה לא יהיו בידי המועמדים כל הציונים של התואר הראשון, יש לשלוח בהקדם האפשרי את הציונים 
 שיתווספו, ישירות למזכירות הוועדה המחלקתית לתארים מתקדמים במחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה.

מחלקה בעדיפות יש לרשום את המגמה המבוקשת. יש אפשרות לציין מגמות נוספות ב בטופס ההרשמה .ג
שנייה ושלישית. הדיון העיקרי יהיה לגבי העדיפות הראשונה. המגמה בעדיפות שנייה תובא בחשבון כל זמן 
שיש מקום פנוי במגמה זו במועד העברת הבקשה ממגמת העדיפות הראשונה. מגמה בעדיפות שלישית תובא 

 העדיפות השנייה. בחשבון בתנאי שיש מקום פנוי במגמה זו במועד העברת הבקשה ממגמת
משני אנשי סגל אקדמי, אשר לימדו את המועמד  מכתבי המלצהבקשה להתקבל ללימודים צריכה לכלול שני  .ד

טפסים לבקשת המלצה אפשר לקבל במזכירות המחלקה וכן באתר בתואר הראשון, רצוי במסגרת סמינרים. 
. טופסי ההמלצה ישלחו על ידי הממליצים ישירות למזכירות הוועדה ology.biu.ac.ilhttp://soci: המחלקה

המחלקתית לתארים מתקדמים במחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה. אנו מבטיחים לממליצים לשמור על 
 סודיות מלאה.

רות המחלקה וכן לגבי ניסיונם ותחומי התעניינותם. שאלון זה נמצא במזכי שאלוןעל המועמדים להשיב על  .ה
 באתר המחלקה, ויש למוסרו ישירות למחלקה.

מועמדים שיתקבלו ללימודי תואר שני תקופה ארוכה לאחר סיום לימודיהם לתואר ראשון בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה,  .ו
או סטודנטים שלא למדו סוציולוגיה ואנתרופולוגיה כחוג ראשי בתואר הראשון, או שלא למדו קורסים בסיסיים 

מהתואר הראשון (בנוסף לדרישות הרגילות  בקורסי השלמהוציולוגיה ואנתרופולוגיה בתואר ראשון, יחויבו בס
 לתואר שני) בהתאם להחלטת הוועדה המחלקתית לתארים מתקדמים ובית הספר ללימודים מתקדמים.

תואר הראשון לימודי ההשלמה אינם מקנים נקודות זכות לתואר השני. יש לשים לב, כי קורסי ההשלמה מה
אינם מתקיימים בהכרח בימי הלימוד של התואר השני (רביעי ושישי). יש לסיים את קורסי ההשלמה בשנה 

 לפחות.  80הראשונה בציון ממוצע של 
סטודנטים המבקשים פטור מלימודי השלמה בגין קורסים שלמדו בעבר, מתבקשים למסור למחלקה את תיאור 

 ליוגרפית, לפני תחילת שנת הלימודים.הקורסים שלמדו, כולל רשימה ביב

http://sociology.biu.ac.il/
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בקורס החובה סטודנטים החייבים בקורס השלמה מובנה  ב"תיאוריות סוציולוגיות", יוכלו להמשיך לימודיהם 
 "סוגיות נבחרות בתיאוריות סוציולוגיות" רק לאחר סיום חובותיהם בקורס ההשלמה.

מותיות חיונית להשתלבותם של סוציולוגים השלמה בסטטיסטיקה: הכרת כלי המחקר הסטטיסטיים ושיטות כ
בסביבה המקצועית המתקדמת של מדעי החברה. המחלקה מבקשת לבנות בהדרגה ידע זה ומעמידה לשם כך 

את משאביה. בהתאם לכך, סטודנטים שאינם נדרשים להשלמה בסטטיסטיקה יעמדו בבחינת סף לקורס 
בע על ידי המחלקה, יידרשו להשלים ולחזק את משתנית". אלה שלא יעברו את הסף שנק-"סטטיסטיקה רב

" ולקבל בו ציון "עובר". SPSS-ידיעותיהם באמצעות קורס השלמה "קורס השלמה מובנה בסטטיסטיקה ו
משתנית" לאחר סיום -סטודנטים אלה יוכלו להמשיך לימודיהם בקורס החובה בתואר השני "סטטיסטיקה רב

 חובותיהם בקורס ההשלמה.
 

 םתכנית הלימודי
לימודי חובה כלליים  נ"ז) 14( ש"ש 7, מתוכן נ"ז) 32( ש"ש 16 על הסטודנטים לצבור -מסלול א (עם תזה) 

 במחלקה  (שלא במסגרת המגמה).
לימודי חובה כלליים נ"ז)  12(ש"ש  6מתוכן  נ"ז) 40( ש"ש 20על הסטודנטים לצבור  -במסלול ב (ללא תזה) 

 במחלקה (שלא במסגרת המגמה).
 

 י חובה כלליים בשני המסלוליםלימוד
 שנה א 

 נ"ז) 2(  ש"ש 1.0   - סוגיות נבחרות בתיאוריות סוציולוגיות
 נ"ז) 2(  ש"ש 1.0  -דעת האנתרופולוגיה: שדות וחיים של תיאוריית התרבות 

 נ"ז) 3(  ש"ש 1.5   - משתנית + תרגיל-סטטיסטיקה רב
 נ"ז) 3(  ש"ש 1.5   - שיטות מחקר איכותניות + תרגיל

   
 שנה ב 

  -שיטות מחקר כמותניות מתקדמות 
 נ"ז) 2(  ש"ש 1.0   או   

  -שיטות מחקר איכותניות מתקדמות 
 נ"ז) 2(  ש"ש 1.0 עם תזה בלבד) -סדנת תזה* (מיועדת לסטודנטים במסלול א

 
 נ"ז) 14(  ש"ש    7    במסלול א (עם תזה) סה"כ

 נ"ז) 12(  שש"    6  סה"כ במסלול ב (ללא תזה) 
 

 לימודי מגמות
מתוכן קורסי  שעות לימודי החובה כלליים במחלקה, 7-מעבר ל נ"ז) 18( ש"ש, 9ילמדו עוד  סטודנטים במסלול א

 . במגמה אליה הם שייכים בהתאם לתוכנית הלימודיםחובה בתוך המגמה, שני סמינרים וקורסי בחירה, 
מתוכן קורסי , שעות לימודי החובה כלליים במחלקה 6-מעבר ל )נ"ז 28( ש"ש, 14ילמדו עוד  סטודנטים במסלול ב

  .בהתאם לתכנית הלימודים במגמה אליה הם שייכיםחובה בתוך המגמה, שלושה סמינרים וכן קורסי בחירה, 
 בשנה א (לא כולל השלמות).נ"ז)  16(ש"ש  8על כל הסטודנטים להירשם למינימום של 

 
 ם. תכנית מעודכנת תפורסם באתר המחלקה. * יתכנו שינויים בתכנית הלימודי

 
ללמוד קורסים מחוץ למחלקה. לצורך כך, יש לקבל אישור  במקרים יוצאי דופן ניתןרישום לקורסים מחוץ למחלקה: 

מראש הן מהמחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה והן מהמחלקה המארחת. הרישום לקורסים מחוץ למחלקה נעשה 
 במחלקה המארחת.

 
 ימוד ומערכת השעותימי הל

 ושישי בין השעות 20:00-08:00קורסי התואר השני מרוכזים בימים רביעי בין השעות 
מערכת השעות המחלקה עושה כל מאמץ על מנת לקחת בחשבון אילוצים של סטודנטים בשיבוץ . 14:00-08:00

 עובדים אך על הסטודנטים להיערך בהתאם. 
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 משך הלימודים ורציפותם
ם במסלול א (עם תזה) ובמסלול ב (ללא תזה) הינו שנתיים. בית הספר ללימודים מתקדמים מאפשר משך הלימודי

במקרים מוצדקים הארכה לשנת לימודים שלישית לסטודנטים במסלול המחקרי, אם יש להם הצעת מחקר 
לשנת לימודים  , יהיו זכאיםנ"ז) 16( ש"ש 8מאושרת. סטודנטים שחויבו ולמדו קורסי השלמה בהיקף העולה על 

 נוספת מעבר לשנתיים.
יש ללמוד ברציפות עד לסיום התואר. הפסקת לימודים תאושר במקרים חריגים בלבד לפרק זמן קצוב ומצומצם, 
ובתנאי שתוגש בקשה רשמית מראש. סטודנטים שאינם לומדים ו/או אינם רשומים ללימודים ו/או יצאו לחופשה מכל 

ור מראש, יחשבו כסטודנטים שוויתרו על מקומם במחלקה. סעיף זה הוא בבחינת סוג שהוא, בלי לקבל על כך איש
 הודעה מראש לסטודנטים אלה ולא תינתן להם הודעה נוספת על הפסקת לימודים.

 
 הסמינר המחלקתי

המחלקה עורכת סמינר עבור הסגל והסטודנטים לתארים מתקדמים. הסמינר מהווה הזדמנות להכיר את קהילת המחקר 
יולוגי והאנתרופולוגי בישראל ולקיים דיאלוג בין חוקרים באופן מעשיר ומרחיב אופקים. הסמינר מתקיים מספר הסוצ

. בסמינר מתארחים מרצים מהמחלקה ומחוץ למחלקה במגוון 16:00-14:00פעמים בכל סמסטר, בימי רביעי בין השעות 
ם נוספים כגון סדנאות אתיקה במחקר, הפורום נושאים בסוציולוגיה ובאנתרופולוגיה, וכן מתקיימים בו אירועי

האנתרופולוגי ופורומים נוספים (כגון אקטיביזם חברתי), לדיון בסוגיות סוציולוגיות ואנתרופולוגיות עדכניות. המחלקה 
התארים המתקדמים להשתתף בסמינר באופן פעיל, ורואה בו נדבך חשוב בבניית זהותם המקצועית של  מתלמידימצפה 

 , בהתעדכנותם השוטפת בנעשה בתחום, ובפתוח הקשר שלהם עם קהילת הידע במדעי החברה.תלמידיה
 אין להירשם לקורסים אוניברסיטאיים הנערכים ביום ד בשעות אלה.

 
 הגשת הצעת מחקר 

סטודנטים במסלול א חייבים לכתוב עבודת גמר (תזה). עבודת הגמר מבוססת על מחקר עצמאי הנערך בהנחיית 
רי הסגל במחלקה, ומטרתה לפתח את כישורי המחקר והמומחיות של הסטודנט בשדה המחקר שבחר, אחד מחב

ולתרום ידע לתחום. איתור מנחה הוא באחריותם של הסטודנטים. במסגרת העבודה על התזה, על הסטודנטים 
מחלקה ותימסר ידי קורא נוסף מתוך ה-המנחה, היא תיבדק עלידי -להכין הצעת מחקר. לאחר שההצעה תאושר על

 .לאישור בית הספר ללימודים מתקדמים
 

 את הצעת המחקר יש להגיש עד סוף סמסטר א של שנת הלימודים השנייה.
יחד עם זאת למנחה יש אפשרות להמליץ על הארכת התקופה להגשת הצעת המחקר אם המנחה סבור/ה שיש 

 להתקדם משמעותית עם ההצעה.  לסטודנט/יתסיכוי 
עם המנחה לצורך כתיבת עבודת מחקר תזה, ובהיעדר התקדמות במחקר, המחלקה רשאית  אם לא נוצר קשר

 להעביר סטודנטים למסלול ב. 
מידע נוסף לגבי הגשת הצעת מחקר והגשת עבודת הגמר מפורסם באתר המחלקה תחת הכותרת "הנחיות להכנה, 

 להגשה ולכתיבת הצעת תזה ותזה". 
 

 הוראות לכתיבת עבודת גמר
 נון בית הספר ללימודים מתקדמים בפרק המבוא.ראה תק

 

 (עם תזה)בחינת גמר במסלול א 
פה המכונה בחינת הגנה על התזה. צוות -ידי המנחה יעברו הסטודנטים מבחן בעל-לאחר אישור עבודת הגמר על

לעבודת  הבוחנים יכלול את המנחה וקורא עבודת הגמר ולעיתים גם נציג נוסף מהמחלקה. בחינת הגמר תתייחס
 הגמר של הסטודנט ולהשלכותיה בתחום המחקר הסוציולוגי ו/או האנתרופולוגי. 

 
 הגשת התזה כמאמר אקדמי 

ניתן להגיש את עבודת התזה בפורמט של מאמר אקדמי, בעברית או באנגלית. ההחלטה על הגשת תזה כמאמר 
לצה של המנחה לסטודנט, בכפוף אקדמי נתונה ליוזמה ואישור של המנחה ולא של הסטודנט. רק בעקבות המ

 בפורמט של מאמר אקדמי.   תזהלסטנדרטים מקצועיים בתחום המאמר, יוכל הסטודנט להגיש את ה
 נוהל שיפוט המאמר יהיה בדומה לשיפוט עבודות תזה כיום, קרי שני שופטים פנימיים, כולל מנחה העבודה. 
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וני. השיקול יוצג בפנייה בכתב על ידי המנחה לאישור במקרים מיוחדים תישקל הוצאת השיפוט בנוסף לשופט חיצ

 ראש הועדה לתואר שני במחלקה ולידיעת ראש המחלקה.  
 
 

 מסלול להשלמת תזה לבעלי תואר שני בלי תזה ממוסדות אחרים
 

 תנאי קבלה
 בעבודות הסמינר.  90 –בתואר שני ו  88הממוצע הנדרש לקבלה למסלול זה הוא  -
 מה מותנית במכתב ממנחה מתוך המחלקה על כוונתו להנחות את המועמד לעבודת  התזה.הקבלה למסלול ההשל -
מועמדים בעלי תואר שני בלי תזה שהם בוגרי סוציולוגיה ואנתרופולוגיה ממוסדות אוניברסיטאיים או מכללות  -

ל סדנת תזה כולנ"ז) [ 10(ש"ש  5בהיקף של עד  בקורסיםאקדמיות, שיתקבלו למסלול ההשלמה לתזה יחויבו 
 .על פי החלטת מנחה העבודה, ראש המגמה וראש הוועדה המחלקתית לתואר שני נ"ז)] 2( ש"ש 1בהיקף של 

 
 שנתיים  משך הלימודים:

 
 ידיעת שפות

אנגלית לתואר השני (פרטים על מבחני המיון באנגלית, רמות הקורסים שייקבעו והקריטריונים למתן פטור לזכאים 
 . מופיעים בפרק המבוא)

על הסטודנטים להיבחן במבחן מיון באנגלית במועד הראשון האפשרי בשנה הראשונה ללימודיהם. ניתן להיבחן 
 לאחר קבלת ההודעה מבית הספר ללימודים מתקדמים על הקבלה ללימודים, עוד לפני תחילת הלימודים.

. המשך הראשונהנת הלימודים סטודנטים שלא השיגו ציון פטור באנגלית, חייבים לעבור את הקורס באנגלית בש
 לימודיהם לתואר שני מותנה בסיום הדרישות באנגלית.

 
 לימודי יהדות

 פי הדרישות הכלליות לתואר שני (ראה בפרק המבוא).-על
 

 דרישות נוספות
 בית הספר ללימודים מתקדמים רשאי לחייב את הסטודנטים בקורסים נוספים בהתאם לתקנון. 

 .באות להוסיף לתקנות הכלל אוניברסיטאיות ולא לגרוע מהן ככלל, ההוראות בחוברת זו
 

 מלגות
הסטודנטים יכולים לפנות בתחילת השנה לוועדת מלגות לקבלת מידע על מלגות לימודים. יש לעקוב אחרי ההודעות 
שמתפרסמות על לוחות המודעות באוניברסיטה ובאתר האינטרנט. בנוסף, ניתן להתעדכן על מלגות נוספות 

ות ע"י גורמים שונים מחוץ לאוניברסיטה בלוח המודעות הנמצא במחלקה ובוועדת מלגות בבניין שלייפר (בנין הניתנ
 ).304משפטים 

למחלקה תכנית מלגות קיום המיועדת למועמדים מצטיינים לתואר שני. קול קורא למועמדים מתפרסם עם תחילת 
 תקופת הרישום (בחודש פברואר כל שנה). 

 
 

 נוספיםלקבלת פרטים 
 03-5318378ניתן לפנות למזכירות בטלפון 

 03-7384037פקס. 
E-mail: socio.grad@biu.ac.il 
http:// sociology.biu.ac.il 
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 ייעוץ ארגוני מגמת . לימודי תואר שני ב2

 

 תנאי קבלה ודרישות מוקדמות
נת עדיפות לבעלי ניסיון ייעוצי ניתלפחות.  85תבחן מועמדותם של מסיימי תואר ראשון בעלי ציון ממוצע של  א.

מספר המקומות בתכנית מוגבל והקבלה היא על בסיס או ניהולי ולבוגרי תואר ראשון במדעי החברה. \ו
 המינימום אינה מבטיחה קבלה. תחרותי. השגת ציון 

הוועדה המחלקתית לתארים מתקדמים שומרת לעצמה את שיקול הדעת לבחור את המועמדים שהם להערכתה  
י הסיכויים הטובים ביותר להצליח בלימודים ולהמליץ על קבלתם לבית הספר ללימודים מתקדמים. על מנת בעל

להבטיח החלטה שקולה, הוועדה המחלקתית לתארים מתקדמים רשאית להחליט לטפל בבקשה רק לאחר שזו 
למסור עבודות  תכלול את כל הנתונים והמסמכים הדרושים, כמפורט להלן. הוועדה רשאית לבקש ממועמדים

 סמינריוניות לעיונה וכן לזמן מועמדים לראיון אישי. 
של התואר הראשון. אם בעת  גיליון הציוניםבעת ההרשמה יש להגיש לבית הספר ללימודים מתקדמים את  ב.

ההרשמה לא יהיו בידי המועמדים כל הציונים של התואר הראשון, יש לשלוח בהקדם האפשרי את הציונים 
 לוועדה ללימודים מתקדמים במחלקה.ישירות שיתווספו, 

לייעוץ ארגוני" בעדיפות מבוקשת. יש אפשרות לציין בשתי עדיפויות אחרות  המגמהיש לרשום את " בטופס ההרשמה .ג
שתיים מבין שלוש המגמות הנלמדות במחלקה. הדיון העיקרי יהיה לגבי העדיפות הראשונה. המגמה בעדיפות שנייה 

מן שיש בה מקום פנוי במועד העברת הבקשה ממגמת העדיפות הראשונה. המגמה בעדיפות תובא בחשבון כל ז
 שלישית תובא בחשבון בתנאי שיש בה מקום פנוי במועד העברת הבקשה ממגמת העדיפות השנייה.

 ). Curriculum Vitae(טופס קורות חיים מקצועי על המועמדים לצרף לערכת ההרשמה  ד.
, האחד מאיש סגל אקדמי אשר לימד את המועמד מכתבי המלצהם צריכה לכלול שני בקשה להתקבל ללימודי ה.

  בתואר הראשון, רצוי במסגרת סמינר, והשני ממעסיק.
המכתבים החתומים יישלחו על ידי הממליצים ישירות למזכירות התוכנית לייעוץ ארגוני במחלקה לסוציולוגיה  

 ר על סודיות מלאה.ולאנתרופולוגיה. אנו מבטיחים לממליצים לשמו
 טופס מובנה למכתבי ההמלצה נמצא במזכירות התכנית וכן באתר המחלקה.       

העוסק בבחירתם להגיש מועמדות לתוכנית. השאלון נמצא במזכירות התוכנית  שאלוןו.   על המועמדים להשיב על 
 וכן באתר המחלקה. יש לצרף את השאלון לערכת ההרשמה.

 

 תכנית הלימודים
 ודים בתכנית לייעוץ ארגוני הם במסלול ב (ללא תזה). הלימ 

נ"ז)  28(ש"ש  14-של לימודי חובה כלליים ונ"ז)  11(ש"ש  5.5מתוכן  נ"ז) 39( ש"ש 19.5תכנית הלימודים כוללת 
 של לימודי התמחות.  

 
 לימודי חובה כלליים 

 נ"ז) 4( ש"ש   2 -סוגיות נבחרות בתיאוריות סוציולוגיות 
 נ"ז) 3( ש"ש 1.5 - קר כמותיות + תרגילשיטות מח

 נ"ז) 2( ש"ש  1 -שיטות מחקר איכותניות
 נ"ז) 2( ש"ש 1 -חברה ישראלית 

 נ"ז) 11( ש"ש  5.5 סה"כ
 

 לימודי התמחות
של לימודי התמחות בייעוץ ארגוני, מתוכן נ"ז)  28( ש"ש 14הסטודנטים ילמדו עוד  מעבר לשעות לימודי החובה הכלליים,

 ארגונים, סדנאות בייעוץ ארגוני ושלושה סמינרים. רשימת הקורסים המלאה מופיעה באתר המחלקה.קורסים ב
 

 לימודים מרוכזים
הלימודים בתוכנית נמשכים שנה קלנדרית אחת, שלושה סמסטרים (חורף, אביב וקיץ). הלימודים מרוכזים בימים 

) בלבד. מערכת הלימודים סגורה ומובנית, ואין 13:30-8:00) ושישי (בין השעות 21:30-14:00חמישי (בין השעות 
לימודי בחירה. על הסטודנטים להיערך בהתאם. הנוכחות בכל השעורים והמפגשים היא חובה. יש להיערך לכחצי 

 יום נוסף בשבוע, לצורך עבודת הפרקטיקום. 
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ללימודים ו/או יצאו לחופשה מכל  יש ללמוד ברציפות עד לסיום התואר. סטודנטים שאינם לומדים ו/או אינם רשומים
סוג שהוא, בלי לקבל על כך אישור מראש, ייחשבו כסטודנטים שוויתרו על מקומם בתוכנית. סעיף זה הוא בבחינת 

 הודעה מראש לסטודנטים אלה, ולא תינתן להם הודעה נוספת על הפסקת לימודים.
 

 התעודה
סמך בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה עם נספח התמחות  תעודת המוסמך לה זכאים תלמידי התכנית היא תעודת מו

 "בתכנית לייעוץ ארגוני". 
 

 ידיעת שפות
ראה בפרק  –אנגלית תואר שני (פרטים על מבחני המיון, רמות הקורסים שייקבעו והקריטריונים למתן פטור לזכאים 

 המבוא).
 על הסטודנטים להגיע לרמת פטור באנגלית.

-נדרשים לגשת לבחינת רמה לפני תחילת שנת הלימודים. הבחינה תיערך על סטודנטים שאינם זכאים לפטור
ידי המחלקה ללימודי שפה זרה. קורס האנגלית יתקיים בסמסטר ב והוא משולב -ידי הנהלת התוכנית ולא על

 .במערכת הלימודים
 

 לימודי יהדות
 פי הדרישות הכלליות לתואר שני (ראה בפרק המבוא).-על
 

 דרישות נוספות
 ית הספר ללימודים מתקדמים רשאי לחייב את הסטודנטים בקורסים נוספים בהתאם לתקנון. ב

 .ככלל, ההוראות בחוברת זו באות להוסיף לתקנות הכלל אוניברסיטאיות ולא לגרוע מהן
 
 
 
 
 
 

 לקבלת פרטים נוספים
 03-5318093לייעוץ ארגוני בטלפון  המגמהניתן לפנות למזכירות 
 03-7384037פקס.  

E-mail: org.consult@biu.ac.il 
http://sociology.biu.ac.il 
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 תואר שלישי
 

  תהליך הקבלה
 תהליך הקבלה ללימודי תואר שלישי במחלקה מורכב ממספר שלבים.

ראשית, על מועמדים העומדים בדרישות הגשת המועמדות של בית הספר ללימודים מתקדמים של האוניברסיטה 
במחלקה, אשר תחום ההתמחות שלו/ה רלוונטי לנושא אותו הם מעוניינים  אלי/תליצור קשר עם מנחה פוטנצי

 לחקור. המשך תהליך הקבלה מותנה בכך שהמועמדים מצאו מנחה פוטנציאלי/ת אשר הסכים/מה להנחותם.
לאחר שהסכימו עם המנחה הפוטנציאלי/ת על נושא ושאלת מחקר, על המועמדים להגיש לאותו מנחה פוטנציאלי/ת 

עמודים) של הרעיון המחקרי המעוגן בספרות המקצועית וכן של שיטת המחקר המתוכננת (מסמך  5ור קצר (עד תיא
 הצעה").-"קדם

מועמדות לבית הספר ללימודים  ידי המנחה, יוכלו המועמדים להגיש-באם הוערך המסמך בצורה חיובית על
 מתקדמים.

ר תיק המועמדות לעיונה של ועדת הדוקטורט לאחר הגשת המועמדות לבית הספר ללימודים מתקדמים עוב
המחלקתית, אשר מגבשת המלצה לבית הספר ללימודים מתקדמים. בכדי לגבש חוות דעת הן לגבי כישורי המחקר 
הסוציולוגיים והאנתרופולוגיים של המועמדים והן לגבי המחקר המוצע, דורשת הוועדה כי לצד הפרטים והמידע 

 הספר ללימודים מתקדמים יוצגו בפניה המסמכים הבאים:הכלולים בטופס ההרשמה לבית 
שני מכתבי המלצה משני אנשי סגל אקדמי המכירים את המועמד/ת ואת כישוריו/ה האקדמיים והמחקריים. בכדי  )1

להבטיח סודיות, מכתבי ההמלצה ישלחו על ידי הממליצים ישירות למזכירות המחלקה לסוציולוגיה 
 כי המנחה המיועד/ת אינו/ה יכול/ה לשמש כממליץ/ה. ולאנתרופולוגיה. חשוב להדגיש

 ההצעה" אשר תואר לעיל.-מסמך "קדם )2
    

 והמחלקה הסף בדרישות עומדים אם הם גם הפונים כל קבלת מבטיחה אינה מתקדמים ללימודים בית הספר ועדת
 קבלה. על המליצה

 
 מסלול משולב

ואר שני ועליהם להגיש הצעה לדוקטורט בסוף שנת סטודנטים המתקבלים למסלול זה פטורים מהגשת תזה של ת
 הלימודים השנייה ללימודי התואר השני. 

תהליך הקבלה למסלול כולל מספר שלבים: ראשית, תלמידי מ.א. אשר הצטיינו בשנת לימודיהם הראשונה ויצרו 
ואר שלישי. קשר עם מנחה המוכן להנחותם בעבודת הדוקטורט, מגישים את מועמדותם לוועדה המחלקתית לת

הצעה" (כמפורט לעיל). שנית, אם הועדה  -בקשת המועמדות תכלול גיליונות ציונים, מכתבי המלצה ומסמך "קדם
היא תאפשר למועמד/ת לגשת לתרגיל המעבר לדוקטורט (במפורט לעיל) במהלך  תשקול את המועמדות בחיוב,

ת לקבל את המועמד/ת למסלול המשולב לימודיהם בשנה השנייה לתואר השני. המלצתה של הוועדה המחלקתי
מותנית בכך שהוא/היא יעמדו בהצלחה בתרגיל המעבר. שלישית, אם המועמד/ת עמד/ה בהצלחה בתרגיל המעבר 

הוא יהיו רשאים  המחלקתי, וכן עמד בדרישות הקבלה למסלול המשולב של ביה"ס ללימודים מתקדמים, היא /
 בסוף השנה השנייה של התואר השני. להגיש מועמדות לביה"ס ללימודים מתקדמים

במסלול זה תלמידי מ.א. אשר הצטיינו בשנת לימודיהם השנייה ויצרו קשר עם מנחה המוכן להנחותם בעבודת 
 הדוקטורט מגישים את מועמדותם לוועדה המחלקתית לתואר שלישי. 

ו לעיל) וכולל מכתבי המלצה תהליך הקבלה למסלול זה נשען על תנאים דומים לתהליך הקבלה במסלול הרגיל (רא
הצעה" (כמפורט לעיל) ובנוסף לכך עמידה בתרגיל המעבר (המפורט להלן). סטודנטים המתקבלים -ומסמך "קדם

למסלול זה פטורים מהגשת תזה של תואר שני ועליהם להגיש הצעה לדוקטור בסוף שנת הלימודים השנייה ללימודי 
 התואר השני.

 
 לימודי השלמה

ט המחלקתית עשויה להתנות את הקבלה לדוקטורט בלימודי השלמה. חובה לסיים את לימודי ועדת הדוקטור
לפחות, או בציון גבוה מכך שיקבע על ידי ועדת הדוקטורט  86 בציון ממוצע של ההשלמה בשנת הלימודים הראשונה

 הצעת המחקר.המחלקתית ו/או בית הספר לתארים מתקדמים. מועמדים שיתקבלו יחלו לעבוד עם המנחה על 
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 תרגיל מעבר
בנוסף לדרישות המחקר והלימוד לתואר, מועמדים אשר יתקבלו ללימודים במחלקה ידרשו לעמוד בתרגיל מעבר אותו 

 יוכלו להגיש עד סוף הסמסטר הראשון ללימודיהם, או עד סוף סמסטר א שלאחר שנת ההשלמות אם היו כאלה.
 

בספרות הסוציולוגית ו/או האנתרופולוגית, בהתאם לרשימת קריאה תרגיל המעבר יתבסס על ניתוח של מקורות 
 שתורכב על ידי המנחה על פי הוראת הוועדה.

  יעריכו את התרגיל במתן ציון עובר/לא עובר. הצלחה בתרגיל היא תנאי להמשך הלימודים. נוסףהמנחה וחבר סגל 
 

 דרישות המחקר והלימוד
וביצוע מחקר כמפורט בפרק המבוא של חוברת פרטי מידע. המעמד דרישות המחקר כוללות הגשת הצעת מחקר 

 מחקר מן המניין במחלקה מתקבל רק לאחר אישור הצעת המחקר ע"י רשויות האוניברסיטה. סטודנט/יתהרשמי של 
 כמפורט נוספים קורסים ללמוד הסטודנטים להשתתף בסדנת דוקטורנטים בשנה הראשונה ללימודים, וכן על ,כן-כמו

 .מידע פרטי חוברת של המבוא בפרק
 

 עבודת הדוקטורט
על הסטודנטים להגיש את עבודת הדוקטורט לאחר שהושלמו כל חובות הלימודים במחלקה ומחוץ לה. את העבודה 

ללימודים מתקדמים לאחר   יש להגיש לוועדה המחלקתית לתואר שלישי אשר תעביר את העותקים לביה"ס
ורט לעבור תהליך שיפוט על ידי שני שופטים ולקבל את האישורים הנדרשים הבדיקות הנדרשות. על עבודת הדוקט

בהתאם לתקנון ביה"ס ללימודים מתקדמים. רק סטודנט מן המניין שהיה רשום באופן חוקי במשך שנתיים לפחות 
 רשאי להגיש את עבודת הדוקטורט. 

נת של אסופת מאמרים בהתאם לנהלים שקבע ניתן להגיש עבודת דוקטורט הן במתכונת של דיסרטציה רגילה והן במתכו
להשיג את הסטודנט/ית ביה"ס ללימודים מתקדמים. במקרה של דוקטורט המוגש במתכונת של אסופת מאמרים יהיה על 

אישורה/ו והסכמתה/ו בכתב של המנחה לבחירה באופציה זו. הציפיה של המחלקה היא שלפחות שניים מתוך שלושת 
ת ובתנאים של כתיבה באנגלית של ואנגלית. ההגשה באנגלית מחייבת לעמוד בדרישהמאמרים שבאסופה יכתבו ב

 ביה"ס ללימודים מתקדמים. לא ניתן להגיש באסופה את אותו המאמר בשתי השפות.
 

 הסמינר המחלקתי
המחלקה עורכת סמינר עבור הסגל והסטודנטים לתארים מתקדמים. הסמינר מהווה הזדמנות להכיר את קהילת 

הסוציולוגי והאנתרופולוגי בישראל ולקיים דיאלוג בין חוקרים באופן מעשיר ומרחיב אופקים. הסמינר המחקר 
. בסמינר מתארחים מרצים מהמחלקה 16:00-14:00מתקיים מספר פעמים בכל סמסטר, בימי רביעי בין השעות 

רועים נוספים כגון סדנאות אתיקה ומחוץ למחלקה במגוון נושאים בסוציולוגיה ובאנתרופולוגיה, וכן מתקיימים בו אי
המחלקה מצפה מתלמידי במחקר, הפורום האנתרופולוגי ופורומים לדיון בסוגיות סוציולוגיות ואנתרופולוגיות עדכניות. 

הדוקטורט להשתתף בסמינר באופן פעיל, ורואה בו נדבך חשוב בבניית זהותם המקצועית בהתעדכנותם השוטפת בנעשה 
 שלהם עם קהילת הידע במדעי החברה. תוח הקשריבתחום, ובפ

 
 
 

 אין להירשם לקורסים אוניברסיטאיים הנערכים ביום ד בשעות אלה.
 
 
 
 

 משך הלימודים ורציפותם
משך הלימודים לתואר שלישי הינו ארבע שנים. בית הספר ללימודים מתקדמים מאפשר במקרים מוצדקים הארכה 

 .מתקדמים ללימודים בית הספר של טופס על להארכה בקשה להגיש יש אלה במקריםלשנת לימודים נוספת. 
 יש ללמוד ברציפות עד לסיום התואר. 

סטודנטים שאינם לומדים ו/או אינם רשומים ללימודים ו/או יצאו לחופשה מכל סוג שהוא, בלי לקבל על כך אישור 
מראש לסטודנטים אלה ולא מראש, יחשבו כסטודנטים שוויתרו על מקומם במחלקה. סעיף זה הוא בבחינת הודעה 

 תינתן להם הודעה נוספת על הפסקת לימודים.
 

 לקבלת פרטים נוספים
 03-5318378ניתן לפנות למחלקה בטלפון 

E-mail: socio.grad@biu.ac.il 
http://sociology.biu.ac.il 

mailto:shuli.drori@mail.biu.ac.il
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 בית הספר לעבודה סוציאלית
 ואיס וגבי וויספלדע"ש ל

 
 תואר שני

 תכנית השלמה לתואר שני בעבודה סוציאלית 
 לבעלי תארים בתחומים אחרים

 
  תכנית ההשלמה לתואר שני בעבודה סוציאלית בבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת

תאורטיים  התכנית כוללת לימודים .אילן מיועדת לבעלי תארים קודמים (ראשון או שני) בתחומים אחרים-בר
 בכל שנות הלימודים. מעשיתומקצועיים והכשרה 

 
יהיה זכאי לתואר שני בעבודה סוציאלית ויהיה זכאי  המעשיתשיעמוד בקורסי תכנית ההשלמה וההכשרה  סטודנט

 להגיש בקשה לרישום בפנקס העובדים הסוציאליים.
   

 מסלולי הלימוד
 טים על כל מסלול נמצאים באתר בית הספר לעבודה סוציאלית.ניתן ללמוד במסלול עם תזה או במסלול ללא תזה. פר

 נ"ז)  34ש"ש ( 17 –נ"ז)  24( ש"ש 12 קורסי השלמה –היקף הלימודים בשנה א 
(תלוי בהיקף הפטורים שקיבל הסטודנטים מקורסים על סמך לימודים 

 קודמים)
 נ"ז) 36( ש"ש 18 -ג במסלול א (עם עבודת מחקר)  -היקף הלימודים בשנים ב
 נ"ז) 48( ש"ש 24 -ג במסלול ב (ללא עבודת מחקר) -היקף הלימודים בשנים ב

 
 אחת)(יש לבחור התרכזות  התרכזויות לימוד 

 
 התרכזות טיפולית

נועדה לגבש זהות של עובד סוציאלי ולהקנות ידע ומיומנויות בהתערבות טיפולית. תכנית הלימודים מתמקדת 
ול הדינמי, בהכרת גישות טיפול מגוונות נוספות בעבודה סוציאלית ובפיתוח אבחון בתאוריה ובפרקטיקה של הטיפ

 קבוצות. עם משפחות ועם והתערבות עם פרטים, 
 

 התרכזות פיתוח קהילתי וארגוני
נועדה לגבש זהות של עובד סוציאלי ולהקנות ידע ומיומנויות בניהול, בריכוז, בייעוץ ארגוני ובעבודה קהילתית. תכנית 

ימודים מתמקדת בהקניית ידע תיאורטי בתחומי הניהול, הייעוץ הארגוני והעבודה הקהילתית, כמו גם בהקניית הל
מבית הספר מיומנויות לעבודה עם קהילות, עם ארגונים, עם משפחות ועם פרטים. עם סגל ההוראה נמנים מרצים 

  מחיות מטעם איגוד העובדים הסוציאליים.. נכון להיום, הקורסים מוכרים למולעבודה סוציאלית ומתחומי הניהול
 

 התרכזות שיקום ובריאות 
. זקנהוה והחולי בריאותהנועדה לגבש זהות של עובד סוציאלי ולהקנות ידע ומיומנויות לעבודה בתחומי המוגבלות, 

שת תכנית הלימודים מתמקדת בהקניית ידע תיאורטי, מחקרי וקליני בתחומי השיקום, הבריאות והזקנה, וברכי
 מיומנויות טיפוליות בפרט, במשפחה ובקבוצה. 
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 תנאי קבלה
 / אישור זכאות לתואר לא יוכלו להגיש מועמדות).עמדים שאין ברשותם תוארתואר ממוסד אקדמי מוכר (מו •
 .ואישור זכאות לתואר סופיבתואר הקודם. בעת ההרשמה חובה להציג גיליון ציונים  85ממוצע  •
 28נ"ז= קורס בהיקף של  2השנים האחרונות* ( 10-תחומי מדעי החברה שנלמדו בנ"ז) בקורסים ב 8ש"ש ( 4 •

שעות). קורסים מהתחומים האלה: פסיכולוגיה, סוציולוגיה, קרימינולוגיה,  56נ"ז = קורס בהיקף  4שעות, 
 אנתרופולוגיה, מדעי ההתנהגות וכדומה.

נ"ז =  4שעות,  28נ"ז= קורס בהיקף של  2(השנים האחרונות *  10-נ"ז) בקורסי מחקר שנלמדו ב 8ש"ש ( 4 •
שעות). קורסים מהתחומים האלה: שיטות מחקר, סטטיסטיקה, עיבוד נתונים וכדומה. מי  56קורס בהיקף 

 שמעוניין במסלול עם תזה יש לשים לב לתנאי הקבלה הייחודיים למסלול עם תזה המפורטים בהמשך.
מעלה בפעילות חברתית ברמת הפרט, הקבוצה או הקהילה ניסיון בעבודה (בשכר או בהתנדבות) של שנה ו •

(ניסיון בהוראה בלבד אינו נחשב כניסיון רלוונטי ללימודים בתכנית). יש לצרף אישור ממקום העבודה/התנדבות 
לטופסי המועמדות (אישור ההעסקה חייב להתייחס לניסיון הרלוונטי להרשמה לתכנית). הקבלה מותנית 

 שנה לפחות.באישור על ניסיון של 

לאחר בדיקה יסודית של גיליון הציונים, של השאלון האישי ושל האישורים וההמלצה, יוחלט אם לזמן את המועמד/ת 
 ריאיון קבוצתי/ריאיון אישי. –להמשך תהליך המיון 

 
 .בחירת המועמדים היא יחסית לקבוצת הפונים באותה שנה

 
 )(תזה יתמחקרר גמתנאים נוספים להגשת מועמדות למסלול עם עבודת 

 
 

ע"י המועצה  המוכר אם נדרשת השלמת קורסים לצורך הגשת מועמדות, ניתן להשלימם בכל מוסד אקדמיהערה: 
המצוינים. לא ניתן ללמוד  לקריטריונים בהתאםו להשכלה גבוהה, ובתנאי שהקורסים נלמדו בהיקף השעות הנדרש

 אילן.-קורסים אלו בביה"ס לעבודה סוציאלית בבר
 

מידה בדרישות אלו אינה מהווה אישור לקבלת פטור מקורסים הנלמדים בשנה א. קבלת פטור מקורסים תבחן לגבי כל מועמד שיתקבל * ע
ולקריטריונים שיקבעו ע"י ביה"ס לעבודה סוציאלית. החלטה תתקבל לאחר בדיקת הסילבוסים של הקורסים  ללימודים בהתאם לקורסים שלמד

 ובדיקת גיליון ציונים.

 
 ציון טווח שנים היקף קורס

סטטיסטיקה ועיבוד 
 נתונים

= קורס בן שעתיים  )נ"ז 4ש"ש (  2
 שעות 56או קורס בהיקף של 

נים נלמד בעשר הש
 האחרונות

 ומעלה  85

= קורס בן שעתיים ) נ"ז 4ש"ש ( 2 שיטות מחקר
 שעות 56או קורס בהיקף של 

השנים  בעשרנלמד 
 האחרונות

 ומעלה 85

 ומעלה בקורס אנגלית בתואר ראשון 85בתואר ראשון או ציון  אנגליתפטור מ
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 תהליך ההרשמה

יש להירשם לתכנית ההשלמה לתואר שני בעבודה סוציאלית באתר האינטרנט של אוניברסיטת בר אילן ולעקוב  .1
 אחר ההנחיות.

העברת מסמכים ישירות לבית הספר לעבודה סוציאלית. ההרשמה לבית הספר כוללת: מילוי טופס הרשמה  .2
התנדבות, העברת אישור העסקה ממקום למועמד, העברת מכתב המלצה ממונה במקום העבודה או ה

העבודה/התנדבות והעברת העתק גיליון ציונים ואישור זכאות לתואר. הנחיות מלאות וקישור לטפסים מעודכנים 
 נמצאים באתר בית הספר לעבודה סוציאלית.

 
 משך הלימודים

 משך הלימודים הוא שלוש שנים.  
 ר בית הספר לעבודה סוציאלית.פרטים מלאים על מבנה תכנית ההשלמה מופיעים באת

 
 (אנגלית) ידיעת שפות

ראה  -(פרטים על מבחני המיון, רמות הקורסים שייקבעו והקריטריונים למתן פטור לזכאים  אנגלית לתואר שני
 בפרק המבוא).

 
 לימודי יהדות

 ראה בפרק המבוא. -על פי הדרישות הכלליות לתואר שני 
 
 
 
 

 
 לקבלת פרטים נוספים

 03-5317903ת למזכירות תכנית ההשלמה בטלפון ניתן לפנו
 sw.hashlama@biu.ac.il  

http://social-work.biu.ac.il/hashlama 

mailto:sw.hashlama@biu.ac.il
http://social-work.biu.ac.il/hashlama
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 אר שני בעבודה סוציאלית תו
 לבעלי תואר ראשון בעבודה סוציאלית

  
, בעלי תואר ראשון בעבודה לתואר שני בעבודה סוציאלית מיועדת לעובדים סוציאליים העובדים בשדה התכנית

ידע תאורטי ומיומנויות מקצועיות מתקדמות בתחומים שונים של  לסטודנט התכנית מכוונת להקנות סוציאלית.
ולהכשירו לתפקידי ניהול,  שלווציאלית ורווחה חברתית, לפתח את כישורי הטיפול, ההתערבות והמחקר עבודה ס

 )..M.Aבסיום הלימודים תוענק תעודת "מוסמך בעבודה סוציאלית" ( הדרכה, פיתוח שירותים והערכתם.
  

 מסלולי הלימוד
 משני המסלולים: אחדיש לבחור 

 
 עם עבודת מחקר  -מסלול א  .א

סלול זה, נוסף על הקניית ידע תאורטי ומיומנויות מקצועיות מתקדמות וייחודיות, היא קידום המחקר, מטרת מ
ים כאנשי מחקר. כדי סטודנטהיצירת ידע חדש במקצוע העבודה הסוציאלית ופיתוח יכולת ההתמקצעות של 

ושיטתית עקרונות ים בידע ובכלים לביצוע מחקר ולהבנת מחקר נלמדים בצורה מעמיקה סטודנטלצייד את ה
מנחה  סטודנטוסטטיסטיקה. בית הספר מעמיד לרשות ה כמותיות ואיכותניות החשיבה המדעית, שיטות מחקר

מגיש עבודת גמר ונבחן בפני ועדה. תכנית  סטודנטבכל שלבי המחקר. בסיום המחקר ה סטודנטהמלווה את ה
 ודיים לכל מגמה.וקורסים הייח קורסי פרקטיקוםהלימודים כוללת גם סמינריונים, 

 
 ללא עבודת מחקר -מסלול ב  .ב
מטרת מסלול זה היא להקנות ידע תאורטי ומיומנויות מקצועיות מתקדמות וייחודיות. תכנית הלימודים כוללת  

 וקורסים הייחודיים לכל מגמה.  קורסי פרקטיקוםקורסי מחקר, 
   

 מגמות
 :משלוש המגמות אחתיש לבחור 

 
 טיפוליתעבודה סוציאלית  .א
מגמה זו נועדה לקדם ולפתח עובדים סוציאליים בעלי ניסיון בתחום הטיפול בעבודתם במסגרות שונות המטפלות  

בפרט, במשפחה או בקבוצה. תכנית הלימודים מתמקדת בתאוריה ובפרקטיקה של הטיפול הדינמי, כמו גם בהכרת 
 בפרט, במשפחה או בקבוצה.גישות טיפול נוספות בעבודה סוציאלית ובהעמקת כושר האבחון והטיפול 

 
 שיקום ובריאות .ב
מגמה זו נועדה לקדם ולפתח את הידע ואת המיומנויות הטיפוליות של עובדים סוציאליים העובדים בתחומי  

גישות תאורטיות  . תכנית הלימודים מתמקדת בהקניית הזקנהאו , בריאות הנפש המוגבלות, הבריאות והחולי
 סטרטגיות טיפול מגוונות עם אנשים ובני משפחותיהם.עדכניות, מיומנויות מחקריות וא

 
 פיתוח קהילתי וארגוני .ג

נועדה לקדם ולפתח עובדים סוציאליים המשמשים בתפקידי ניהול/ריכוז תכניות וצוותים ועבודה מגמה זו 
ך קהילתית או מעוניינים להתמקצע בתפקידים ובתחומים אלו. תכנית הלימודים כוללת הקניית ידע תיאורטי תו

ראייה בין תחומית וכן כלים ומיומנויות לעבודה ברמת המאקרו והמיקרו: מדיניות ופרקטיקת מדיניות, עבודה עם 
תחומית משולבים בסגל ההוראה -קהילות, עם ארגונים, עם משפחות ועם פרטים. כפועל יוצא של הראייה הבין

הם ברמה המקנה מומחיות המוכרת על ידי ארגוני וניהול. הלימודים מרצים מתחומי דעת נוספים, כגון ייעוץ 
 מועצת העובדים הסוציאליים. 
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 מסלול יעוץ, הדרכה וניהולהסמכה ל
לשם כך יש  במסלול ייעוץ, הדרכה וניהול לתפקיד מדריך/ה ראש צוות.ים בשלוש המגמות יכולים ללמוד סטודנט

 ללמוד את הקורסים האלה כחלק מתכנית הלימודים:
 סמינריון בהדרכה; .1
 קטיקום בהדרכה;פר .2
 שני קורסים ממגמת פיתוח קהילתי וארגוני. .3

 כולל ריאיון ועמידה בכמה קריטריונים, כגון ותק וסוג הארגון שבו עובדים. ייעוץ, הדרכה וניהולתהליך הקבלה למסלול 
   

 תנאי הקבלה
עמדים שאין (מו  ומעלה 85בממוצע ציונים של ממוסד אקדמי מוכר תואר ראשון בעבודה סוציאלית  הכרחי .1

 ברשותם בעת ההרשמה תעודת זכאות לא יוכלו להגיש מועמדות).
דרושים ניסיון של שנתיים לפחות (מסיום התואר הראשון) בעבודה טיפולית  טיפוליתעבודה סוציאלית  תלמגמ .2

בעל תואר שני  וקבלת הדרכה קבועה מעובד סוציאלי בשירות מוכר לעבודה סוציאלית טווח-פרטנית ארוכת
 יה טיפולית.וראי

בשירותים בתחומי דרושים ניסיון של שנתיים לפחות (מסיום התואר הראשון) בעבודה   למגמת שיקום ובריאות
 וקבלת הדרכה קבועה מעובד סוציאלי. או הזקנההמוגבלויות, הבריאות והחולי 

תפקידי בניסיון של שנתיים לפחות (מסיום התואר הראשון)   יםדרוש למגמת פיתוח קהילתי וארגוני
 .ניהול/ריכוז/עבודה קהילתית/עבודה פרטנית עם ממשקים בין מתודיים וקבלת הדרכה מעובד סוציאלי

 למסלול עם תזה נדרשים: .3
 .ומעלה בקורס שיטות מחקר בתואר הראשון 85ציון  •
 .בתואר הראשון SPSS-ומעלה בקורס סטטיסטיקה ו 85ציון  •
 .בקורס אנגלית בתואר הראשוןומעלה  85פטור מאנגלית בתואר הראשון או ציון  •

 
 במקרים חריגים תישקל מועמדות של בעלי תואר ראשון בעבודה סוציאלית שאינם עומדים בקריטריונים במלואם.

 
 מיון המועמדים נעשה על סמך שקלול כל נתוני המועמד והוא יחסי לכלל המועמדים הנרשמים באותה שנה. 

 
לעבוד במהלך הלימודים (בשכר או בהתנדבות) בשירות מוכר לעבודה ים בתכנית לתואר שני מחויבים סטודנטכל ה

  .מעובד סוציאלי ש"ש לפחות בליווי הדרכה קבועה 8סוציאלית בהיקף של 
 

במגמת עבודה סוציאלית טיפולית בשנה הראשונה ללימודים במסגרת קורס חובה טיפול בפרט א נדרש לטפל בשני 
 ת הלימודים (לא הדרכת הורים).ומעלה) במהלך כל שנ 17מטופלים (בני 

 
 תהליך ההרשמה

 ולעקוב אחר ההנחיות. באתר האינטרנט של אוניברסיטת בר אילןיש להירשם לתואר שני בעבודה סוציאלית  .1
 טופסי ההרשמה הרלוונטיים למגמה שאליה נרשמיםיש לשלוח ישירות לבית הספר לעבודה סוציאלית  .2

 ת.הנמצאים באתר בית הספר לעבודה סוציאלי
 ועדת הקבלה תוכל לדון רק במועמד שביצע את שני שלבי ההרשמה ויש בתיקו את כל החומר הנדרש. 
 ועדת הקבלה רשאית לזמן את המועמד לבחינת מיון/ריאיון, לפי שיקול דעתה. .3
 

 משך הלימודים
 משך הלימודים בשני המסלולים הוא שנתיים.

לימודים שלישית ובהמלצת רה"מ והמנחה הארכה לשנת ללימודים מתקדמים מאשר במקרים מוצדקים  בית הספר
 ים במסלול א לצורך השלמת עבודת המחקר ולא לשמיעת קורסים.סטודנטוזאת רק ל
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 מכסת השעות והסמינריונים
 עם עבודת מחקר  -מסלול א 

 ועבודת מחקר. נ"ז) 36( ש"ש 18
 בכל המגמות 

 נ"ז) 8(    ש"ש  4 - סמינריון ופרקטיקום
 נ"ז) 20-16( ש"ש 10-8 - גמה וקורסים ממגמות אחרותקורסי מ

 נ"ז) 8-12(  ש"ש  4-6 - קורסי מחקר
 נ"ז) 36(    ש"ש 18 סה"כ

 
 הצעת מחקר יש להגיש עד סוף שנה"ל הראשונה

 ולא יאוחר מתחילת שנה"ל השנייה.
  

 הוראות לכתיבת עבודת הגמר
 הנחיות מפורטות באתר בית הספר. ללימודים מתקדמים בפרק המבוא, וכן בית הספרראה תקנון 

 
 בחינת גמר (הגנה על התזה)

 בחינת ההגנה על התזה תיערך בע"פ ותתבסס על עבודת הגמר ועל הביבליוגרפיה ששימשה בסיס לעבודת המחקר.
 

 (אנגלית) ידיעת שפות
ה הראשונה אנגלית לתואר שני. יש להיבחן במבחן המיון לפני תחילת הלימודים וללמוד את הקורס כבר בשנ

 ללימודים (פרטים על מבחני המיון, רמות הקורסים שייקבעו והקריטריונים למתן פטור לזכאים ראה בפרק המבוא).
 

 לימודי יהדות
 על פי הדרישות הכלליות לתואר שני (ראה בפרק המבוא).

 

 ללא עבודת מחקר  -מסלול ב 
 נ"ז) 48( ש"ש 24

 בכל המגמות
 נ"ז) 16( ש"ש 8  - סמינריון ופרקטיקום

  נ"ז) 26-24( ש"ש 13-12  - קורסי מגמה וקורסים ממגמות אחרות
 נ"ז) 6-8( ש"ש 3-4     קורסי מחקר

 נ"ז) 48( ש"ש 24 סה"כ
 

 (אנגלית) ידיעת שפות
להיבחן במבחן המיון לפני תחילת הלימודים וללמוד את הקורס כבר בשנה הראשונה ללימודים  אנגלית לתואר שני, יש

 בחני המיון, רמות הקורסים שייקבעו והקריטריונים למתן פטור לזכאים מופיעים בפרק המבוא).(פרטים על מ
  

 לימודי יהדות
 על פי הדרישות הכלליות לתואר שני (ראו בפרק המבוא).

 

 
 לקבלת פרטים נוספים

 ניתן לפנות לעידית פורת, מרכזת תארים מתקדמים,
 03-5318354בטלפון 

E-mail: sw.ma@biu.ac.il 
http://social-work.biu.ac.il/ 
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 תואר שלישי
 

ים באמצעות קידומם סטודנטמטרות התכנית לתואר שלישי הן לעודד מצוינות אקדמית ומנהיגות מקצועית בקרב ה
בתחומי המחקר והחשיבה המדעית ובהערכת מדיניות ומערכות שירותים המופעלות בשדה. התכנית מאפשרת 

. הלימודים ולערוך מחקר אמפירי מקוריתחום ממוקד, לשפר את מיומנויות המחקר להעמיק את הידע ב /יתסטודנטל
 .).Ph.D( תואר דוקטור לפילוסופיה יםסטודנטה יםבתכנית נמשכים ארבע שנים ובסיומם מקבל

 
 תנאי הקבלה

אשון תואר ראו תואר ראשון בעבודה סוציאלית ותואר שני בתחום קרוב  אותואר ראשון ושני בעבודה סוציאלית  .1
בתחום קרוב ותואר שני בעבודה סוציאלית (בתכנית השלמה הכוללת רישום בפנקס העובדים הסוציאליים). 

שני וגיליון ציונים הכולל את כל הציונים, כולל ציון מועמדים שאין ברשותם בעת ההרשמה תעודת זכאות לתואר 
 . יתבביה"ס לעבודה סוציאלמתקדמים התזה, מתבקשים לפנות למרכזת תארים 

 סיום מסלול עם תזה (מסלול מחקרי). .2
 ניסיון בשדה העבודה הסוציאלית. .3
 .ומעלה בתואר השני 86יון סופי של צ .4
 .ומעלה בעבודת התזה 90ציון של  .5
 רלוונטיות של נושא המחקר המוצע למקצוע העבודה הסוציאלית. .6

עמדים לוועדה לתואר שלישי של בית קבלת סטודנטים כפופה לתקנון בית הספר ללימודים מתקדמים. בתחילה יפנו המו
 הספר לעבודה סוציאלית, כדי לברר את התאמתם, ולאחר מכן יגישו מועמדות לבית הספר ללימודים מתקדמים. 

 גם אם הם עומדים בדרישות הסף. ,ועדת בית הספר ללימודים מתקדמים אינה מבטיחה קבלת כל הפונים
 

 תכנית הלימודים *
 קולוקוויום מחלקתי; .א
 ר לדוקטורנטים;סמינ .ב
 סדנאות לדוקטורנטים בנושאים שונים; .ג
 סטטיסטיקה לדוקטורנטים; .ד
 שיטות מחקר איכותניות לדוקטורנטים. .ה

 
 * ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים.

 
לתואר שלישי מחויב בדרישות ללימודי יסוד ביהדות ואנגלית כמפורט בתקנון בית הספר לתארים  סטודנט

 מתקדמים.
ר שלישי ישתתף באורח פעיל בקורסים ובסמינרים במשך תקופה שלא תפחת משנתיים. יש לסיים לתוא סטודנטכל 

את חובות השמיעה בשנתיים הראשונות ללימודי הדוקטורט. בקולוקוויום המחלקתי יש להשתתף במשך כל ארבע 
ים לתואר סטודנטה שנות הלימודים. כל הדרישות של בית הספר ללימודים מתקדמים של האוניברסיטה יחולו גם על

 שלישי בבית הספר לעבודה סוציאלית.
  http://social-work.biu.ac.il/PhD מידע על תכנית הלימודים נמצא באתר בית הספר

 
 תהליך ההרשמה

באתר בית  המופיעות ההנחיותבית הספר לעבודה סוציאלית, לפי בשלב הראשון על המועמד להגיש מועמדות ל
 מאי. -ינוארלהגיש מועמדות בחודשים  ניתן.   http://social-work.biu.ac.il/applicants_phdהספר

http://social-work.biu.ac.il/PhD
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 מחקרתחומי 

 סוגיות חברתיות ורווחה .1
 עוני, אבטלה, אתניות, התערבות במשבר, יישוב סכסוכים, הגירה, עלייה וקליטה, קבוצות

 , אלימות, רב תרבותיות, המגזר השלישי (עמותות), התמכרויות ה החרדיתהאוכלוסייודרות, מיעוטים, מ
 ועבריינות, רשתות חברתיות.

 ניהול וקהילה .2
התנדבות, שיתוף אזרחים, פיתוח קהילתי, תכנון קהילתי, מדיניות סוציאלית, העצמה, פיתוח בארגונים,  מנהיגות

 קבלת החלטות, צדק חברתי. קהילה, –עסקים שינוי חברתי, ארגונים, שינוי בארגונים, 

 רווחת המשפחה .3
הורית, אלימות במשפחה, ילדים בסיכון, -משפחות צעירות, משפחות של ילדים עם צרכים מיוחדים, משפחה חד

 ., יחסי זוגיותדורי במשפחה, מין ומיניות, תהליכים משפחתיים-משפחות כפולות קריירה, הקשר הבין

 הגיל הרך, ילדים ונוער .4
מעורבות הורים בבית צעירים בסיכון, ביתית, אלימות בני נוער, -, עקרון טובת הילד, השמה חוץזכויות קטינים

 הספר, ילדים ומתבגרים במצבי חיים שונים, ילדים בסיכון, נטילת סיכונים.

 זקנים ומטפליהם .5
 ., תקשורת וזקנהם, גילנות, עובדים סמי פרופסיונלייבזקנים מצב נפשי וקוגניטיבי, בריאות פיזית, מערכות התמיכה

 בריאות ובריאות הנפש .6
חברתיים בבריאות וחולי, משפחת החולה, היענות לטיפול -שיקום, נכות, מדיניות בריאות ושיקום, גורמים פסיכו 

רפואי, תפקיד העובד הסוציאלי בשירותי הבריאות, התמודדות עם מצבי משבר ומעברי חיים, התמודדות עם 
 החלמה, התנהגות אבדנית.וניות וטראומה, מחלות כראירועים טראומטיים, 

 שיטות טיפול ושיטות התערבות .7
שיח טיפולי, יחסי אובייקט ופסיכואנליזה, פסיכופתולוגיה, פיתוח מודלים של התערבות -תיאוריות קליניות, דו

מציאות טיפול ושימוש בהתנהגותי, -בעבודה סוציאלית, טיפול בקבוצה, טיפול באמצעות אמנות, טיפול קוגניטיבי
 שיטות התערבות בתחום המקרו, הערכת תכניות התערבות וטיפול.מדומה, 

 הוראת העבודה הסוציאלית .8
מודרך, אפקטיביות בהדרכה, יחסים -פרקטיקה בעבודה סוציאלית, הדרכה בעבודה סוציאלית, יחסי מדריך

 מקבילים בהדרכה, יוזמות ושינויים בתהליך ההדרכה ובמבנה ההדרכה.
 
 
 
 
 
 

 פרטים נוספיםלקבלת 
 ניתן לפנות לעידית פורת, מרכזת תארים מתקדמים,

 03-5318354בטלפון 
E-mail: sw.ma@biu.ac.il 

http://social-work.biu.ac.il/ 
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 המחלקה לקרימינולוגיה
 

 תואר שני
 מסלולים

 קיימים שני מסלולים:
 כולל ביצוע מחקר והגשת עבודת גמר בכתב. - מסלול א
 ודת מחקר.ללא עב - מסלול ב

 
 תכניות

  קיימות ארבע תכניות:
 מחקרית תכנית א.   

המחקרית מכוון להענקת ידע תיאורטי מעמיק במדע הקרימינולוגיה, כלים מתודולוגיים  תכניתמסלול הלימודים ב 
עדכניים ופיתוח חשיבה, מצוינות ויצירתיות אקדמית שיאפשרו תכנון וניהול מחקר עצמאי, חדשני ובעל חשיבות 

חקר נחשפים לתחומי ידע מגוונים (כגון:  תכניתים בסטודנטיאורטית או יישומית בתחום הקרימינולוגיה. הת
אלימות ותוקפנות, גילוי שקרים ורמייה, פשיעת נשים, הערכת מסוכנות של עבריינים, הטיות וטעויות אישיות, 

נסות במחקר תיאורטי ויישומי היכרות בהליך הפלילי, מדיניות ענישה, פשעי שנאה, הגירה ועבריינות), תוך הת
הזו  תכניתופיתוח של מיומנויות אקדמיות (כגון: פרזנטציות בכנסים, כתיבת מאמרים ובקשות למימון מחקר). ל

ים נבחרים, תוך העדפה לבעלי מצוינות אקדמית המעוניינים סטודנטיתקבל מדי שנה מספר מוגבל של 
 ל הרגיל, הישיר או המשולב במחלקה.ומתאימים בהמשך לימודים לדוקטורט במסלו

  .(ללא קולוקוויום) )נ"ז 28( ש"ש 14 היקף תכנית הלימודים הוא
 הלימודים מתקיימים באופן מרוכז, יום בשבוע במשך שנתיים.

 
   עיונית תכנית ב.

ת, העיונית הינה להקנות ידע נרחב בתחומי עניין שונים בקרימינולוגיה, כדוגמת: עבריינו תכניתמטרת ה 
 קורבנות, משפט וקרימינולוגיה, התנהגויות בסיכון, נשים ופשיעה, ענישה, מאסר ועוד. 

  זו קיים מסלול ב בלבד. תכניתב
 (ללא קולוקוויום). )נ"ז 36( ש"ש 18 היקף תכנית הלימודים הוא

 הלימודים מתקיימים באופן מרוכז, יום בשבוע במשך שנתיים.
 

 קלינית תכנית ג.
ים ידע תיאורטי וניסיון מעשי על היבטיהם השונים של אבחון, סטודנטזו היא להקנות ל תכניתב מטרת הלימודים 

טיפול ושיקום קליניים תוך התמקדות במאפיינים הייחודיים של אוכלוסיות פורנסיות שונות, במוסדות ובקהילה. 
יאטריים ומשפטיים, מארג תכנית הלימודים בנויה ממארג המשלב היבטים קרימינולוגיים, פסיכולוגיים, פסיכ

המאפיין את פעילותו המקצועית הכללית והייחודית של הקרימינולוג הקליני במסגרת משרד הבריאות ומוסדות 
אחרים. בנוסף להנחת תשתית ליכולות הקליניות הנדרשות, מקנה התוכנית גם ניסיון מחקרי (המתמקד בתכנון, 

 ידע וניסיון המהווים מרכיב חשוב והכרחי בשדה הקליני.תזה),  –ביצוע וסיכום עבודת מחקר לתואר שני 
 שיתקבלו ללימודים יתקבלו למסלול א בלבד.  תכניתמועמדים ל

 (ללא קולוקוויום). נ"ז) 66ש"ש ( 33 היקף תכנית הלימודים במסלול א הוא
 

 שיקומית חברתית תכנית ד. 
ינולוגיה השונים ולהקנות מיומנות והדרכה זו היא להעמיק את הידע בענפי הקרימ תכניתמטרת הלימודים ב 

מערכתי בעבריינים ובקורבנותיהם. מסלול הלימודים כולל קורסים תיאורטיים, סדנאות,  בשיקוםמעשית 
ים למסגרות סטודנטהתנסות בשטח תוך קבלת הדרכה וכן עבודת מחקר. במהלך הלימודים נחשפים ה

 במסגרתה. השיקוםשטח רבים המציגים את עקרונות  שיקומיות המיועדות לאוכלוסייה הסוטה וכן לאנשי
  או למסלול ב.שיתקבלו ללימודים יתקבלו למסלול א  תכניתמועמדים ל

 (ללא קולוקוויום).נ"ז)  48( ש"ש 24ובמסלול ב  נ"ז) 52( ש"ש 26 היקף תכנית הלימודים במסלול א הוא
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 תנאי קבלה
 
 המחקרית תכניתל
הטבע, במדעי  במדעי החברה, במדעי ראשון תואר סמך על להתקבל גם ניתן בקרימינולוגיה. ראשון תואר .1

 האישי. לרקע המותאמות השלמה לדרישות בכפוף משפטים, או הרוח
  הראשון. התואר בלימודי 85 לפחות של ממוצע ציון .2
 האינטרנט מאתר להוריד ניתן הטופס (את לתכנית המועמד התאמת אודות מחוקרים אקדמיות המלצות שתי .3

  של המחלקה).
  .תכניתה של הקבלה ועדת לשיקולי בהתאם מהנרשמים חלק רק יזומנו לראיונות קבלה. בראיון השתתפות .4
 

 העיונית  תכניתל
 הטבע, במדעי  במדעי החברה, במדעי ראשון תואר סמך על להתקבל גם ניתן בקרימינולוגיה. ראשון תואר.    1

  האישי. לרקע האקדמי המותאמות שלמהה לדרישות בכפוף משפטים, הרוח או       
  הראשון. התואר בלימודי 82 לפחות של ממוצע ציון.    2
 האינטרנט  מאתר להוריד ניתן הטופס (את תכניתל המועמד התאמת אודות מחוקרים אקדמיות המלצות שתי.    3

  מחלקה).ל הש       
 .תכניתה של הקבלה ועדת לשיקולי בהתאם שמיםמהנר חלק רק יזומנו לראיונות קבלה. בראיון השתתפות.    4

 
 הקלינית תכניתל
תואר ראשון בקרימינולוגיה. ניתן גם להתקבל על סמך תואר ראשון בפסיכולוגיה, מדעי ההתנהגות, עבודה  .1

סוציאלית או חינוך מיוחד בלבד, בכפוף לדרישות השלמה. התניה זו זהה לתנאי הרישוי המקצועי של משרד 
 ).2010חוק המקצועות הרפואיים, מרץ  –הבריאות (ראה 

 לפחות בלימודי התואר הראשון. 85ציון ממוצע של  .2
שתי המלצות אקדמיות על גבי טפסים מיוחדים של המחלקה (ניתן להוריד את הטפסים מאתר האינטרנט של  .3

 המחלקה).
 שתי המלצות מהתנסות קלינית. במידה ואין, אז ממקומות עבודה. .4
קודמת בעבודה במסגרות טיפוליות, שיקומיות, תמיכתיות או במסגרות דומות. יש  מומלצת התנסות עצמית .5

 להציג המלצות ממדריכים מוסמכים אשר ליוו התנסות זו.
 .תכניתהשתתפות בראיונות קבלה. לראיונות יוזמנו רק חלק מהנרשמים בהתאם לשיקולי ועדת הקבלה של ה .6
 

 שיקומית ברתיתהח תכניתל
בכפוף לדרישות או משפטים, לוגיה. ניתן גם להתקבל על סמך תואר ראשון במדעי החברה תואר ראשון בקרימינו .1

 השלמה.
 לפחות בלימודי התואר הראשון. 85ציון ממוצע של  .2
על גבי טפסים מיוחדים של המחלקה (ניתן להוריד את הטפסים מאתר האינטרנט של אקדמיות שתי המלצות  .3

 המחלקה).
בודה במסגרות טיפוליות, שיקומיות, תמיכתיות או במסגרות דומות. יש מומלצת התנסות עצמית קודמת בע .4

 להציג המלצות ממדריכים מוסמכים אשר ליוו התנסות זו.
 .תכניתהשתתפות בראיונות קבלה. לראיונות יוזמנו רק חלק מהנרשמים בהתאם לשיקולי ועדת הקבלה של ה .5
 

 תכניותלימודי השלמה לארבע ה
 ולוגיה יחויב בלימודי השלמה בהתאם לתכנית אישית שתיקבע לו. שאינו בוגר קרימינ סטודנט

 85שיקומית יש לסיים בממוצע ציונים של לפחות -: המחקרית, הקלינית, והחברתיתתכניותאת לימודי ההשלמה ב
 .82בממוצע ציונים של לפחות  –העיונית  תכניתוב
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 מית ומחקריתשיקו-: קלינית, חברתיתתכניותדרישות משותפות במסלול א ב
 

 בחינת גמר
 הבחינה תתבסס על עבודת הגמר ועל הביבליוגרפיה ששימשה בסיס לעבודת המחקר. 

 הקלינית הבחינה כוללת סיכום אינטגרטיבי של שני ראיונות קליניים על בסיס כל הנלמד לתואר. תכניתב
 

 הוראות לכתיבת עבודת הגמר
 וא.ללימודים מתקדמים בפרק המב בית הספרראה תקנון 

 
  

 
 הצעת מחקר יש להגיש עד סוף שנה"ל הראשונה

 מסוף סמסטר א של שנה"ל השנייה. ולא יאוחר
  
 
 

 העיונית  תכניתדרישות במסלול ב ב
 

 בחינת גמר
 ים ייבחנו במבחן גמר בו ידרשו להפגין הבנה מעמיקה של מכלול הידע הרלוונטי.סטודנטה
 

 ב)-לול א ודרישות כלליות משותפות לשני המסלולים (מס
 

 לימודי יהדות
 על פי הדרישות הכלליות לתואר השני (ראה בפרק המבוא).

  
 ידיעת שפות

 אנגלית לתואר שני.
 ראה בפרק המבוא). –(פרטים על מבחני המיון, רמות הקורסים שייקבעו והקריטריונים למתן פטור לזכאים 

 
 תנאי מעבר לשנה ב
 לפחות. 80ממוצע ציוני שנה א יהיה 

 וות דעת חיובית של מנחי הפרקטיקום.ח
 ידי המרצים.-על סטודנטהערכה חיובית של ה

 ים ומאנשי טיפול.סטודנטעמידה באמות המידה האתיות הנדרשות מ
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 תואר שלישי
 

 תנאי קבלה
 

יוכל להגיש מועמדות ללימודי תואר שלישי במחלקה לקרימינולוגיה בוגר תואר שני במסלול א (עם תזה) עם ציון 
 לפחות בתזה. 85וצע של ממ

 
מועמדים המעוניינים להשתלב בלימודי התואר השלישי במחלקה לקרימינולוגיה מתבקשים להעביר בדואר 

 את החומר הרלוונטי לפי הפירוט הבא: criminology.dept@biu.ac.ilאלקטרוני לכתובת 
 קורות חיים .1
 יליון ציונים (תואר ראשון ותואר שני)ג .2
 מסמך המתאר את הרעיון המרכזי של נושא המחקר .3
 מכתב הסכמה מהמנחה .4
המלצה משני ממליצים על גבי טופס המלצה. מכתבי ההמלצה יועברו ישירות ע"י הממליצים למזכירות  .5

 המחלקה. למגמה (את הטופס ניתן להוריד מאתר האינטרנט של המחלקה). 
 וונטי אחר.כל חומר רל .6
 

 לאחר קבלת החומר הנ"ל המועמד יוזמן לפגישה עם חברי הוועדה לתארים מתקדמים המחלקתית.
הוועדה המחלקתית תדון בבקשה, מועמד שיקבל תשובה חיובית יוכל להגיש את מועמדותו לבית הספר ללימודים 

 מתקדמים.
 

 ם הם עומדים בדרישות הסף.ועדת תארים מתקדמים מחלקתית אינה מבטיחה קבלת כל הפונים גם א
 

 .מידע פרטי בחוברת שמפורט כפי ,קבלה על הסופי האישור את נותן מתקדמים ללימודים הספר בית
 

 תחומי התמחות
 
 אלימות ותוקפנות; .1
 שיפוט מוסרי; .2
 התמכרויות; .3
 עבריינות נוער; .4
 אישיות ועבריינות; .5
 אימפולסיביות וחיפוש ריגושים; .6
 וגיה);קורבנות וקורבניות (ויקטימול .7
 פשיעה וסטייה חברתית; .8
 אלימות במשפחה; .9

 התנהגויות סיכון וחיפוש ריגושים; .10
 היבטים פסיכוסוציאליים של מניעה (התנהגויות בסיכון, בדגש על התמכרויות); .11
 סוהר, אסירים ושיקום אסירים;-בתי .12
 ענישת עבריינים; .13
 שיקום; .14
 משפט וקרימינולוגיה; .15
 גילוי שקרים ורמייה; .16
 מנות של עדים וראיות;הטיות בהערכת מהי .17
 קבלת החלטות בהליך הפלילי. .18

 
 לקבלת פרטים נוספים

  03-5318221/8241ניתן לפנות למחלקה בטלפון 
E-mail: criminology.dept@biu.ac.il 

www.biu.ac.il/sos/cr/ 

mailto:criminology.dept@mail.biu.ac.il
mailto:criminology.dept@biu.ac.il
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 המחלקה לגיאוגרפיה וסביבה
 

 תואר שני
  

 לוליםמס
 קיימים שני מסלולים:

 כולל ביצוע מחקר והגשת עבודת גמר בכתב. - מסלול א
 ללא עבודת מחקר. - מסלול ב

 א ע"י המנחה. מסלולתחומי ההתמחות בלימודים ובמחקר יותאמו אישית לכל סטודנט ב
 

 תנאי קבלה
 למסלול 76מחקר,    וציון ול הכולל מסלל 80סיום תואר ראשון בגיאוגרפיה וסביבה כמקצוע מורחב או ראשי בציון 

אחרים, שיתקבלו, יחויבו בהשלמות ללא מחקר. מועמדים שלמדו גיאוגרפיה וסביבה כמקצוע משני או בוגרי מקצועות 
ב, שהינו  למסלולכל סטודנט חדש מתקבל תחילה  על פי החלטת המחלקה ובאישור בית הספר ללימודים מתקדמים.

א למצוא מנחה ונושא לעבודת התזה במהלך השנה  למסלולסטודנט המעוניין לעבור  ללא עבודת מחקר. עלמסלול 
 א, יגיש לקראת סוף שנה"ל הראשונה, יחד עם הצעת המחקר.  למסלולהראשונה. את הבקשה למעבר 

 
 עם עבודת מחקר –  אמסלול 

 
 תכניות

 קיימות שלוש תכניות:
 

 א)מסלול סביבה" (לימודי אוגרפיה וי"ג
 שתי אפשרויות התמחות, כמו כן ניתן לשלב בין ההתמחויות.ת בתכני

אוקיאנוגרפיה מים, גאולוגיה, נוף וסביבה,  גיאומורפולוגיה, קרקעות, אקלים, התמחות "נוף" בנושאים הבאים: .1
 חישה מרחוק ומערכות מידע גיאוגרפיות.

שימור תכנון ופיתוח, תמורות  גיאוגרפיה כלכלית, חברתית ותרבותית, התמחות "חברה" בנושאים הבאים: .2
במרחב העירוני והכפרי, פיתוח אזורי, סוגיות של העולם השלישי, גיאוגרפיה היסטורית, גיאוגרפיה פוליטית 

 והגירה, יישוב וסביבה, תחבורה וסביבה, חישה מרחוק ומערכות מידע גיאוגרפיות.
 

 מכסת השעות והסמינריונים
 קורסי הלימוד יתואמו עם המנחה):כל ( , כמפורט להלןנ"ז) 24( ש"ש 12

 נ"ז) 2( ש"ש 1  -קורס בתכנון וסביבה 
 נ"ז) 4( ש"ש 2  -סמינריון 

 נ"ז) 4( ש"ש 2 סדנה 
 נ"ז) 12( ש"ש 6 קורסי בחירה

    ]מחוץ למחלקה נ"ז) 6( ש"ש 3מתוכם אפשר עד [
                    נ"ז)                            1( ש"ש 1  - סמינר מחלקתי (חובת השתתפות)

 (רצוי לבדוק את תכנית הלימודים גם באתר האוניברסיטה)
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 א) מסלול"מדעי כדור הארץ והסביבה" (קיים רק תכנית 
 מכסת השעות והסמינריונים

 :(כל קורסי הלימוד יתואמו עם המנחה) , כמפורט להלןנ"ז) 28( ש"ש 14
 נ"ז) 14( ש"ש 7קורסי בחירה אשכול א                         

 נ"ז) 8( ש"ש 4ול ב                         קורסי בחירה אשכ
 נ"ז) 4( ש"ש 2 סדנה

 נ"ז) 2(ש"ש   1 סמינריון 
 

 א)מסלול תכנית משותפת עם הפקולטה למשפטים ( "רגולציה ומדיניות סביבתית"
 מכסת השעות והסמינריונים

 * וקורסי השלמה כמפורט להלן:נ"ז) 34( ש"ש 17

 אוגרפיהיבגהלימודים לסטודנטים שהינם בוגרי תואר ראשון  כניתת

 נ"ז) 2( ש"ש 1 גישות במדיניות סביבתית (ליבה)
 נ"ז) 2( ש"ש 1 רגולציה, פוליטיקה וסביבה (ליבה)

 נ"ז) 2( ש"ש 1 כלכלת הסביבה (ליבה)
 נ"ז) 2( ש"ש 1מבוא לאיכות הסביבה (ליבה)                               

 נ"ז) 2( ש"ש 1    )איכות הסביבה (ליבה דיני
 נ"ז) 4( ש"ש 2 סמינר ברגולציה ומדיניות סביבתית (ליבה)

 נ"ז) 4( ש"ש 2 סמינריון
 נ"ז) 4( ש"ש 2 משפט עברי (מוכר כלימודי יהדות)

 נ"ז) 12( ש"ש 6 אוגרפיה ומשפטים)יקורסי בחירה (ג
 

 נ"ז) 8(ש"ש  4 קורסי השלמה** (מהפקולטה למשפטים)
 

 במשפטיםהלימודים לסטודנטים שהינם בוגרי תואר ראשון  כניתת
 נ"ז) 2( ש"ש 1 גישות במדיניות סביבתית (ליבה)

 נ"ז) 2( ש"ש 1 רגולציה, פוליטיקה וסביבה (ליבה)
 נ"ז) 2( ש"ש 1 כלכלת הסביבה (ליבה)

 נ"ז) 2( ש"ש 1 דיני איכות הסביבה (ליבה   
 נ"ז) 4( ש"ש 2 ה)סמינר ברגולציה ומדיניות סביבתית (ליב

 נ"ז) 4( ש"ש 2 סמינריון
 נ"ז) 4( ש"ש 2 משפט עברי (מוכר כלימודי יהדות)

 נ"ז) 14( ש"ש 7 אוגרפיה ומשפטים)יקורסי בחירה (ג
 

 נ"ז) 8( ש"ש 4 ורסי השלמה** (מהפקולטה למשפטים)ק

כמו  אוגרפיה ומהפקולטה למשפטים.ימהמחלקה לגנ"ז)  16( ש"ש 8אוגרפיה או משפטים ידרשו לקורסי השלמה בהיקף של י* סטודנטים שאינם בוגרי ג

 .נ"ז) 14( ש"ש 7כן, בדומה לבוגרי משפטים, הם ידרשו לקורסי בחירה בהיקף של 

 נוספים במשפט עברי. נ"ז) 4( ש"ש 2 ** סטודנטים שאינם בוגרי אונ בר אילן ידרשו ל
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 מגמות
 קיימות שלוש מגמות:

 

 א)מסלול (י תרבות" "שימור ופיתוח נוף ונכסמגמת 
 מתמקדת ביחסי תכנון, שימור ופיתוח. מגמהה

 מכסת השעות והסמינריונים
 : (כל קורסי הלימוד יתואמו עם המנחה) כמפורט להלן נ"ז), 24( ש"ש 12

 נ"ז) 8( ש"ש 4    -קורסים יישומיים 
 נ"ז) 8( ש"ש 4   -קורסים תיאורטיים 

 נ"ז) 2( ש"ש 1    -קורסי בחירה 
 נ"ז) 4( ש"ש 2 ון מהמחלקה ללימודי ארץ ישראל          סמינרי

 נ"ז) 2( ש"ש 1  - סמינר מחלקתי (חובת השתתפות)
 (רצוי לבדוק את תכנית הלימודים גם באתר האוניברסיטה)

 

 מגמת "ניהול וחדשנות סביבתית בחברות" (מסלול א)
 מכסת השעות והסמינריונים

 רסי הלימוד יתואמו עם המנחה):כל קו( , כמפורט להלןנ"ז) 24( ש"ש 12

 נ"ז) 2( ש"ש 1    -קורס בתכנון וסביבה 
 נ"ז) 4( ש"ש  2    -סמינריון 

 נ"ז) 4( ש"ש  2    -סדנה 
 נ"ז) 8ש"ש ( 4                                                  -קורסי התמחות* 

 נ"ז) 4( ש"ש  2    - קורסי בחירה
 נ"ז) 2( ש"ש 1    - ות)סמינר מחלקתי (חובת השתתפ

 (רצוי לבדוק את תכנית הלימודים גם באתר האוניברסיטה)

 *קורסים מהתמחות ניהול וחדשנות סביבתית בחברות

 

 מגמת "טכנולוגיות מידע גאוגרפיות" (מסלול א)
 מכסת השעות והסמינריונים

 כל קורסי הלימוד יתואמו עם המנחה):( , כמפורט להלןנ"ז) 24( ש"ש 12

 נ"ז) 2( ש"ש 1    -בתכנון וסביבה  קורס
 נ"ז) 4( ש"ש  2    -סמינריון 

 נ"ז) 4( ש"ש  2    -סדנה 
 נ"ז) 8ש"ש ( 4                                                  -קורסי התמחות* 

 נ"ז) 4( ש"ש  2    - קורסי בחירה
 נ"ז) 2( ש"ש 1    - סמינר מחלקתי (חובת השתתפות)

 ק את תכנית הלימודים גם באתר האוניברסיטה)(רצוי לבדו

 *קורסים מהתמחות טכנולוגיות מידע גאוגרפיות
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 הוראות לכתיבת עבודת הגמר
 ראה תקנון בית הספר ללימודים מתקדמים בפרק המבוא.

  
 בחינת גמר

 הבחינה תתבסס על עבודת הגמר ועל הביבליוגרפיה ששימשה בסיס לעבודת המחקר.
 

 ידיעת שפות
ראה  –(פרטים על מבחני המיון, רמות הקורסים שייקבעו והקריטריונים למתן פטור לזכאים ת לתואר שני אנגלי

  בפרק המבוא).
 

 לימודי יהדות
 על פי הדרישות הכלליות לתואר השני (ראה בפרק המבוא).

 
  

 הצעת מחקר יש להגיש עד סוף שנה"ל הראשונה
 מסוף סמסטר א של שנה"ל השנייה. ולא יאוחר

 
 

 ללא עבודת מחקר –ב  מסלול

 
 
 
 
 
 
 

 תכניות
 קיימות שתי תכניות:

 
 
 

 ב)מסלול סביבה" (לימודי "גיאוגרפיה ו
 מכסת השעות והסמינריונים

 , כמפורט להלן:נ"ז) 36( ש"ש 18
 נ"ז) 2( ש"ש   1 -קורס בתכנון וסביבה 

 נ"ז) 8( ש"ש   4  -סמינריונים משני תחומים שונים  2
 נ"ז) 8( ש"ש   4 -חומים שוניםסדנאות משני ת 2

  קורסי בחירה בגיאוגרפיה וסביבה לתואר שני
 נ"ז) 16( ש"ש  8 -מתחום ההתמחות)  5(לפחות 

 נ"ז) 2( ש"ש    1 - סמינר מחלקתי (חובת  השתתפות)
 (רצוי לבדוק את תכנית הלימודים גם באתר האוניברסיטה)
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 (מסלול ב) הפקולטה למשפטים תכנית משותפת עם"רגולציה ומדיניות סביבתית" 
 מכסת השעות והסמינריונים

 * וקורסי השלמה, כמפורט להלן::נ"ז) 40( ש"ש 20

 אוגרפיהיבגהלימודים לסטודנטים שהינם בוגרי תואר ראשון  תכנית

 נ"ז) 2( ש"ש 1 גישות במדיניות סביבתית (ליבה)
 נ"ז) 2( ש"ש 1 רגולציה, פוליטיקה וסביבה (ליבה)

 נ"ז) 2( ש"ש 1 בה (ליבה)כלכלת הסבי
 נ"ז) 2( ש"ש 1מבוא לאיכות הסביבה(ליבה)                                

 נ"ז) 2( ש"ש 1 דיני איכות הסביבה (ליבה   
 נ"ז) 4( ש"ש 2 סמינר ברגולציה ומדיניות סביבתית (ליבה)

 נ"ז) 4( ש"ש 2 סמינריון
 נ"ז) 4( ש"ש 2 משפט עברי (מוכר כלימודי יהדות)

 נ"ז) 18(   ש"ש 9 אוגרפיה ומשפטים)יקורסי בחירה (ג

 נ"ז) 8(ש"ש  4 קורסי השלמה** (מהפקולטה למשפטים)
 

 במשפטיםהלימודים לסטודנטים שהינם בוגרי תואר ראשון  תכנית

 נ"ז) 2( ש"ש 1 גישות במדיניות סביבתית (ליבה)
 נ"ז) 2( ש"ש 1 רגולציה, פוליטיקה וסביבה (ליבה)

 נ"ז) 2( ש"ש 1 (ליבה)כלכלת הסביבה 
 נ"ז) 2( ש"ש 1 דיני איכות הסביבה (ליבה   

 נ"ז) 4( ש"ש 2 סמינר ברגולציה ומדיניות סביבתית (ליבה)
 נ"ז) 4( ש"ש 2 סמינריון

 נ"ז) 4( ש"ש 2 משפט עברי (מוכר כלימודי יהדות)
 נ"ז) 20( ש"ש 10 אוגרפיה ומשפטים)יקורסי בחירה (ג

 
  נ"ז) 8( ש"ש 4 למשפטים)קורסי השלמה** (מהפקולטה 

 
כמו כן, בדומה  אוגרפיה ומהפקולטה למשפטים.ימהמחלקה לג נ"ז)  16( ש"ש 8אוגרפיה או משפטים ידרשו לקורסי השלמה בהיקף של י* סטודנטים שאינם בוגרי ג

 .נ"ז) 20( ש"ש 10לבוגרי משפטים, הם ידרשו לקורסי בחירה בהיקף של 

 נוספים במשפט עברי נ"ז)  4( ש"ש 2בר אילן ידרשו ל** סטודנטים שאינם בוגרי אונ 
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 מגמות
 קיימות שלוש מגמות:

 
 ב) מסלול-("שימור ופיתוח נוף ונכסי תרבות" מגמת 
 מתמקדת ביחסי תכנון, שימור ופיתוח.המגמה 

 מכסת השעות והסמינריונים
 , כמפורט להלן:נ"ז) 36( ש"ש 18
 נ"ז) 8( ש"ש 4   -ורסים יישומיים ק

 נ"ז) 10( ש"ש 5               -ים תיאורטיים קורס
 נ"ז) 12( ש"ש 6 -קורסי בחירה 

 נ"ז) 4( ש"ש 2 סמינריון מהמחלקה ללימודי ארץ ישראל              
 נ"ז) 2( ש"ש 1 -סמינר מחלקתי (חובת השתתפות) 

 (רצוי לבדוק את תכנית הלימודים גם באתר האוניברסיטה)
 
 

 בתית בחברות" (מסלול ב)מגמת "ניהול וחדשנות סבי
 מכסת השעות והסמינריונים

 :, כמפורט להלןנ"ז) 36( ש"ש 18

 נ"ז) 2( ש"ש 1    -קורס בתכנון וסביבה 
 נ"ז) 8( ש"ש  4    -סמינריון 

 נ"ז) 4( ש"ש  2    -סדנה 
 נ"ז) 12ש"ש ( 6                                                  -קורסי התמחות* 

 נ"ז) 8( ש"ש  4     -בחירהקורסי 
 נ"ז) 2( ש"ש 1    - סמינר מחלקתי (חובת השתתפות)

 (רצוי לבדוק את תכנית הלימודים גם באתר האוניברסיטה)

 *קורסים מהתמחות ניהול וחדשנות סביבתית בחברות
 

 מגמת "טכנולוגיות מידע גיאוגרפיות" (מסלול ב)
 מכסת השעות והסמינריונים

 :כמפורט להלן, נ"ז) 36( ש"ש 18

 נ"ז) 2( ש"ש 1    -קורס בתכנון וסביבה 
 נ"ז) 8( ש"ש  4    -סמינריון 

 נ"ז) 4( ש"ש  2    -סדנה 
 נ"ז) 12ש"ש ( 6                                                  -קורסי התמחות* 

 נ"ז) 8( ש"ש  4     -קורסי בחירה
 נ"ז) 2( ש"ש 1    - סמינר מחלקתי (חובת השתתפות)

 (רצוי לבדוק את תכנית הלימודים גם באתר האוניברסיטה)
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 *קורסים מהתמחות טכנולוגיות מידע גאוגרפיות
 

 בחינת גמר
 הבחינה בנושא שייבחר על ידי הסטודנט שיתבסס על חומר הנלמד במסגרת תכנית הלימודים.

 
 ידיעת שפות

ראה  -שייקבעו והקריטריונים למתן פטור לזכאים (פרטים על מבחני המיון, רמות הקורסים אנגלית לתואר שני 
 בפרק המבוא).

  
 לימודי יהדות

 על פי הדרישות הכלליות לתואר שני (ראה בפרק המבוא).
 

 תואר שלישי
 תנאי קבלה

ומעלה. על הסטודנט למצוא מנחה שילווה אותו במשך  85סיום תואר שני בגיאוגרפיה במסלול עם תזה בציון 
ו בעבודת הגמר, עוד קודם לפתיחת תהליך ההרשמה בוועדה לתואר שלישי בבית הספר לימודיו וידריך אות

 ללימודים מתקדמים.
 

 תחומי התמחות:
  התמחות "חברה"

 המרחב הכפרי, מרקמים עירוניים, גיאוגרפיה היסטורית, גיאוגרפיה משפטית, גיאוגרפיה פוליטית, גיאוגרפיה
יה תרבותית, גיאוגרפיה של רווחה ופיתוח, תיירות, תכנון, שימור, כלכלית וחברתית, תחבורה וסביבה, גיאוגרפ

 מזרח תיכון, הגירה, יישוב חברה וסביבה ותמורות ביישוב הערבי.
 

 התמחות "נוף"
קלימטולוגיה, גאומורפולוגיה וקרקעות, אוקיאנוגרפיה, גיאולוגיה, וולקניזציה, הידרולוגיה, אקולוגיה של  הצומח 

 ואקולוגיה של הנוף.
 

 תחומיים בגיאוגרפיה-מחקרים רב
לימודי סביבה, דינמיקה מרחבית, מדעי האזור, חישה מרחוק, מערכות מידע גיאוגרפיות, אדם סובב, גיאוגרפיה של 

 ארץ ישראל וגיאוגרפיה רגיונלית, תכנון במרחב, היבטים חברתיים, תרבותיים ופיזיים.
 

 קורסי חובה
 נ"ז) 2( שש" 1 -סמינר מחלקתי (חובת השתתפות) 

 , בהתאם לדרישות המנחה.נ"ז) 10( ש"ש 5 -הסטודנטים יחויבו ב
  

סטודנט לתואר שלישי מחויב בדרישות ללימודי יסוד ביהדות ואנגלית כמפורט בתקנון בית הספר לתארים 
 מתקדמים.

 
 לקבלת פרטים נוספים

 03-5318340ניתן לפנות למחלקה בטלפון  
 E-mail: Geog.Dept@biu.ac.il 

http://geoenv.biu.ac.il/  
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 המחלקה למדעי המדינה
 

 תואר שני
 מסלולים

 קיימים שני מסלולים:
 כולל ביצוע מחקר והגשת עבודת גמר בכתב. - מסלול א
 ללא עבודת מחקר. - מסלול ב

  
 דרישות מוקדמות

 .רשאים להגיש מועמדותם ללימודי התואר השני בעלי תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה )א
 . 86ממוצע  -למסלול א (עם תזה)  -
 . 80ממוצע  -למסלול ב (ללא תזה)  -

 www.biu.ac.il/soc/po: ראה באתר המחלקה לגבי תלמידי "הפרויקטים"     
 סף הציון עשוי לעלות במקרה של ביקוש רב.  -
כלול בוחן ידע המחלקה שומרת לעצמה את הזכות להזמין מועמדים למסלול א לראיון קבלה, אשר י    -

 בפוליטיקה ובוחן כתיבה.
מועמד שלא למד מדעי המדינה יוכל להתקבל ללימודי התואר השני במחלקה בתנאי שיסיים את לימודיו  )ב

לפחות בלימודי ההשלמה העיוניים וציון עובר  72לתואר הראשון כאמור בסעיף א. וכמו כן, ישיג ממוצע של 
  ידי המחלקה.בקורס ההשלמה הכמותי, שיוטל עליו על 

קורסי השלמה במדעי המדינה יינתנו בצורה מקוונת בסמ א במקביל ללימודי התואר השני. חובה לסיים את  
כל קורסי ההשלמה במדעי המדינה כדי לעבור למעמד מן המניין. על הסטודנט להגיש בקשה לבית הספר 

            תואר שני למעבר למן המניין. –ללימודים מתקדמים 
 ון שמספר המקומות מוגבל אין המחלקה מבטיחה קבלת כל הפונים גם אם הם עומדים בדרישות הקבלה.כיו )ג
 

 עם עבודת מחקר –מסלול א 
  הקבלה לפי מגמות ההתמחות בתיאום עם המחלקה.

 
 מכסת השעות והסמינריונים

 .נ"ז) 28( ש"ש 14
 

 ידיעת שפות
דה כדרישה לתואר הראשון, אשר נדרשת לביצוע עבודת אנגלית לתואר שני ו/או שפה מודרנית אחרת שלא נלמ

 המחקר, באישור יו"ר הוועדה המחלקתית.
 ראה בפרק המבוא). –(פרטים על מבחני המיון, רמות הקורסים שייקבעו והקריטריונים למתן פטור לזכאים 

 
 הצעת מחקר

, קר איכותניות וכמותיות""שיטות מח 71-887 -ו"יסודות המחקר המדעי"  71-984ים חובה ללמוד את הקורס
המלווה את תהליך גיבוש נושא המחקר וכתיבת הצעת המחקר בשנה"ל הראשונה. סטודנט ללא אישור סופי 

 להצעת המחקר יועבר אוטומטית למסלול ב לקראת השנה השנייה.
 על המועמד למצוא מנחה בתחום המחקר עד סוף שנה"ל הראשונה.

 
 שנה"ל הראשונה,   את הצעת המחקר יש להגיש בקיץ של 

 בצירוף אישור המנחה והמחלקה.
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 הוראות לכתיבת עבודת הגמר (תזה)

 ראה תקנון בית הספר ללימודים מתקדמים בפרק המבוא.
 

 הגנה על התזה –בחינת גמר 
 הבחינה תתבסס על עבודת הגמר ועל הביבליוגרפיה ששימשה בסיס לעבודת המחקר.

  
 לימודי יהדות

 ות לתואר שני (ראה בפרק המבוא).על פי הדרישות הכללי
 

 תוכנית מובנה – ללא עבודת מחקר –מסלול ב 
 תכנית לימודים מובנית

 הקבלה לפי מגמות ההתמחות בתיאום עם המחלקה.
 

 מכסת השעות והסמינריונים
 נ"ז) 36( ש"ש 18

  
 לימודי יהדות

 פי הדרישות הכלליות לתואר השני (ראה בפרק המבוא).-על
 

 

 נוספים לקבלת פרטים
 03-5318578ניתן לפנות למחלקה בטלפון, 

 
 לגב אוריאן יחזקאל, יועצת לענייני סטודנטים

 סטודנטים לתארים מתקדמים מתאמת לעניינילגב שולי זרוק, 
E-mail: Politics.ma-phd@biu.ac.il 

 
 לקבלת פרטים לגבי תכניות מובנות (פרויקטים)

לתואר נייני סטודנטים לתואר ראשון ופרויקטים לע מתאמתניתן לפנות לגב ליאורה טלר, 
 שני

E-mail: projects.politics@biu.ac.il 
 

 גורלי, מרכזת פרויקטים -לגב אורה ברונשטיין
E-mail: bronsto@biu.ac.il 

http://politics.biu.ac.il/ 
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 "תקשורת פוליטית"מגמת 
 במסגרת המחלקה למדעי המדינה 

 
 מסלולים

 קיימים שני מסלולים:
 כולל ביצוע מחקר והגשת עבודת גמר בכתב. -מסלול א 
 ללא עבודת מחקר. -מסלול ב 

 

 תנאים להגשת מועמדות
 בתואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר. 87(מחקרי) ממוצע נדרש:  -מסלול א 
 בלימודי תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר. 80ממוצע נדרש:  -מסלול ב 

 ממועמדים שלמדו תואר ראשון בתחומים שונים יידרשו ממוצעי ציונים שונים לקבלה. -
 מספר המקומות מוגבל ולכן יתקבלו בעלי הנתונים הגבוהים ביותר. -
 עדיפות תינתן למועמדים אשר בעת ההרשמה יציגו אישור זכאות לתואר ראשון. -
 הספר לתקשורת אינו מחויב לקבל את כל המועמדים העומדים בתנאי הרישום הנקובים לעיל. בית -
 מיון סופי של המועמדים ייערך על פי שיקול דעת של בית הספר לתקשורת. -
 החלטה סופית על קבלת מועמד הינה בסמכות בית הספר לתארים מתקדמים. -

 

 סדרי לימודים
וך הקורסים המוצעים ע"י המחלקה למדעי המדינה ובית הספר על הסטודנט להרכיב מערכת לימודים מת .1

 לתקשורת ובהתאם לכללים ולדרישות התכנית. 
 קלנדרית ) במשך שנה 12:00-08:00) ושישי (22:00-14:00קורסי ההתמחות מתקיימים בימי שלישי ( .2

 סמסטר א׳, ב׳ וקיץ).סמסטרים רצופים:  3(
 

 אילוצי מערכת.ייתכנו שינויים בשעות הלימודים בהתאם ל
 לימודי אנגלית ויהדות עשויים להתקיים בימי לימוד אחרים.

 

 משך הלימודים
הסטודנט יהיה חייב לסיים את לימודיו במסלול א (עם מחקר) במשך שנתיים ובמסלול ב (ללא מחקר) במשך שנה 

 קלנדרית (שלושה סמסטרים רצופים: א׳, ב׳, קיץ).
ביה״ס לתקשורת והמנחה, בית הספר ללימודים מתקדמים מאפשר הארכה במקרים מוצדקים, לאחר המלצת ראש 

 .בתנאי שיש  התקדמות משמעותית בכתיבת התזהלשנת לימודים שלישית וזאת רק לתלמידי מסלול א׳ (עם מחקר), 
 

השלמות ומעלה בתחילת שנת הלימודים, לא יוכלו ללמוד את קורסי נ"ז)  16(ש"ש  8סטודנטים אשר יוותרו להם 
תואר השני בשנת הלימודים הראשונה לפני השלמת חובה זו, כלומר: יתחילו את לימודי ההתמחות בתואר השני ה

 בשנה השנייה בלבד.
 יהיו זכאים לשנת לימודים נוספת. נ"ז)  16( ש"ש  8סטודנטים שיחויבו וילמדו בפועל קורסי השלמה בהיקף מעל 

 

 לימודי השלמה
ים ושיתקבלו ללימודי התואר השני במגמה תקשורת פוליטית יחויבו סטודנטים החסרים רקע אקדמי מתא .1

  בלימודי השלמה.
במהלך סמסטר נ"ז)  4(ש"ש  2סטודנט שלא למד תקשורת בתואר ראשון ילמד קורס השלמה בתקשורת בהיקף  .2

 לפחות. 80א ויחויב בציון של 
שנת הלימודים (לאו דווקא בימים מתוקשב במהלך פרונטלי וקורסי ההשלמה במדעי המדינה יתקיימו באופן 

 שלישי/שישי).
 עד תום שנת הלימודים הראשונה. 80על הסטודנטים להירשם ולסיים את דרישות קורסי ההשלמה בממוצע 

 .80ממוצע לימודי ההשלמה במדעי המדינה הנדרש עומד על  .3
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 להלן רשימת קורסי ההשלמה **
 קורס השלמה בתקשורת:

 נ"ז) 4(  ש"ש 2 -ומודלים יסודות  התקשורת: מושגים 
 קורסי השלמה במדעי המדינה:

 נ"ז) 4(  ש"ש 2  למדע המדינה–מבוא 
 נ"ז) 4( ש"ש 2 - סטטיסטיקה ושימושי מחשב

 נ"ז) 4( ש"ש 2 -שיטות מחקר ושימושי מחשב 
 

 ייקבעו באופן אישי לכל מועמד על פי רקע ההשכלה. **
 

 
 עם מחקר –מסלול א 

 
 

 וניםמכסת השעות והסמינרי
 כמפורט להלן:נ"ז)  28(ש"ש  14

 קורסי חובה 
 נ"ז) 4(  ש"ש 2      -גישות ותיאוריות במדעי המדינה 

 נ"ז) 4( ש"ש 2     - גישות ותיאוריות בתקשורת
 נ"ז) 4( ש"ש 2     -יסודות המחקר המדעי (שנה א׳) 

  "ז)נ 4( ש"ש 2    -שיטות מחקר איכותניות וכמותיות במדעי המדינה (שנה א׳) 
 

 נ"ז) 8( ש"ש 4       - קורסי בחירה בתקשורת
 נ"ז) 4( ש"ש 2     -קורסי בחירה בתקשורת / במדעי המדינה 

  
 הוראות לכתיבת עבודת הגמר

 ראה תקנון בית הספר ללימודים מתקדמים בפרק המבוא.
 

 בחינת גמר
 המחקר. בחינת הגמר תתבסס על עבודת הגמר ועל הביבליוגרפיה ששימשה בסיס לעבודת 

 פה בפני ועדה.-הבחינה תתקיים בעל
 
 
 
 

 הצעת מחקר יש להגיש לשיפוט עד תחילת שנת הלימודים השנייה. 
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 ללא מחקר (מערכת מובנית) -מסלול ב

 
 מכסת השעות והסמינריונים

 כמפורט להלן:נ"ז)  36( ש"ש 18
 :קורסי חובה

 נ"ז) 4( ש"ש 2    -גישות ותיאוריות במדעי המדינה 
 נ"ז) 4( ש"ש 2   -ותיאוריות בתקשורת  גישות

 
 נ"ז) 12( ש"ש 6    -קורסי בחירה בתקשורת 

 נ"ז) 8( ש"ש 4   -קורסי בחירה במדעי המדינה 
 נ"ז) 4( ש"ש 2    -סמינריון בתקשורת 
 נ"ז) 4( ש"ש 2    -סמינריון בתקשורת 

 
 

 פטור מקורסי התמחות
השנים האחרונות קורס זהה  4 -י במוסד אקדמי מוכר, ולמד בסטודנט שהחל אך לא סיים את לימודיו לתואר שנ .1

לפחות, יוכל להגיש  82או מקביל, הן בתוכנו והן בהיקפו לזה הנדרש בתכנית לימודי תואר שני, והשיג ציון 
 בקשה לפטור מהקורס.

 במסלול א׳.נ"ז)  14( "ש ש 7 -במסלול ב׳ ונ"ז)  16(ש"ש  8האפשרות לפטור מקורסים בגין לימודים קודמים קיימת עד לסך  .2
בקשות לפטור יש להפנות ליועצת לתואר שני בבית הספר לתקשורת. הסמכות לאישור פטור או המרה של  .3

 קורסים היא בידי בית הספר לתארים מתקדמים.
 

 דרישות, הנחיות והבהרות משותפות לכל המסלולים
 לימודי יהדות

 בוא).על פי הדרישות הכלליות לתואר שני ( ראה בפרק המ
 

 ידיעת שפות
 חלה על סטודנטים במסלול א בלבד.אנגלית לתואר שני חובת 

 ראה בפרק המבוא). -(פרטים על מבחני המיון, רמות הקורסים שייקבעו והקריטריונים למתן פטור לזכאים 
 שינויים ועדכונים בתכנית הלימודים

 תכנית הלימודים המוצגת כאן היא בהתאם לתכנית המאושרת.
 הפעילות האקדמית לאישור תכניות הלימודים, ייתכנו שינויים ועדכונים בתכנית זו. במסגרת

 
 
 

 לקבלת פרטים נוספים
 03-5317060/7061ניתן לפנות לבית הספר לתקשורת בטלפון 

E-mail:  comm.office@biu.ac.il  
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 תואר שלישי

 
 תחומי התמחות

 פוליטיקה השוואתית; .1
 יחסים בינלאומיים; .2
 דיניות ציבורית;ממשל ומ .3
 פוליטיקה ישראלית; .4
 תרבות פוליטית;  .5
 מחשבה מדינית; .6
 מחשבה מדינית במוסדות פוליטיים ביהדות; .7
 צבא, אסטרטגיה וביטחון לאומי; .8
 לימודים אזוריים; .9

 לאומיות ואתניות; .10
 דת ופוליטיקה; .11
 הקהילה האירופית; .12
 המזרח התיכון. .13

 
 פאקס לפרופ יונתן לפנות עליהם - המדינה למדעי מחלקהל מועמדותם את להגיש יוכלו שלישי לתואר מועמדים

 רשמית.  מועמדות הגשת טרםjonathan.fox@biu.ac.il ל "בדוא שלישי, לתואר האקדמי היועץ
 ללימודים הספר ביתל מועמדותו את להגיש יוכל חיובית תשובה שיקבל בבקשה, מועמד תדון המחלקתית הוועדה

 .מתקדמים
 המחלקה שומרת לעצמה את הזכות לדחות סטודנט שעומד בתנאי הקבלה.

 בית הספר ללימודים מתקדמים נותן את האישור הסופי על קבלה, כפי שמפורט בחוברת פרטי מידע.
 
 
 
 
 
 

 לקבלת פרטים נוספים
 ניתן לפנות לגב אוריאן יחזקאל יועצת לענייני סטודנטים 

 03-5318578ן בטלפו
E-mail:  politics.ma-phd@biu.ac.il 

http://politics.biu.ac.il/ 
 

 

mailto:jonathan.fox@biu.ac.il
mailto:%D7%A9@mail.biu.ac.il
http://politics.biu.ac.il/
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 המחלקה לניהול
 

 תואר שני
 

 תכניות
  א. ניהול שרשרת הספקה ולוגיסטיקה;

 מנהלים;לב. ניהול לוגיסטיקה 
 ג. בריאות הציבור וניהול מערכות בריאות;

 ד. ניהול תעשייתי.
 

 מסלולים
 קיימים שני מסלולים:

כולל ביצוע מחקר (תזה) והגשת עבודת גמר בכתב. כתיבת התזה בהצלחה פותחת את השער ללימודי  -מסלול א 
 התואר השלישי.

עותיהם בנושאים הנלמדים ואינם ללא מחקר. מסלול זה מיועד לאלה המבקשים להרחיב את ידי -ב  מסלול
 מתכוונים להמשיך לתואר שלישי.

 
 תנאים להגשת מועמדות והליך הקבלה

לפחות בכל לימודי  85יכולים להגיש מועמדות בעלי תואר ראשון, ממוסד אקדמי מוכר ובעלי ציון   ממוצע של  .א
 ני החוגים). חוגי יעשה ממוצע בין הציונים הסופיים של ש-התואר הראשון (לבעלי תואר דו

יכולים להגיש מועמדות בעלי תואר ראשון במקצועות מדעים  ניהול שרשרת הספקה ולוגיסטיקה תכניתל
)B.Scלפחות.  76כלכלה בעלי ממוצע של ו ), הנדסה, לוגיסטיקה 

 .80מנהל עסקים ומקצועות הניהול 
 שנים לפחות.  3וכח של ומעלה וניסיון ניהולי מ 76נדרש ממוצע מנהלים ל ניהול לוגיסטיקה תכניתל
יכולים להגיש מועמדות בעלי תואר ראשון בכלכלה, מנהל עסקים ולוגיסטיקה בעלי  ניהול תעשייתיתכנית ל

 לפחות. 76) בעלי ממוצע של B.Scלפחות. בעלי תואר ראשון במדעים או בהנדסה ( 80ממוצע 
כן ו MDת רופאים בעלי תואר יכולים להגיש מועמדווניהול מערכות בריאות  בריאות הציבור תכניתל

שנים לפחות  3ומעלה וניסיון ניהולי מוכח במערכות הבריאות של   85בעלי תואר ראשון בממוצע מועמדים 
 מסיום הלימודים לתואר ראשון.

 במקרים מסוימים הממוצע הנדרש יהיה תלוי במקצוע הנלמד בתואר הראשון. .ב
 הגבוהים ביותר. עדיפות תינתן למועמדים   מספר המקומות מוגבל ולכן יתקבלו בעלי הנתונים  .ג

 אשר בעת ההרשמה יציגו אישור זכאות לתואר הראשון וניסיון ניהולי רלוונטי.
 המחלקה לניהול אינה מתחייבת לקבל את כל המועמדים העומדים בתנאי הרישום הנקובים לעיל.

ה ייקבע בתום תקופת ההרשמה חתך הקבל מיון סופי של המועמדים ייערך על פי שיקול דעתה של המחלקה. .ד
 על סמך נתוני הנרשמים.

 ההחלטה על קבלת מועמד הינה בסמכות בית הספר ללימודים מתקדמים. .ה
להגיש את סטודנטים הנמצאים בשנת הלימודים האחרונה לתואר ראשון בעת הגשת המועמדות, חייבים  .ו

 אותה שנה. אישור סיום הלימודים לבית הספר ללימודים מתקדמים עד סוף דצמבר של
החלטות ועדת הקבלה יתבססו על הציון שהוגש בעת ההרשמה בלבד. הוועדה לא תמתין לקבלת  כל הציונים של  .ז

 המועמדים שטרם סיימו את לימודיהם. כמו כן, הוועדה לא תתחשב בממוצעי הציונים ששופרו לאחר מועד ההרשמה.
 הווה יתרון.ציון ממוצע כללי של תואר שני (או ממוצע חלקי) אם קיים מ .ח

. סטודנט שיהיה מעוניין לעבור למסלול א כל סטודנט חדש מתקבל מלכתחילה למסלול ב (ללא מחקר) .ט
הכולל מחקר מתבקש להגיש בקשה לשינוי המסלול ע"ג טופס פנייה של בית הספר ללימודים מתקדמים, 

  בהתאם להנחיות המחלקה המפורטות בהמשך.
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 הלימודים משך
מחלקה בלימודים מתוך הקורסים המוצעים  תכניתעל הסטודנט להרכיב  הינה תכנית מובנית. תכנית הלימודים .1

 ולדרישותיה. הובהתאם לכללי

קורסי ההשלמה  ויום שישי.אחה"צ  חמישיבמתכונת יום  )הלימודים מתקיימים ברצף (סמסטרים א, ב, קיץ .2

 עשויים להתקיים בימים ובשעות אחרים.

ם את לימודיו במסלול א (עם מחקר) במשך שנתיים ובמסלול ב (ללא מחקר) במשך יהיה חייב לסייהסטודנט  .3

 סמסטרים רצופים. שלושה

מוצדקים בית הספר ללימודים מתקדמים מאפשר, לאחר המלצת יו"ר הוועדה המחלקתית והמנחה, במקרים  .4

 הארכה לשנת לימודים שלישית וזאת רק לסטודנטים במסלול א (עם מחקר).
 

  שלמהלימודי ה
סטודנטים החסרים רקע אקדמי מתאים ושיתקבלו ללימודי התואר השני במחלקה לניהול יחויבו בלימודי  .1

השלמה, שיקבעו בתאום עם המחלקה ועל סמך לימודים קודמים. על הסטודנטים להירשם ולסיים את דרישות 

 .קורסי ההשלמה תוך שנה אחת בלבד 

לסיימם במהלך שנת הלימודים  ויחויבנט במעמד מן המניין בתנאי השלמה יהיה סטודשנקבעו לו קורסי סטודנט  .2

 לפחות. 80הראשונה, בציון ממוצע משוקלל של 
  . http://www.management.biu.ac.il-ניתן לקבל באתר המחלקה לניהול קורסי ההשלמהפרטים על  .3
זהה לדרישות לימודי  סטודנט שלמד קורסים אלה במוסד אקדמי מוכר, בהיקף וברמהפטור מקורסי השלמה:  .4

 ו.השנים האחרונות, רשאי להגיש בקשה לפטור מהקורסים שנלמד 7ההשלמה לתואר שני, במהלך 
ספטמבר לפני תחילת שנה"ל -מלימודי השלמה ניתן להגיש במזכירות המחלקה בחודשים אוגוסט בקשות פטור .5

 ודים מתקדמים.הראשונה. הסמכות לאישור פטור מקורסי ההשלמה היא בידי בית הספר ללימ
 כל קורסי ההשלמה חובה על הסטודנט להגיש בקשה לבית הספר ללימודים מתקדמים לביטול התנאי. לאחר סיום .6
לקבל זכאות שלא ישלים את כל מקצועות ההשלמה בתנאים שנקבעו לו עם קבלתו, לא יוכל סטודנט  .7

 לתואר שני.
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 לניהול שרשרת הספקה ולוגיסטיקה תכניתה
 

 םתכנית הלימודי
  עם מחקר -מסלול א  
 קורסי חובה בסיסיים: 

 ז)"נ 2( ש"ש 1 ניהול שרשרת ההספקה
 ז)"נ 2( ש"ש 1 ניהול התפעול בשרשרת הספקה

 ז)"נ 2( ש"ש 1 ניהול מערכות רכש והספקת מלאי מתקדמות
 ז)"נ 2( ש"ש 1 ניהול מערכות הצטיידות ואחזקת תשתיות הייצור

 ז)"נ 2( ש"ש 1 ניהול מערכות תובלה ושינוע
 ז)"נ 2( ש"ש 1 ניהול מערכות מידע לוגיסטיות

 ז)"נ 2( ש"ש 1 ניהול המשאב האנושי בארגונים
 ז)"נ 4( ש"ש 2 שיטות וכלי ניהול מתקדמים

 ז)"נ 2( ש"ש 1 כלכלה ניהולית
 ז)"נ 2( ש"ש 1 מודלים מתקדמים של חקר ביצועים

 ז)"נ 2( ש"ש 1 כלי מחקר מתקדמים
 ז)"נ 2( ש"ש 1 תזה תסדנ

 ז)"נ 26( ש"ש 13 סה"כ                                                     
 
 

 הוראות לכתיבת עבודת הגמר 
 ראה תקנון בית הספר ללימודים מתקדמים בפרק המבוא.

 

 בחינת גמר
 הבחינה תתבסס על עבודת הגמר ועל הביבליוגרפיה ששימשה בסיס לעבודת המחקר.

 

 
 יש להגיש עד סוף שנה"ל הראשונה. הצעת מחקר

 
 

 ללא מחקר -מסלול ב 
 קורסי חובה בסיסיים: 

 ז)"נ 2( ש"ש 1 ניהול שרשרת ההספקה
 ז)"נ 2( ש"ש 1 ניהול התפעול בשרשרת הספקה

 ז)"נ 2( ש"ש 1 ניהול מערכות רכש והספקת מלאי מתקדמות
 )ז"נ 2( ש"ש 1 ניהול מערכות הצטיידות ואחזקת תשתיות הייצור

 ז)"נ 2( ש"ש 1 ניהול מערכות תובלה ושינוע
 ז)"נ 2( ש"ש 1 ניהול מערכות מידע לוגיסטיות

 ז)"נ 2( ש"ש 1 ניהול המשאב האנושי בארגונים
 ז)"נ 4( ש"ש 2 שיטות וכלי ניהול מתקדמים

 ז)"נ 2( ש"ש 1 כלכלה ניהולית
 ז)"נ 2( ש"ש 1 מודלים מתקדמים של חקר ביצועים

 ז)"נ 22( ש"ש 11                                              סה"כ        
   

 ז)"נ 6( ש"ש 3 קורסי בחירה
 ז)"נ 8( ש"ש 4 סמינריון

 ז)"נ 36( ש"ש 18 סה"כ
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 קורסי ההשלמה 
 סמך לימודיו הקודמים.  עלייקבעו לכל מועמד 

 

 מנהלים לוגיסטיקה ללניהול  תכניתה
  
 תכנית הלימודים 
  
  (במגמה זו קיים מסלול ב בלבד)ללא מחקר  -ול ב מסל 
 קורסי חובה בסיסיים: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 קורס השלמה 

   ז)"נ 4ש"ש  ( 2   מתוקשב -מבוא ללוגיסטיקה 
 ייקבע לכל מועמד באופן אישי על סמך לימודיו הקודמים. 

 
 התכנית תיפתח בכפוף למספר נרשמים

 

 ז)"נ 4( ש"ש SCM 2 ניהול שרשרת ההספקה
 ז)"נ 2( ש"ש 1 ניהול מערכות רכש והספקת מלאי מתקדמות

 ז)"נ 2( ש"ש 1 סוגיות ואירועים בניהול הצטיידות
 ז)"נ 2( ש"ש 1 ניהול מערכות תובלה ושינוע

 ז)"נ 2( ש"ש 1 מערכות מידע לוגיסטיותלוגיות וטכנוניהול 
 ז)"נ 2( ש"ש 1 כלכלה למנהלים

 ז)"נ 4( ש"ש 2 שיטות וכלי ניהול מתקדמים
 ז)"נ 2( ש"ש 1 היבטים כספיים בניהול

 ז)"נ 20( ש"ש 10 סה"כ
   

 ז)"נ 8( ש"ש 4 קורסי בחירה
 ז)"נ 8( ש"ש 4 סמינריון

 ז)"נ 36( ש"ש 18 סה"כ
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 לבריאות הציבור וניהול מערכות בריאות תכניתה
 

 תכנית הלימודים
  עם מחקר -מסלול א  
 קורסי חובה בסיסיים: 

 ז)"נ 2( ש"ש 1 ת בריאות בעולםמערכו
 ז)"נ 2( ש"ש 1 סוגיות נבחרות במדיניות בריאות

 ז)"נ 2( ש"ש 1 מערכת הבריאות בישראל
 ז)"נ 2( ש"ש 1 ניהול בתי חולים

 ז)"נ 2( ש"ש 1 אפידמיולוגיה ובריאות הציבור
 ז)"נ 2( ש"ש 1 מנהיגות בניהול אנשים במערכות בריאות

 ז)"נ 4( ש"ש 2 דמיםשיטות וכלי ניהול מתק
 ז)"נ 2( ש"ש 1 כלכלת בריאות

 ז)"נ 2( ש"ש 1 ניהול טכנולוגיות במערכות בריאות
 ז)"נ 2( ש"ש 1 איכות וניהול סיכונים במערת הבריאות

 ז)"נ 2( ש"ש 1 שיטות מחקר מתקדמות
 ז)"נ 2( ש"ש 1 תזה תסדנ

 ז)"נ 26( ש"ש 13 סה"כ
 

 הוראות לכתיבת עבודת הגמר 
 תקנון בית הספר ללימודים מתקדמים בפרק המבוא.ראה 

 
 בחינת גמר

 הבחינה תתבסס על עבודת הגמר ועל הביבליוגרפיה ששימשה בסיס לעבודת המחקר.
 

 הצעת מחקר יש להגיש עד סוף שנה"ל הראשונה.
 

 ללא מחקר -מסלול ב 
 קורסי חובה בסיסיים: 

 ז)"נ 2( ש"ש 1 מערכות בריאות בעולם
 ז)"נ 2( ש"ש 1 במדיניות בריאות סוגיות נבחרות

 ז)"נ 2( ש"ש 1 מערכת הבריאות בישראל
 ז)"נ 2( ש"ש 1 ניהול בתי חולים

 ז)"נ 2( ש"ש 1 אפידמיולוגיה ובריאות הציבור
 ז)"נ 2( ש"ש 1 מנהיגות בניהול אנשים במערכות בריאות

 ז)"נ 4( ש"ש 2 שיטות וכלי ניהול מתקדמים
 ז)"נ 2( ש"ש 1 כלכלת בריאות

 ז)"נ 2( ש"ש 1 ניהול טכנולוגיות במערכות בריאות
 ז)"נ 2( ש"ש 1 איכות וניהול סיכונים במערת הבריאות

 ז)"נ 22( ש"ש 11 סה"כ
   

 ז)"נ 6( ש"ש 3 קורסי בחירה
 ז)"נ 8( ש"ש 4 סמינריון

 ז)"נ 36( ש"ש 18 סה"כ
 

 קורס השלמה 
 ז)] "נ 2ש"ש ( 1שיטות מחקר לתואר שני [

 ה לסטודנט שלא למד את הקורס בתואר הראשון.השלמ
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 לניהול תעשייתי תכניתה
 

 תכנית הלימודים
  עם מחקר -מסלול א  
 קורסי חובה בסיסיים: 

 ז)"נ 2( ש"ש 1 מודלים מתקדמים בניהול התפעול
 ז)"נ 2( ש"ש 1 ניהול פרויקטים מתקדם

 ז)"נ 2( ש"ש 1 ניהול מערכות מידע בתעשייה
 ז)"נ 2( ש"ש 1 דדי ביצוע בחברות תעשייתיותתכנון ותפעול מ

 ז)"נ 2( ש"ש 1 מודלים מתקדמים של חקר ביצועים
 ז)"נ 2( ש"ש 1 ניהול פיננסי בחברות תעשייתיות

 ז)"נ 2( ש"ש 1 פיתוח מיומנויות בינאישיות בניהול
 ז)"נ 4( ש"ש 2 שיטות וכלי ניהול מתקדמים

 ז)"נ 2( ש"ש 1 סימולציה
 ז)"נ 2( ש"ש 1 ישיווק תעשיית

 ז)"נ 2( ש"ש 1 כלי מחקר מתקדמים
 ז)"נ 2( ש"ש 1 תזה תסדנ

 ז)"נ 26( ש"ש 13 סה"כ
 

 הוראות לכתיבת עבודת הגמר 
 ראה תקנון בית הספר ללימודים מתקדמים בפרק המבוא.

 
 בחינת גמר

 הבחינה תתבסס על עבודת הגמר ועל הביבליוגרפיה ששימשה בסיס לעבודת המחקר.
 

 מחקר יש להגיש עד סוף שנה"ל הראשונה. הצעת
 

 ללא מחקר -מסלול ב 
 קורסי חובה בסיסיים:

 ז)"נ 2( ש"ש 1 מודלים מתקדמים בניהול התפעול
 ז)"נ 2( ש"ש 1 ניהול פרויקטים מתקדם

 ז)"נ 2( ש"ש 1 ניהול מערכות מידע בתעשייה
 ז)"נ 2( ש"ש 1 תכנון ותפעול מדדי ביצוע בחברות תעשייתיות

 ז)"נ 2( ש"ש 1 דלים מתקדמים של חקר ביצועיםמו
 ז)"נ 2( ש"ש 1 ניהול פיננסי בחברות תעשייתיות

 ז)"נ 2( ש"ש 1 פיתוח מיומנויות בינאישיות בניהול
 ז)"נ 4( ש"ש 2 שיטות וכלי ניהול מתקדמים

 ז)"נ 2( ש"ש 1 סימולציה
 ז)"נ 2( ש"ש 1 שיווק תעשייתי

 ז)"נ 22( ש"ש 11 סה"כ
   
 ז)"נ 6( ש"ש 3 ורסי בחירהק

 ז)"נ 8( ש"ש 4 סמינריון 
 ז)"נ 36( ש"ש 18 סה"כ
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 קורסי ההשלמה 
 ייקבעו לכל מועמד באופן אישי על סמך לימודיו הקודמים. 

 
 פטור מקורסי התמחות

 המידע בנושא זה מופיע בנהלי בית הספר ללימודים מתקדמים.
 

 ב)-ת (מסלול א ודרישות, הנחיות והבהרות משותפות לכל המגמו
 לימודי יהדות

 על פי הדרישות הכלליות לתואר השני (ראה בפרק המבוא).
  

 ידיעת שפות
ראה  –(פרטים על מבחני המיון, רמות הקורסים שייקבעו והקריטריונים למתן פטור לזכאים אנגלית לתואר שני 

 בפרק המבוא).
 

 .ניתן להירשם לקורס מחלקתי באנגלית
 כר לימוד לתואר שני וכרוך בתשלום נוסף.הקורס אינו כלול בש

 
סטודנטים שיעברו מבחן מיון בהצלחה יהיו פטורים מלימודי אנגלית. סטודנט  - לוגיסטיקה למנהלים תכנית ניהול

 שלא יעבור במהלך סמסטר א של השנה הראשונה את מבחן המיון יחויב ללמוד אנגלית בסמסטר ב.
 

 מעבר ממסלול ב למסלול א
-55ו"סדנת תזה"  55-913"כלי מחקר מתקדמים"  יםיירשם לקורס (עם תזה) וניין לעבור למסלול אסטודנט המע

 ב.בסמסטר  901
 יוכל לעבור למסלול א. שהצעת המחקר שלו תאושרסטודנט 

 לא יוכל לעבור למסלול א.סמסטר קיץ סטודנט שלא ישלים הגשת הצעת מחקר עד סוף 
 

 שינויים ועדכונים בתכניות הלימודים
 . "פתכניות הלימודים המוצגות במסמך זה הינן בהתאם לתכניות המאושרות והשינויים המוצעים לקראת שנה"ל תש

 במסגרת הפעילות האקדמית לאישור תכניות הלימודים ייתכנו שינויים ועדכונים בתכניות אלה.
 עדכונים שוטפים אודות תכניות הלימודים באתר המחלקה.
 

 לקבלת פרטים נוספים
 2שלוחה  03-5318276לפנות למחלקה בטלפון  ניתן

 

 לניהול שרשרת הספקה ולוגיסטיקה תכניתה
 mares@biu.ac.ilmail: -E  

 

 לוגיסטיקה למנהלים  לניהול תכניתה
malm@biu.ac.ilmail: -E  

 

 ות הציבור וניהול מערכות בריאותלבריא תכניתה
  mha@biu.ac.il mail:-E 

 

 לניהול תעשייתי תכניתה
E-mail: maim@biu.ac.il  

 

 מומלץ להתעדכן באופן שוטף באתר המחלקה לניהול
http://www.management.biu.ac.il 

mailto:malm@mail.biu.ac.il
mailto:malm@biu.ac.il
mailto:mha@biu.ac.il
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 תואר שלישי

 
 תחומי התמחות

 
 ספקה ולוגיסטיקהניהול שרשרת ה

 ניהול ומודלים של מערכות מלאי נצרך; . 1
 תיקון;-ניהול ומודלים של מערכות מלאי בר . 2
 ניהול הרכש; . 3
 תחבורה, שינוע ותובלה; . 4
 מערכות מידע לוגיסטיות; . 5
 ניהול שרשראות הספקה רפואיות; . 6
 ניהול סיכונים בשרשרת הספקה; . 7
 כות אחזקה;ניהול ומודלים של מער . 8
 אמינות מערכות; . 9

 מודלים של תורים; . 10
 תכנון משאבים במערכות שרות; . 11
 לוגיסטיקה של מערכות בחירום; . 12
 לוגיסטיקה צבאית; . 13
 מודלים של בקרת איכות; . 14
 לוגיסטיקה הפוכה; . 15
 כלכלה לוגיסטית; . 16
 גורמי אנוש וניהול בטיחות. . 17

 
 ניהול תעשייתי 

 ניהול פרויקטים; . 1
 ניהול ומדידת ביצועים; . 2
 ניהול סיכונים; . 3
 חדשנות וניהול טכנולוגי; . 4
 אמינות מערכות; . 5
 מודלים של תורים; . 6
 תכנון משאבים בחברות תעשייתיות; . 7
 ניהול התפעול; . 8
 תורות ניהול מתקדמות; . 9

 ניהול פיננסי; . 10
 מנהיגות והנעת עובדים; . 11
 כלכלה ניהולית; . 12
 ניהול משאבי אנוש; . 13
 ניהול מערכות מידע; . 14
 ניהול הייצור; . 15
 ניהול השיווק. . 16
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 בריאות הציבור וניהול מערכות בריאות
סוגיות במדיניות בריאות (אי שוויון, תמהיל פרטי/ציבורי, תחרות בין ספקי שרות, תמריצים, רגולציה של  . 1

 ף אזרחים).המדינה, שיתו
 סוגיות בניהול ארגוני בריאות (יעילות, איכות, ניהול משאב אנושי). . 2
סוגיות הקשורות לארגון שירותי הבריאות ברמות השונות וקשרי הגומלין ביניהם (רפואה ראשונית, שניונית,  . 3

 בי"ח, טפול סיעודי, שרותי בריאות נפש, רפואה דחופה). 
 (השמנה, עישון, פעילות גופנית, בריאות סביבה, קידום בריאות).סוגיות בבריאות הציבור  . 4
 סוגיות הקשורות בבריאות והתנהגות בריאות של אוכלוסיות מיוחדות  (קשישים, ילדים, נשים, מיעוטים, תושבי פריפריה). . 5
 
 
 
 
 

 נוספים פרטים לקבלת
 )2(שלוחה  03-5318276בטלפון  למחלקה לפנות ניתן 

 mares@biu.ac.il 
http://www.management.biu.ac.il 

 
 

mailto:%20mares@biu.ac.il
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 החוג המשולב למדעי החברה
 

 תואר שני
 

 מסלולים
 קיימים שני מסלולים:

 כולל ביצוע מחקר והגשת עבודת גמר בכתב. - מסלול א
 ללא עבודת מחקר. - מסלול ב

 
 תותכני

 תכנית בגרונטולוגיה: מדעי הזקנה
כוללת לימודים תיאורטיים ומקצועיים עם פרקטיקום מעשי בשנת הלימודים השניה. שנתית -תכנית הדוה

סטודנט שיעמוד בדרישות התכנית יהיה זכאי לתואר שני בלימודי זקנה ויהיה זכאי להגיש בקשה לרישום 
 בפנקס הגרונטולוגים. 

 
 קנה,התוכנית מקנה לכל בוגריה תואר שני בגרונטולוגיה: מדעי הז

Master of Gerontology: Science of Aging . Master of Arts)(M.A.. 
 

 ).M.Aג, רשת ביטחון פנימית תוצא לסטודנטים בניהול ("המל באישור מותנית התואר הענקת
 
 
 

 התכנית קיימת גם בפקולטה למדעי החיים.
 

 מכסת השעות והסמינריונים
ה. פרטים על כל מסלול נמצאים באתר החוג המשולב ניתן ללמוד במסלול עם תזה או במסלול ללא תז

 למדעי החברה.
 

 )מסלול עם תזה(מסלול א 
 ש"ש) כמפורט להלן: 16נ"ז ( 32

 נ"ז) 24ש"ש ( 12  – קורסי חובה
 נ"ז) 4ש"ש ( 2  – ורסי בחירהק

 נ"ז) 4ש"ש ( 2  –סמינריון 
 

 )תזה ללאמסלול ( במסלול 
 נ"ז) כמפורט להלן: 41ש"ש ( 20.5

 נ"ז)],  4ש"ש ( 2[בכללן פרקטיקום חוץ נ"ז)  28ש"ש ( 14  - רסי חובהקו
 נ"ז) 5ש"ש ( 2.5  – ורסי בחירהק

 נ"ז) 8ש"ש ( 4   -סמינריון 
 

 קורסי השלמהנדרשים  קורסים אלו לא כוללים את הדרישות לגבי קורסי יהדות, אנגלית וקורסים כלליים.
 ז) עבור בוגרי מדעי חברה .נ" 4ש"ש ( 2של מבוא למדעי החיים בהיקף של 
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 תנאי קבלה
 בתחומים הבאים: בעלי תואר ראשון, ממוסד אקדמי מוכר •
חוג משולב למדעי החברה במסלול כלל/פרט, פסיכולוגיה, מדעי ההתנהגות, עבודה סוציאלית,  

י בעיסוק, ריפו רפואה,(כגון סיעוד),  מקצועות הבריאותסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, קרימינולוגיה, חינוך, 
 , מנהל ציבורי. תואר שני בטיפול באומנות.פיזיותרפיה

חוגי יעשה -לפחות (בכל לימודי התואר הראשון, לבעלי תואר דו 80של  משוקלל בתואר הראשוןציון  •
 ממוצע בין הציון הסופי של שני החוגים).

פני מועמדים (על  עדיפות תינתן למועמדים אשר בעת ההרשמה יציגו אישור זכאות לתואר ראשון •
 שנמצאים בשנת הלימודים האחרונה לתואר ראשון).

 המחקרית.  יכולתםמועמדים למסלול הכולל תזה ידרשו לראיון קבלה שיבחן את ה •
חייבים להגיש  –סטודנטים הנמצאים בשנת הלימודים האחרונה לתואר ראשון בעת הגשת המועמדות  •

 שנת הלימודים הראשונה.של  חודש דצמברלתואר שני עד סוף  למדוראת אישור סיום הלימודים 
 

 לימודי השלמה
נ"ז)  14( ש"ש 7 השלמה) בהתאם לרקע אקדמי ולפי הצורך, בהיקף של עדהקדם (לימודי הדרישות מילוי 

 מבוא רלוונטיים למדעי החברה ולמדעי החיים.  מקורסי
 

 תנאים נוספים להגשת מועמדות למסלול עם עבודת גמר מחקרית (תזה)
נ"ז) של  4(ש"ש  2ומעלה בקורס שנתי  85ים למסלול הכולל עבודת תזה מחויבים בציון המועמד

נדרשים לעבור בהצלחה ראיון   סטטיסטיקה ועיבוד נתונים ובקורס שנתי בשיטות מחקר. בנוסף, הם
קבלה, שיבחן את יכולתם המחקרית, כפי שזו מתבטאת ביכולת החשיבה המחקרית שלהם וביכולת 

ומעלה בקורס אנגלית, או  85כן מחויבים המועמדים למסלול הכולל עבודת תזה בציון כמו  הכתיבה.
 .בפטור מאנגלית בתואר ראשון

 
 : ותהער

אם נדרשת השלמת קורסים לצורך הגשת מועמדות, ניתן להשלימם בכל מוסד אקדמי המוכר ע"י המועצה  .1
 המצוינים.אם לקריטריונים להשכלה גבוהה, ובתנאי שהקורסים נלמדו בהיקף השעות הנדרש ובהת

עמידה בדרישות אלו אינה מהווה אישור לקבלת פטור מקורסים הנלמדים בתכנית. קבלת פטור  .2
תתבצע בהתאם לקורסים שנלמדו בהתאם לקריטריונים שיקבעו על ידי החוג המשולב למדעי 
בדיקת החברה והפקולטה למדעי החיים. ההחלטה תתקבל לאחר בדיקת הסילבוסים של הקורסים ו

  גיליון הציונים.
במקרים חריגים תישקל מועמדות של בעלי תואר ראשון בתחומים שצוינו שאינם עומדים  .3

 בקריטריונים במלואם.
 מיון המועמדים נעשה על סמך שקלול כל נתוני המועמד והוא יחסי לכלל המועמדים הנרשמים באותה שנה. .4
 

 תהליך ההרשמה 
באתר האינטרנט של אוניברסיטת בר אילן י בלימודי זקנה תכנית ללימודי תואר שניש להירשם ל .1

 .ולעקוב אחר ההנחיות
המלצה מממונה בעבודה , טופס הרשמה למועמד חוג המשולב למדעי החברהיש לשלוח ישירות ל .2

באתר האינטרנט של החוג המשולב ממרצה של המועמד באקדמיה. הטפסים נמצאים  והמלצה
 למדעי החברה. 

 
 משך הלימודים

אש בית הספר ללימודים מתקדמים מאשר במקרים מוצדקים ובהמלצת רהלימודים הוא שנתיים.  משך
לצורך השלמת תזה והמנחה הארכה לשנת לימודים שלישית וזאת רק לסטודנטים במסלול  התכנית
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פרטים מלאים על התכנית מופיעים באתר האינטרנט של החוג  .עבודת המחקר ולא לשמיעת קורסים
 החברה.  המשולב למדעי

 
 (אנגלית) ידיעת שפות

 –אנגלית לתואר שני (פרטים על מבחני המיון, רמות הקורסים שיקבעו והקריטריונים למתן פטור לזכאים 
 ראה בפרק המבוא).

 
 לימודי יהדות

 ראה בפרק המבוא. –על פי הדרישות הכלליות לתואר שני 
 
 

 לקבלת פרטים נוספים
 י החיים ניתן לפנות למזכירות הפקולטה למדע

 03-5317622בטלפון 
rotem.efrony@biu.ac.il  

https://life-sciences.biu.ac.il/node/6854 
 

 תואר שלישי
ה הן להכשיר את בוגרי התואר לעריכה מטרות ההכשרה לתואר שלישי בחוג המשולב למדעי החבר

עצמאית של מחקרים בינתחומיים מגוונים, בעיקר מחקרים בתחום הזקנה. ההכשרה לתואר שלישי בחוג 
המשולב למדעי החברה מאפשרת לסטודנטים להעמיק את הידע שלהם בתחום המחקר בו בחרו 

מאי אמפירי מקורי. הלימודים להתמקד, לשפר את מיומנויות המחקר שלהם ולהכשירם לערוך מחקר עצ
 .(Ph.D)נמשכים ארבע שנים ובסיומם מקבלים הלומדים תואר דוקטור לפילוסופיה 

 
 תנאי הקבלה

תואר שני באחד מהתחומים הבאים: גרונטולוגיה, פסיכולוגיה, מדעי ההתנהגות, קרימינולוגיה,  .1
מנהל עסקים, חינוך, סיעוד, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, עבודה סוציאלית, מדעי המדינה, כלכלה, 

 גרונטולוגיה, רוקחות, בריאות הציבור, פיזיותרפיה.
צעת היכולה להוות כפרק הראשון של הבוגרי תואר שני במסלול ללא תזה יחויבו בעבודה שוות ערך  .2

בחינה בעל פה תוך שנה ממועד ההרשמה בב ומעלה 85לקבל אישור בציון דוקטורט. על עבודה זו ה
 י. , רה"מ ובודק פנימיחד עם המנחה

 85ומעלה בתואר השני ובציון של  85בוגרי תואר שני במסלול עם תזה מחויבים בציון סופי של  .3
 ומעלה בעבודה התזה.

רלבנטיות של נושא המחקר לאחד מתחומי המחקר של סגל המנחים בחוג (רשימת המנחים נמצאת  .4
  באתר החוג).

תארים מודים מתקדמים. בתחילה יפנו המועמדים לוועדה לקבלת סטודנטים כפופה לתקנון בית הספר ללי
כדי לברר את התאמתם, ולאחר מכן יגישו מועמדות לבית  החוג המשולב למדעי החברה של מתקדמים

  .הספר ללימודים מתקדמים
 .ועדת בית הספר ללימודים מתקדמים אינה מבטיחה קבלת כל הפונים גם אם הם עומדים בדרישות הסף

 

mailto:rotem.efrony@biu.ac.il
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 מודיםמהלך הלי

ושלושה סמינרים . הוועדה המחלקתית  (שניים חובה ואחד בחירה) שלושה קורסיםנ"ז):  12ש"ש ( 6 .א
  .שיחויב בהן התלמיד בהתאם לתכנית המחקר שלו היא שתחליט על מספר השעות הסופי

מתקדמות וקורס  תלמיד הכותב מחקר כמותני/אמפירי חייב בקורס שיטות מחקר כמותניות .ב
  מת.סטטיסטיקה מתקד

מתקדמות וקורס חובה  תלמיד הכותב מחקר איכותני/ עיוני חייב בקורס שיטות מחקר איכותניות .ג
 המנחה ואישור הוועדה המחלקתית. מתקדם נוסף החיוני לכתיבת המחקר בהתאם להמלצת

  .מחויבות הסטודנט בקורסים: מילוי דרישות הקורס וציון "עובר" לפחות .ד
בנוסף התלמיד ישתתף ם מתקדמים לפי קביעת המנחה. יכללו: סמינר לתארי סמינריונים .ה

בסמינריונים מחייבת  ההשתתפות בקולוקוויום המחלקתי ובסמינר דוקטורנטים (החל מתש"פ).
(החל מתש"פ הצגת הרפראט תתקיים  נוכחות פעילה של הסטודנט והצגת רפראט מתוך עבודתו

 .בסמינר דוקטורנטים)
  מתקדם בקורס מתקדם. לתארים מתקדמים, יוכל להמיר סמינרבמידה ויתקשה התלמיד למצוא סמינר  .ו
  .חובות לימוד אנגלית ולימודי יסוד בהתאם למפורט באתר הבל"מ .ז
 .הלימוד הגשת עבודת הדוקטורט תתאפשר רק לאחר שהתלמיד השלים את כל חובות .ח

 
 תהליך ההרשמה

החוג המשולב למדעי החברה, יש להגיש מועמדות ולשלוח חומר רלבנטי לווועדה לתארים מתקדמים של 
 לפי הפרטים המופיעים באתר החוג. ניתן להגיש מועמדות לאורך כל השנה האקדמית.

 
 

 לקבלת פרטים נוספים
 03-5317010ניתן לפנות ליוכי רייפן, מרכזת תארים מתקדמים, בטלפון 

E-mail: yochved.raifen@biu.ac.il 
https://meshulav.biu.ac.il/node/257 

mailto:yochved.raifen@biu.ac.il
https://meshulav.biu.ac.il/node/257
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 הפקולטה למדעי החיים
 תואר שני

 קיימים שני מסלולים:
 כולל ביצוע מחקר והגשת עבודת גמר בכתב. - מסלול א
 ללא עבודת מחקר.  – מסלול ב

 
 מסלול א (עם עבודת מחקר)

 ה למדעי החיים קיים מסלול לימודים הכולל ביצוע מחקר והגשת עבודת גמר בכתב.בפקולט
 

 תוכניות לימודים
 ;מדעי החיים .1
 ;ביוטכנולוגיה .2
 ;ביופיזיקה .3
 גרונטולוגיה: מדעי הזקנה. .4
 

 (במסלול א) במדעי החיים מגמות
 המגמות שבהן ניתן להתמחות לקראת התואר השני הן:

 בוטניקה; .1
 ביוכימיה; .2
 ;זואולוגיה .3
 מיקרוביולוגיה; .4
 אקולוגיה; .5
 ביולוגיה הומנית; .6
 ביולוגיה חישובית; .7
 ביולוגיה של התא; .8
 פיזיולוגיה של בע"ח; .9

 גנטיקה; .10
 נוירוביולוגיה; .11
 ביולוגיה ימית; .12
 אימונולוגיה; .13
 ביולוגיה סביבתית. .14

 
 במסגרת מגמות אלו שטחי המחקר נקבעים על בסיס אישי בכיוונים הבאים:

רינולוגיה ג. ביוכימיה ד. ביוטכנולוגיה (נושאים שונים) ה. ביולוגיה סביבתית (כולל א. אימונולוגיה ב. אנדוק
הידרוביולוגיה וביולוגיה של המדבר) ו. ביולוגיה של התא (כולל תאים ממאירים) ז. ביולוגיה קלינית ח. ביולוגיה 

קרוביולוגיה רפואית וכמוטרפויטיקה יב. מולקולרית ט. גנטיקה והנדסה גנטית י. מיקרוביולוגיה כללית ווירולוגיה יא. מי
נוירוביולוגיה יג. פיסיולוגיה של בעלי חיים יד. פיסיולוגיה של צמחים (כולל מחלות צמחים) טו. ביופיסיקה טז. בוטניקה 

ה חיים ובני אדם כב. ביולוגי-כ. ביולוגיה התפתחותית כא. פוריות בעלי יז. זואולוגיה יח. אקולוגיה יט. ביולוגיה ימית
 חישובית כג. פרמקולוגיה כד. פוטוביולוגיה  כה. פרזיטולוגיה מולקולרית  כו. ביולוגיה של הזדקנות כז. ננוטכנולוגיה.

מגמת הלימוד של כל סטודנט תוגדר רק לאחר הגשת הצעת המחקר בתיאום עם המנחה ואישורה ע"י בית הספר 
 ללימודים מתקדמים.
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 דרישות מוקדמות
לפחות. על המועמדים לעמוד  בראיון  80, במדעי החיים או ביולוגיה בממוצע ציונים של )B.Scתואר ראשון, ( .1

 אישי או בבחינה לפי קביעת הפקולטה.
),  אינו בביולוגיה או במדעי החיים ראשי או מורחב, אלא במקצועות (B.Scבמקרים שבהם התואר הראשון  .2

מודי ההשלמה אינם נכללים במכסת השעות של קרובים לביולוגיה, תידרש שנת השלמות על בסיס אישי. לי
 הלימודים לתואר.

הקבלה לפקולטה מותנית בהצגת אישור רפואי על כשירות הסטודנט/ית ללמוד במחלקה, כולל השתתפות  .3
במעבדות ואותו יש להציג לא יאוחר מיום הרישום למערכת הלימודים. מועמד, בוגר אוניברסיטת בר אילן, אשר 

 רצף לאחר סיום לימודיו לתואר הראשון פטור מהצגת אישור זה.נרשם לתואר השני ב
 

 מכסת השעות והסמינריונים
. חובה להשתתף נ"ז) 2( ש"ש 1 –בקורסים למדעי החיים ושני סמינריונים  נ"ז) 22( ש"ש 11, מתוכם נ"ז) 24( ש"ש 12 .1

 נ"ז). 4ש"ש ( 2של עד   לתחום המחקר במחלקות אחרות בהיקף םניתן לקחת קורסים רלוונטיי בסמינריונים.
 ללומדים ביוטכנולוגיה, ביולוגיה חישובית , ננוטכנולוגיה וביופיזיקה ישנה תכנית לימודים ספציפית מחייבת. .2
 הצעת המחקר תוגש בסוף השנה הראשונה. .3
 שינוי בנושא המחקר או במנחה יחייב קורסים מיוחדים לפי דרישת הפקולטה, מעבר לתכנית הרגילה. .4
 ).25%) והקורסים (75%של התואר השני ייקבע בהתאם לתקנון האוניברסיטה, שקלול של ציון עבודת המחקר ( הציון הסופי .5
הציונים לשבח "הצטיינות" "הצטיינות יתרה" אינם נקבעים על ידי הפקולטה אלא על ידי הקריטריונים של  .6

 .האוניברסיטה
  

 ידיעת שפות
 ראה בפרק המבוא). –רמות הקורסים שייקבעו והקריטריונים למתן פטור לזכאים אנגלית לתואר השני (פרטים על מבחני המיון,  

 מוכר ממוסד זהה תואר בעלי או ,אוניברסיטה" מישראל "בוגר תואר בתואר שני ניתנים לבעלי אנגלית מלימוד פטור
 אנגלית תדובר בארץ המצוי ל"בחו מוכר ממוסד "אוניברסיטה "בוגר תואר בעלי או  בישראל, גבוהה להשכלה

 אנגלית. בו ההוראה ששפת
 

 מסלול "פסגות"-מסלול ישיר לתואר שני
מיועד לסטודנטים מצטיינים שעברו ראיון אישי וסיימו את שלושת הסמסטרים הראשונים בתואר הראשון בפקולטה 

ות ומאפשר למשתתפיו לסיים את לימודי התואר הראשון והשני בתוך ארבע שנים, תוך קבלת הקל למדעי החיים
 ומלגות במהלך התואר הראשון. לפרטים מלאים גלשו לתוכנית "פסגות" באתר הפקולטה.

 
  הצעת המחקר וקבלת התואר לתלמידי המסלול הישיר לתואר שני

 בשנת הלימודים השלישית. לתואר ראשון הסטודנט במסלול הישיר יגיש את הצעת המחקר שלו עם תום הלימודים
 שו בסוף שנה ד.הגשת התזה והמבחן על התזה יע .1
 .B.Scעם סיום מוצלח של שנה ג לסטודנט יוענק תואר  .2
 .M.Scבסוף שנה ד ולאחר שסיים את חובות הקורסים לתואר שני ונבחן על התזה בהצלחה, יוענק לסטודנט תואר  .3
 

 הוראות לכתיבת עבודת הגמר
ר ראה תקנון בית הספר ללימודים לפי הוראות הפקולטה, כל הית -מיקום ההערות ומראי המקומות בעבודת הגמר 

 מתקדמים בפרק המבוא.
  
 בחינת גמר  
 הבחינה תתבסס על עבודת הגמר ועל הביבליוגרפיה ששימשה בסיס לעבודת המחקר. 
  
 לימודי יהדות 
 על פי הדרישות הכלליות לתואר השני (ראה בפרק המבוא). 

  
 הראשונה.הצעת מחקר יש להגיש לוועדה הפקולטטיבית עד סוף שנה"ל 
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 מסלול ב (ללא עבודת מחקר)
 תוכנית תואר שני במדעי החיים ללא תזה

 דרישות קבלה
שממוצע  אחרים םרלוונטייבמדעי החיים ומקצועות  B.Sc. לתכנית יוכלו להירשם סטודנטים בעלי תואר בוגר

  ומעלה. הקבלה תתאפשר על סמך נתונים אישיים, וועדת קבלה. 80הציונים שלהם הוא 

 וידרשו קורסי השלמה אשר ניתן יהיה להשלימם במהלך התואר, ללא זיכוי נקודות לתואר. יתכן

 משך הלימודים
 משך הלימודים הוא שנה עד שנתיים, תלוי בפריסת ימי הלימוד וקורסי הבחירה הנלקחים.

 
 מכסת השעות והסמינריונים

 כמפורט להלן:נ"ז)  40(ש"ש  20
 רה מדעית מונחית ע"י חוקרים מהפקולטה.סקי-עבודה סמינריונית :קורסי חובה

 הצגת מאמר מחקרי עדכני בפני משתתפי הקורס בצורה מדעית כמקובל במסלול המחקרי.-סמינריון 
 תרפיהבעזרת קורסי בחירה בהתאם לתחומי העניין של הסטודנט. לדוגמא:  העמקת הידע העדכני :קורסי בחירה

הנדסה גנטית בצמחים, פרקים בביולוגיה ואבולוציה של בע"ח,  , ביואינפורמטיקה,RNA-תאית וגנטית, עולם ה
, השפעת סמים ממכרים על תפקוד המוח, אימונולוגיה של סרטן ועוד קורסים רבים םמולקולרייגישות מחקר בכלים 

 המיועדים לתואר ראשון שנה ג וללימודים מתקדמים.
 

 לימודי יהדות
 פרק המבוא).על פי הדרישות הכלליות לתואר השני (ראה ב 
 

 תואר שלישי
 

 דרישות קבלה
אחרים שממוצע הקורסים  םבמדעי החיים ומקצועות רלוונטיי M.Scלתוכנית יוכלו להתקבל סטודנטים בעלי תואר  

היא על סמך הנתונים האישיים וועדת קבלה ורק לאחר מציאת מנחה  הומעלה, הקבל 85שלהם הוא  תזהשלהם וה
 לביצוע המחקר.

 
 תחומי התמחות

ביולוגיה חישובית העוסקת באינטראקציה בנושאים שונים בין מערכות ביולוגיות ותהליכים חישוביים,  • 
 ;RNAבחלבונים ומולקולות 

ים, יחסי -החיים מאזור גאות ושפל בימים טרופיים, ביולוגיה כללית של בלוטי-פיזיולוגיה סביבתית של בעלי • 
 סימביוזה בשונית אלמוגים;

 יידקים תפקיד ביולוגיה ומניעת יצירתם, והקשר לעמידות לאנטיביוטיקה;ביופילם בח • 
 והתגובה החיסונית; Tמנגנונים מולקולריים המבקרים לימופוציטים מסוג  • 
 בבקרה התמינות ואפופטוזיס במוח; Protein Kinase Cחקר ותפקוד האנזים  • 
 ביולוגיה של תאי זרע ביונקים; • 
 הפריה ביונקים;ביוכימיה של תהליך ה • 
 אקופיזיולוגיה של אצות, מעגלי חנקן ופחמן במערכות מימיות; • 
 ביולוגיה ושימוש ביוטכנולוגי בתאי גזע; • 
 ובקרה על שגשוג תאים ובסרטן; E2Fפקטור שעתוק  • 
 ארכיטקטורות;-, תכנות מולקולרי, ביוDNAרובוטיקה, מכונות -ננו •
 ; C. elegansהתמודדות עם מצבי עקה בחיית המודל בקרה גנטית של הזדקנות ומנגנוני  •
 פוטואקלימציה של המנגנון הפוטוסינטטי באצות, אקופיסיולוגיה ופוטוביולוגיה של אלמוגים במפרץ אילת; • 
 זיהוי ואיפיון גנים המתבטאים במהלך יצירת תאי המין ביונקים; • 
 ש בשיטות ספקטרוסקופיות מגוונות;מנגנונים דינמיים של מבנה ופעילות אנזימים ע"י שימו • 
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 מסלולי העברת אותות תאיים בהתפתחות בדרוזיפליה; • 
 ים;–בסיס העצבי של התנהגות בארנבות  • 
 נוירוביולוגיה מולקולרית של מחלות שינה והתפתחות עצבית בדג הזברה; •
 גנרטביות;איפיון פרמקולוגי של תהליכים פיזיולוגים ופתופיזיולוגיים במחלות נוירוד • 
 בסיס מולקולרי של ההזדקנות ומעורבות חלבוני דאציטלזות בקביעת אורך חיים;  • 
 חיסון צמחים כנגד מחלות, עמידות צמחים למחלות והדברה כימית של גורמי מחלה בצמחים;  • 
 בוטניקה ארכיאולוגית;  • 
 •  NMR ;של חלבונים שיטות נסיוניות ותאורטיות 
 של התפתחות עוברים ביונקים;בקרה מולקולרית   • 
 חקר הגנים, ביולוגיה חישובית, עריכת רנ"א ודנ"א;  •
  RNAi, מנגנוני השתקת גנים באמצעות RNA :Splicing ,non-codling RNAתהליכים המבוקרים ע"י   • 

 ;ושימושם הביוטכנולוגיים למלחמה במחלות זהומיות
 דקים ווירוסים באמצעות פורפירנים והקרנת אור;טיפול פוטודינמי של גידולים ממאירים, חיי  • 
 פתוח מודלים מתמטיים כולל סימולציית מחשב להבנת תהליכים במערכת האימונית;  • 
 מודלים מתמטיים של תהליכים ביולוגיים בווירוסים ומחלות זיהומיות ואוטואימוניות;  • 
 ר בחיידקים;הרג חיידקים באמצעות חומרים משופעלים באור וחלבוני חרי  • 
 התפקיד הביולוגי של טירוזין קינאז בתאי סרטן וזרע;  •
 מנגנוני העברת אותות במחלות סרטן הערמונית; • 
 תפקיד ופונקציה של תעלות יוניות; • 
 עמידות לשינויים סביבתיים;-שונית האלמוגים באילת • 
 דלועים עם עמידות למחלות ומזיקים מסוג וירוסים ופטריות; • 
 טות אלקטרופזיולוגיות למחקר תעלות יוניות: גישה נסיונית וחישובית;שי • 
 תפקיד חלבונים היסטוניים בבקרת השעתוק; • 
 הידרונמיקה גיאופיזית: מודלים מתמטיים; • 
 בקרת טרנספורטרים בצמח; • 
 וחלבונים בגרעין; RNAבחינת דינמיקה ובקרה של  • 
 ;(Apoptosis)מוות מתוכנן של תאים  • 
 מחקר מולקורי של שעתוק ובקרת ביטוי של גנים החיוניים להתפתחות עוברית; •
 חקר הסתגלות של מיקרואוגנמים לתנאי עקה; • 
 דינמיקה של אוכלוסיות חיידקים, פטריות חד תאיים, בקרקע ומארג המזון במערכות יבשתיות; • 
 אוטואימוניות;חומרים אימונומודילטורים כטיפול במחלות סרטניות, זיהומיות ו • 
 הנגיף ההומני הרפס במחלות קאפושי סרקומה, היבטים קליניים ומולקולאריים; • 
 ביולוגיה של שוניות אלמוגים; • 
 פוטוסינתזה; •  
 שעונים ביולוגיים; • 
 קלסיפיקציה; • 
 ביולוגיה מערכתית; •  
 חקר הסרטן; • 

 בסיס הורמונלי של התנהגות בעלי חיים בטבע ובשבי; •   
 אורגמי בננו טכנולוגיה; DNAשימוש ב •      
 ובקרה אפיגנטית; DNA מבנה תלת מימדי של •      

 הבנת ארגון הגנים במרחב הגרעין ותפקידו בבקרת שעתוק;    •  
 חקר גנטיקה מולקולארית של התנהגות חברתית;     • 

 יכרון קוגניטיביים מנגנונים מולקולריים ותאיים המשפיעים על תהליכי למידה וז•      
 ועל מחלות נוון עצבי.       

 לקבלת פרטים נוספים
  03-5316306ניתן לפנות למשרד הפקולטה לגב חזן שני בטלפון 
E-mail: Ls.Graduates@biu.ac.il 

www.biu.ac.il/ls/ 
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 גרונטולוגיה: מדעי הזקנה
 

 תואר שני
 

 מסלולים
 קיימים שני מסלולים:

 ע מחקר והגשת עבודת גמר בכתב.כולל ביצו - מסלול א
 ללא עבודת מחקר. - מסלול ב

 

 תכניות
כוללת לימודים תיאורטיים ומחקר מעשי. סטודנט שיעמוד בדרישות התכנית יהיה שנתית -תכנית הדוה

 זכאי לתואר שני בלימודי זקנה ויהיה זכאי להגיש בקשה לרישום בפנקס הגרונטולוגים. 
 

 אר שני בגרונטולוגיה: מדעי הזקנה,התוכנית מקנה לכל בוגריה תו
Master of Gerontology Science of Aging (M.Sc.) 

 
 ).(M.Scג, רשת ביטחון פנימית תוצא לסטודנטים במדעי החיים "המל באישור מותנית התואר הענקת

 
 התכנית קיימת גם במסגרת החוג המשולב למדעי החברה.

 
 מכסת השעות והסמינריונים

ול עם תזה או במסלול ללא תזה. פרטים על כל מסלול נמצאים באתר הפקולטה למדעי ניתן ללמוד במסל
 החיים.

 
 )מסלול עם תזה(מסלול א 

 ש"ש) כמפורט להלן: 16נ"ז ( 32
 נ"ז) 24ש"ש ( 12  – קורסי חובה

 נ"ז) 4ש"ש ( 2  – ורסי בחירהק
 נ"ז) 4ש"ש ( 2  –סמינריון 

 
 )תזה ללאמסלול ( במסלול 

 נ"ז) כמפורט להלן: 41ש"ש ( 20.5
 נ"ז)],  4ש"ש ( 2[בכללן פרקטיקום חוץ נ"ז)  28ש"ש ( 14  - קורסי חובה

 נ"ז) 5ש"ש ( 2.5  – ורסי בחירהק
 נ"ז) 8ש"ש ( 4   -סמינריון 

 

 קורסי השלמהנדרשים  קורסים אלו לא כוללים את הדרישות לגבי קורסי יהדות, אנגלית וקורסים כלליים.
 .נ"ז) עבור בוגרי מדעי החיים 4ש (ש" 2ה בהיקף של של מבוא למדעי החבר

 
 תנאי קבלה

 בתחומים הבאים: בעלי תואר ראשון, ממוסד אקדמי מוכר •
 ומדעי החיים ריפוי בעיסוק, פיזיותרפיה רפואה,(כגון סיעוד),  מקצועות הבריאות 
חוגי יעשה -דו לפחות (בכל לימודי התואר הראשון, לבעלי תואר 80של  משוקלל בתואר הראשוןציון  •

 ממוצע בין הציון הסופי של שני החוגים).
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 (על פני מועמדים  עדיפות תינתן למועמדים אשר בעת ההרשמה יציגו אישור זכאות לתואר ראשון •
 שנמצאים בשנת הלימודים האחרונה לתואר ראשון).  

 המחקרית.  יכולתםמועמדים למסלול הכולל תזה ידרשו לראיון קבלה שיבחן את ה •
   חייבים  –נטים הנמצאים בשנת הלימודים האחרונה לתואר ראשון בעת הגשת המועמדות סטוד •

 שנת הלימודים   של  חודש דצמברלתואר שני עד סוף  למדורהגיש את אישור סיום הלימודים ל   
 הראשונה.   

 
 לימודי השלמה

נ"ז)  14ש"ש ( 7 של עד השלמה) בהתאם לרקע אקדמי ולפי הצורך, בהיקףהקדם (לימודי הדרישות מילוי 
 מבוא רלוונטיים למדעי החברה ולמדעי החיים.  מקורסי

 
 : ותהער

אם נדרשת השלמת קורסים לצורך הגשת מועמדות, ניתן להשלימם בכל מוסד אקדמי המוכר ע"י  .5
המועצה להשכלה גבוהה, ובתנאי שהקורסים נלמדו בהיקף השעות הנדרש ובהתאם לקריטריונים 

 המצוינים.
בדרישות אלו אינה מהווה אישור לקבלת פטור מקורסים הנלמדים בתכנית. קבלת פטור עמידה  .6

תתבצע בהתאם לקורסים שנלמדו בהתאם לקריטריונים שיקבעו על ידי החוג המשולב למדעי 
החברה והפקולטה למדעי החיים. ההחלטה תתקבל לאחר בדיקת הסילבוסים של הקורסים ובדיקת 

  גיליון הציונים.
ריגים תישקל מועמדות של בעלי תואר ראשון בתחומים שצוינו שאינם עומדים במקרים ח .7

 בקריטריונים במלואם.
 מיון המועמדים נעשה על סמך שקלול כל נתוני המועמד והוא יחסי לכלל המועמדים הנרשמים באותה שנה. .8
 

 תהליך ההרשמה 
אוניברסיטת בר אילן ולעקוב  באתר האינטרנט שלתכנית ללימודי תואר שני בלימודי זקנה יש להירשם ל
 .אחר ההנחיות

 
 משך הלימודים

אש בית הספר ללימודים מתקדמים מאשר במקרים מוצדקים ובהמלצת רמשך הלימודים הוא שנתיים. 
לצורך השלמת תזה והמנחה הארכה לשנת לימודים שלישית וזאת רק לסטודנטים במסלול  התכנית

לאים על התכנית מופיעים באתר האינטרנט של החוג פרטים מ .עבודת המחקר ולא לשמיעת קורסים
 המשולב למדעי החברה. 

 
 (אנגלית) ידיעת שפות

 –אנגלית לתואר שני (פרטים על מבחני המיון, רמות הקורסים שיקבעו והקריטריונים למתן פטור לזכאים 
 ראה בפרק המבוא).

 
 לימודי יהדות

 וא.ראה בפרק המב –על פי הדרישות הכלליות לתואר שני 
 

 לקבלת פרטים נוספים
 ניתן לפנות למזכירות הפקולטה למדעי החיים 

 03-5317622בטלפון 
rotem.efrony@biu.ac.il  

https://life-sciences.biu.ac.il/node/6854 

mailto:rotem.efrony@biu.ac.il
https://life-sciences.biu.ac.il/node/6854
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 אופטומטריהעי הראיה והמד
 

 תואר שני
 

 קיים מסלול א בלבד הכולל עבודת מחקר
עם מסלול לימודים הכולל ביצוע מחקר והגשת  ומדעי הראייה לאופטומטריה בית ספר םבפקולטה למדעי החיים קיי

 עבודת גמר בכתב.
 

 תנאי קבלה לתוכנית
 85חיים או במדעי המוח עם ממוצע תואר ראשון של למסלול יתקבלו בוגרי/ות תואר ראשון באופטומטריה, במדעי ה

 לפחות. בוגרי/ות מדעי החיים או מדעי המוח ילמדו לימודי השלמה בשנתם הראשונה, כפי שמפורט בתכנית הלימודים.
 

 תנאי המעבר משנה לשנה
 אישור תכנית מחקר בתום השנה הראשונה ללימודים.

שנתיים  לסטודנט/יתורך קבלת זכאות לתואר: מתחילת הלימודים מוקצות תנאי סיום הלימודים בתכנית, כולל הדרישות לצ
 חובות שמיעת קורסים, ביצוע עבודת המחקר, כתיבת התזה ומבחן הגנה על התזה. התואר, כולל בלבד להשלמת 

 

 והסמינריוניםהשעות כסת מ
 12 חה קורסים וסמינרים בהיקףללמוד ולסיים בהצל הסטודנטים/יותשל לימודי התואר השני יצטרכו  שנות במשך שתי

 נ"ז). 24ש"ש (
 

 ותלמהש
בוגרי תואר ראשון שאינו אופטומטריה (מדעי החיים או מדעי המוח) ילמדו בנוסף לשעות אלו לימודי  סטודנטים/יות

 .)נ"ז 13ש"ש ( 6.5 שלבהיקף השלמה 
 העין ועקרונות בתפיסת הראיה. מטרת לימודי ההשלמה הינה הקניית ידע בסיסי בתחום האנטומיה, הפיזיולוגיה של

 התואר השני יעסקו במחקר ויכתבו עבודת תזה מחקרית.  סטודנטים/יות
 בנוסף, ילמדו הסטודנטים/ות לימודי יהדות או לימודים כלליים ויעמדו בדרישות שפת האנגלית לתואר השני.

 :מבנה כללי של תכנית הלימודים
 .הראיה לימודים עיוניים בתחומי האופטומטריה ומדעי

הינן קורסי נ"ז)  12( ש"ש 6הינן קורסי חובה, נ"ז)  8( ש"ש 4 –הנדרשות להשלמת התואר ) נ"ז 24ש"ש ( 12 מתוך
 כסמינר על הסטודנט/ית לסיים בהצלחה את כל הקורסים.  ויינתנ) נ"ז 4ש"ש ( 2 -בחירה ו

ן כללי, תוך דגש על יסודות מטרת קורסי החובה ליצור בסיס הבנה מעמיק של יסודות המחקר הראייתי באופ
 המחקר הקליני וכן קורס בסיסי הכולל את עקרונות השימוש במכשור מדעי, שהוא חיוני לצורך בצוע מחקר.

 ים להעמיק את הידע וההבנה בתחום הספציפי אותו הם חוקרים. סטודנטקורסי הבחירה יאפשרו ל
יתבקשו  סטודנטים/יותות. במידה וירשמו פחות לפח סטודנטים/יות 7קורס בחירה יינתן רק כאשר ירשמו אליו 

 לעבור לקורס בחירה אחר. סטודנטים/יות
סמינריונים, אשר הינם חובה לכל תלמידי/ות  הגישלתואר שני ל סטודנטים/יותבמהלך קורסי הסמינר ידרשו 

רוט בסעיפים על ידי ועדת בחינה (פי תזהעם גמר כתיבת עבודת המחקר יבחנו התלמידים/ות בבחינה ל המסלול.
 .תזההבאים) כפי שנהוג לגבי כל תלמידי/ות המחקר לתואר שני עם 

 
 המחקר הצעת

יגיש לוועדה הפקולטית לתארים מתקדמים הצעת תכנית לעבודת המחקר לאחר שאושרה ע"י המנחה  סטודנטה
 בתום סמסטר ב של השנה הראשונה לעבודתו/ה במחקר המוצע.

תבקש משני חברי סגל בפקולטה לבדוק ולהעריך את הצעת המחקר. לאחר הועדה הפקולטית לתארים מתקדמים 
תיקון ההצעה לפי הערות הבודקים/ות ולאחר אישור ההצעה ע"י הועדה הפקולטית לתארים מתקדמים היא תוגש 

 ללימודים מתקדמים.  ית הספרלב
 

 הצעת מחקר יש להגיש עד סוף שנה"ל הראשונה.
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 בחינת גמר
 בודת הגמר ועל הביבליוגרפיה ששימשה בסיס לעבודת המחקר.הבחינה תתבסס על ע 

 
 הפקולטית לתארים מתקדמים.  הלוועדהכתובה  תזהלאחר סיום המחקר ולאחר אישור המנחה, תוגש ה

הועדה הפקולטית תמליץ על הרכב של שני בוחנים/ות לבחינת הגמר בנוסף למנחה. לפני תחילת המבחן, 
. גם המנחה יעריך/תעריך את עבודת תזהמציון ה 35%בור המדעי, שיהווה הבוחנים/ות ייתנו ציון על החי

 . תזהמציון ה 35%בנפרד וייתן/תתן עליה ציון, שיהווה  הסטודנט/ית
 

 הוראות לכתיבת עבודת הגמר
 ללימודים מתקדמים בפרק המבוא. בית הספרראה תקנון 

 
 ידיעת שפות

ראה  –ת הקורסים שייקבעו והקריטריונים למתן פטור לזכאים על מבחני המיון, רמו (פרטים אנגלית לתואר השני
 בפרק המבוא).

   
 לימודי יהדות

 על פי הדרישות הכלליות לתואר השני (ראה בפרק המבוא). 
 
 

 
 
 

 לקבלת פרטים נוספים
 ניתן לפנות לגב שירה נתיב

  03-5317268בטלפון 
E-mail: shira.nativ@biu.ac.il 
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 המחלקה לכימיה
 

 אר שני   תו
      

 קיים מסלול א בלבד (עם עבודת מחקר)
 במחלקה לכימיה קיים מסלול לימודים לתואר שני הכולל ביצוע מחקר והגשת עבודת גמר בכתב.

 משך הלימודים הינו שנתיים.
 
 

 תכניות ומגמות
 כמפורט להלן: ומגמות אלקטרוכימיהתכנית במחלקה לכימיה קיימת 

 כימיה פיסיקלית; .א
 ורגנית;כימיה א .ב
 אורגנית;-כימיה אי .ג
 אורטית;יכימיה ת .ד
 פיסיקלית;-כימיה אורגנית .ה
 כימיה תרופתית; .ו
 מדע חומרים; .ז
 אורגנית;-כימיה ביו .ח
 פולימרים; .ט
 כימיה חישובית; .י

 טכנולוגיה.-ננו .יא
   
 

 דרישות מוקדמות
 לפחות. 80תואר ראשון בכימיה בממוצע ציונים של 

 לפחות. 78 עם ממוצע ציונים של פיזיקהתואר ראשון בביו
בוגרי אוניברסיטאות אחרות, אשר תכנית לימודיהם לתואר הראשון אינה זהה לתכנית המחלקה וכן, בוגרי בר אילן 

בה בחרו ללימודיהם לקראת התואר השני,  / תכניתהשונה מהמגמה / תכניתמשנים קודמות ובוגרי בר אילן במגמה
 יחויבו בקורסי השלמה על בסיס אישי.

חייבים למצוא מנחה מבין חברי הסגל של המחלקה לפני הגשת ל המגמות / תוכניות מככל המועמדים 
 המועמדות.

 
 יש לפנות למזכירות המחלקה לכימיה במייל או בטלפון לפני הרשמה לתואר שני/ שלישי באינטרנט.

 
מעבדות הקבלה למחלקה מותנית בהצגת אישור רפואי על כשירות הסטודנט/ית ללמוד במחלקה כולל השתתפות ב

 אישור זה יש להציג לא יאוחר מיום הרישום למערכת הלימודים. -
מועמד, בוגר אוניברסיטת בר אילן במדעים מדויקים ובמדעי החיים אשר נרשם לתואר השני ברצף לאחר סיום 

 ושם הציג אישור רפואי, פטור מהצגת אישור זה. –לימודיו לתואר הראשון 
 ה.מלגת קיום תתקבל לפי החלטת המחלק

 
הסטודנט יגיש לבית הספר ללימודים מתקדמים, באמצעות המחלקה, הצעה לעבודת מחקר מאושרת ע"י המנחה 

 וע"י יו"ר הוועדה המחלקתית. עד סוף שנה"ל הראשונה (ולא יאוחר מסוף סמסטר א בשנה"ל השנייה).
 

 .בסיום המחקר הסטודנט יגיש עבודת גמר בכתב על תוצאות המחקר ויבחן בפני ועדה
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 מכסת השעות והסמינריונים
 טכנולוגיה-ננו למגמהפרט  המגמות/ תכניותבכל 

 כמפורט להלן:נ"ז)  28ש"ש ( 14
 קורסי בחירה במחלקה או באישור ועדת הוראה מחלקתית. -)נ"ז 20ש"ש ( 10
 השתתפות בסמינריון אחד בתחום ההתמחות במשך התואר.  - נ"ז) 4ש"ש ( 2
 .]בכל שנה )נ"ז 2ש"ש ( 1[קולוקוויום המחלקתי השתתפות ב - נ"ז)  4ש"ש ( 2

 טכנולוגיה-ננו מגמת
 כמפורט להלן: נ"ז) 28ש"ש ( 14
 קורסי חובה בננו טכנולוגיה (מבוא ומעבדה). - נ"ז) 8ש"ש ( 4
 בסמינריון בתחום ההתמחות בשנה א (סמינריון אחד במשך התואר). -   נ"ז) 4ש"ש ( 2
 טכנולוגיה בשנה ב. -ם הננובסמינריון בתחו - נ"ז) 2ש"ש ( 1
 .]בכל שנה )נ"ז 2ש"ש ( 1[השתתפות בקולוקוויום המחלקתי  - נ"ז) 4ש"ש ( 2
 .רה מסלול בחירה של ננו טכנולוגיהקורסי בחי -  נ"ז) 6ש"ש ( 3
 קורסי בחירה מסלול בחירה של המחלקה לכימיה. -   נ"ז ) 4ש"ש ( 2

 

 

 הוראות לכתיבת הצעת מחקר / עבודת הגמר
 אה תקנון בית הספר ללימודים מתקדמים בפרק המבוא.ר

 

 בחינת גמר 
 הבחינה תתבסס על עבודת הגמר ועל הביבליוגרפיה ששימשה בסיס לעבודת המחקר.

  
 לימודי יהדות

 על פי הדרישות הכלליות לתואר השני (ראה בפרק המבוא).
 
 

 הצעת מחקר יש להגיש עד סוף שנה"ל הראשונה
 .ר א של שנה"ל השנייהמסוף סמסט ולא יאוחר

 
 תואר שלישי

 תחומי התמחות
פיסיקלית, קינטיקה של תגובות אורגניות, ספקטרומטרית -סינתזה אורגנית, כימיה אורגנית כימיה אורגנית: .1

תמ"ג ומסות, סטריוכימיה, כימיה קומבינטורית, כימיה של פולימרים, תגובות אורגנו מתכתיות, תגובות חמצן 
 יד יון רדיקל.סינגלטי וסופראוקס

ושימושית, כימיה רפואה באמצעות לייזרים, ספקטרוסקופיה, אלקטרוכימיה בסיסית  כימיה פיסיקלית: .2
נטענות מתקדמות (ליתיום, ליתיום  סוללות חשמליות –אורגנית, סונוכימיה, צבירה והמרה של אנרגיה -פיסיקלית אי

 יים.וולטאים, תאים סולר-יון, מגנזיום), קבלי על, תאים פוטו
פוטוניים, -כימיה קוונטית, מבנה אלקטרוני, אורביטלים מולקולריים, תהליכים רב כימיה תיאורטית וחישובית: .3

לייזרים, אינטראקציות של חומר עם קרינה, דינמיקה של ריאקציות, העברת אנרגיה תוך מולקולרית, קירובים 
אנזימטים ולעיכוב אנזימים, מודלים חישוביים  קלאסיים בדינמיקה מולקולרית, מודלים חישוביים למנגנונים-סמי

 לתגובות כימיות, מודלים חישוביים במדע חומרים.
חומרים אנטיסרטניים, חומרים אנטיביוטיים, חומרים נגד מחלת אלצהיימר  כימיה תרופתית וביואורגנית: .4

אנזימים, אינטראקציות של ופרקינסון, חומרים אדרנרגים וכולינרגים, חומרים אנטיסוכרתיים, אינהיביטורים של 
להולכת תרופות, מנגנונים אנזימטיים, פפטידים ופפטידומימטיקה, מודלים רצפטור, אנזימים מקובעים, מערכות -ליגנד

 חישוביים לפיתוח תרופות.
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ספירות פונקציונליות, מערכות פילמור הטרוגניות, -שכבות דקות, ננו טכנולוגיה:-מדע חומרים, פולימרים וננו .5

חלקיקים, חומרים מרוכבים ממתכות ופולימרים, כימיה -יית פני שטח, פולימרים ביופעילים, סונוכימיה, ננוכימ
 של מצב מוצק וקריסטלוגרפיה.

אינטראקציות בין קרינה אלקטרומגנטית למערכות ביולוגיות, טיפול בתאים סרטניים קרינה,  :פיזיקהביו .6
ם באמצעות תמ"ג, אינטראקציות חלבונים ופפטידים עם קביעת מבנה חלבונים ואינטראקציות של חלבוני

 אורגניים. -משטחיים אי
 קומפלקסים של מתכות מעבר, רדיקלים יציבים, מודלים  איאורגנית:-כימיה איאורגנית וביו .7

של מטאלו אנזימים, קומפלכסים של חומרי טבע עם יוני מתכות, ביומימטיקה, "אנזימים" מלאכותיים, מתגים 
 כימיים.-ישנים אופטוכימיים וחי

 
 דרישות קבלה

 לפחות. 85תואר שני בכימיה או בתחום הקרוב לכימיה בציון 
יש לפנות  כל המועמדים בכל המגמות חייבים למצוא מנחה מבין חברי הסגל של המחלקה לפני הגשת המועמדות.

 ט.למזכירות המחלקה לכימיה במייל או בטלפון לפני הרשמה לתואר שני/ שלישי באינטרנ
הקבלה למחלקה מותנית בהצגת אישור רפואי על כשירות הסטודנט/ית ללמוד במחלקה כולל השתתפות במעבדות 

 אישור זה יש להציג לא יאוחר מיום הרישום למערכת הלימודים. -
 תוך שנה מיום קבלתו לתואר שלישי על הסטודנט להגיש הצעת מחקר ולבצע מבחן  על ההצעה.

 םמכסת השעות והסמינריוני
 מסלול רגיל

 כמפורט להלן: נ"ז) 32ש"ש ( 16
 סמינריונים שנתיים מחלקתיים בנושאים מהספרות המקצועית  2סמינריונים ( -  נ"ז) 12ש"ש ( 6

   ).Ph.Dסמינריון שנתי תוצג עבודת המחקר ל 1ועוד 
 קורסי בחירה במחלקה או באישור ועדת הוראה מחלקתית מתוכם קורס  -  נ"ז) 12ש"ש ( 6

 נק"ז) שילקח רק מהשנה השניה לתואר ומעלה. 2ועריכה  מדעית באנגלית (בה כתי
 .חובת נוכחות בקולקויום המחלקתי במשך כל שנות הלימוד לתואר - נ"ז) 8ש"ש ( 4

 
 
 
 
 
 

 מסלול משולב
 בזמן השנתיים ללימודי תואר השני הסטודנט חייב להשתתף בקורסים בהיקף

 כמפורט להלן: נ"ז) 28ש"ש ( 14
 קורסי בחירה במחלקה או באישור ועדת הוראה מחלקתית. -  נ"ז) 20ש"ש ( 10
 בסמינריון בתחום ההתמחות. - נ"ז) 4ש"ש ( 2
 .]בכל שנה )נ"ז 2ש"ש ( 1[השתתפות בקולוקוויום המחלקתי  - נ"ז) 4ש"ש ( 2
 

 ול זה.יש לעמוד בתנאי המסלול המשולב המפורטים במבוא לצורך קבלה ללימודים לתואר שלישי במסל
 אם הסטודנט מתקבל לתואר שלישי למסלול המשולב יהיה עליו בנוסף לחובות התואר השני להשתתף בקורסים בהיקף: 

 כמפורט להלן: נ"ז) 32ש"ש ( 16
סמינריון  1סמינריונים שנתיים מחלקתיים בנושאים מהספרות המקצועית ועוד  2סמינריונים ( - נ"ז) 12ש"ש ( 6

 ).Ph.Dשלו ל שנתי תוצג עבודת המחקר
כתיבה ועריכה מדעית קורסי בחירה במחלקה או באישור ועדת הוראה מחלקתית מתוכם קורס  - נ"ז) 12ש"ש ( 6

 שיילקח רק מהשנה השניה לתואר ומעלה.נ"ז)]  4ש"ש ( 2[באנגלית 
 חובת נוכחות בקולקויום המחלקתית במשך כל שנות הלימוד לתואר. - נ"ז) 8ש"ש ( 4
 

 ספיםלקבלת פרטים נו
 03-5318309/10ניתן לפנות למחלקה בטלפון 

E-mail: Chemistry.office@biu.ac.il 
http://ch.biu.ac.il 

http://ch.biu.ac.il/
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 יקהזהמחלקה לפי
 

 תואר שני
  תכנית לימודים לתואר השני כוללת ביצוע מחקר והגשת עבודת גמר בכתב.

 שנתיים. –משך הלימודים 
   

 ניותתוכ
 ;פיזיקה .1
 פיזיקהביו .2
 

 מגמות
 טכנולוגיה.-ננו .1
 

 .סטודנטידי המנחה של ה-שטחי המחקר נקבעים על בסיס אישי על
  

 דרישות מוקדמות
 לפחות.  80עם ממוצע ציונים של  פיזיקהטכנולוגיה: תואר ראשון ב-ננוולמגמת  פיזיקה לתוכנית .1
 לפחות.  80מוצע ציונים של עם מ פיזיקה: תואר ראשון בביופיזיקהביו לתוכנית .2

  

 פיזיקהאו מגמת ביו פיזיקהבעלי תואר ראשון בהנדסה, מתמטיקה, כימיה או מדעי החיים יכולים להתקבל למגמת 
 עם השלמות שתוגדרנה על פי מסלול ההתמחות במחקר. 

ופס הנחיה כל המועמדים בכל המגמות חייבים למצוא מנחה מבין חברי הסגל של המחלקה ולהחתים אותו על ט
  לפני קבלתם ללימודים.

במחלקה כולל השתתפות במעבדות,  הקבלה למחלקה מותנית בהצגת אישור רפואי על כשירות המועמד ללמוד
אותו יש להציג לא יאוחר מיום הרישום למערכת הלימודים. מועמד, בוגר אוניברסיטת בר אילן, אשר נרשם לתואר 

 פטור מהצגת אישור זה. -אשון השני מיד לאחר סיום לימודיו לתואר הר
 

 מכסת השעות והסמינריונים
המגמה) ובסמינר מתקדם. קורסי החובה התוכנית או  כולל השתתפות בקורסי חובה (לפינ"ז)  26ש"ש ( 13

 והבחירה מפורסמים על ידי המחלקה בכל שנה.
 חובה. -השתתפות בקולוקוויום המחלקתי במשך כל שנות הלימודים 

 חובה. -ים (בהתאם לתחום המחקר) במשך כל שנות הלימודים השתתפות בסמינר
לפי המלצה בכתב מהמנחה ובאישור יו"ר הוועדה המחלקתית ניתן ללמוד קורסים במחלקות אחרות ולכלול אותם 

 הנדרשות.נ"ז)  26ש"ש ( 13בתוך 
 

 ידיעת שפות
 ראה בפרק המבוא). –ריטריונים למתן פטור לזכאים (פרטים על מבחני המיון, רמות הקורסים שייקבעו והק אנגלית לתואר השני 

  
 הוראות לכתיבת עבודת הגמר

 ללימודים מתקדמים בפרק המבוא. בית הספרראה תקנון 
 

 בחינת גמר
 הבחינה תתבסס על עבודת הגמר ועל הביבליוגרפיה ששימשה בסיס לעבודת המחקר. 
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 לימודי יהדות

 בפרק המבוא). על פי הדרישות הכלליות לתואר השני (ראה 
 
 מלגות 

 בכל המסלולים לתואר שני במחלקה לפיזיקה ניתן לקבל מלגות קיום, פטור משכ"ל ואפשרות להעסקה בהוראה.
 

 הצעת מחקר יש להגיש עד סוף שנה"ל הראשונה.
 

 תואר שלישי
 

בכל שנה  ע"פ רשימת הקורסים המתפרסמת ע"י המחלקה פיזיקהלתואר שלישי חייב ללמוד קורסים ב סטודנטכל 
במשך ארבע שנות לימודיו לתואר. בתואר שלישי אין קורסי חובה פרט לקורסים: נ"ז)  16ש"ש ( 8בהיקף של 

הדרושות, אך הם קורסי חובה נ"ז)  16ש"ש ( 8ך קולוקוויום והוראה וסמינר ע"פ תחום המחקר שאינם נכללים בתו
 והנוכחות בהם חובה בכל שנות הלימודים לתואר. 

 ללימודים מתקדמים מחייב כמפורט בפרק המבוא. בית הספריחויב בקורסים נוספים ש טודנטסכמו כן, ה
ות אחרות ולכלול אותם לפי המלצה בכתב של המנחה ובאישור יו"ר הוועדה המחלקתית ניתן לקחת קורסים ממחלק

 הנדרשות.נ"ז)  16ש"ש ( 8בתוך 
 

 תחומי התמחות
 פיסיקת מצב מעובה א.

 ;ות ומגנטיות של מתכות וסגסוגות (ת+נ)תכונות חשמלי )1(  
 מערכות ננוסקופיות, מזוסקופיות ומערכות בעלי ממדיות נמוכה (ת+נ); )2(  
 ;Xספקטרוסקופית  ,Xמולקולריות בקרני -חקר מבנה מוצקים, פני נוזלים ושכבות חד )3(  
 ;על (ת+נ)-תכונות מגנטיות ותכונות הובלה של מוליכי  )4( 
 יות עם אינטראקציות אלקטרוניות חזקות (ת+נ);מתכות מגנט )5( 
 .של מוליכים למחצה (נ) פיזיקה )6( 
 

 אופטיקה וספקטרוסקופיה ב.
 רפואית (נ); פיזיקהוספקטרוסקופיה מולקולרית.  פיזיקהפוטו )1(  
 אינטראקציה של אור עם רקמות, קינטיקה של ראקציות כימיות (ת); )2(  
 ;ופטיקה של מערכות לא מסודרות (נ)אופטיקה לא לינארית וא )3(  
 ;מסודרות (ת)-התפשטות גלים במערכות לא )4(  
 ;פיסיקת לייזרים ואופטיקה לא לינארית (נ) )5( 
 סנכרון ותקשורת באמצעות רשתות של לייזרים ולייזרים כאוטיים (ת+נ); )6( 
 מר, ספקטרוסקופיה מדויקת (נ);אופטיקה קוונטית, מדידת תכונות קוונטיות באינטראקציה של אור וחו )7( 
 ניסיונית של גזים קוונטים מנוונים, התעבות בוזה וגז פרמי מנוון (נ). פיזיקה )8( 
 

 מכניקה סטטיסטית וקוונטית ג.
 ;כאוס המילטוני קלאסי וכאוס קוונטי (ת) )1(  
 מכניקה סטטיסטית ופרקטלים ושימושיהם בביולוגיה וברפואה (ת); )2(  
 ;של מערכות מורכבות (ת) דינמיקה )3( 
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 רשתות נוירונים ואלגוריתמי למידה (ת); )4(  
 סטטיסטית של מערכות שאינן בשיווי משקל (ת+נ); פיזיקה )5(  
 ;מכניקה סטטיסטית של פולימרים ונוזלים מורכבים (ת+נ) )6(  
 .חישובית וסימולציונית (ת) פיזיקה )7(  
 
 פיזיקהרפואית וביו פיזיקה ד. 
 ;של ממברנות (נ) פיזיקהביו )1(  
 פלואורסצנסיה כשיטה לאבחון ממאירות (נ); )2(  
 ;דיאגנוסטיקה מוקדמת של מחלות סרטן (נ) ) 3(  
 ;פולימרים (ת)-מודלים של דנ"א וביו )4(  
 הדמיה אופטית של ארגון של כרומוזומים בגרעין התא (נ); )5(  
 .לבונים (נ)אינטראקציה של מולקולת דנ"א בודדת עם ח )6( 

 פיזיקהגיאו ה.
 ;הידרודינמיקה גיאופיסית (ת) )1(  
 חישה מרחוק באמצעות גלי מיקרו (ת+נ). )2(  
 אסטרופיזיקה (ת)  ו.
 
 
 מחקר תאורטי -(ת)  
 מחקר ניסויי -(נ)  
 
 

 מלגות 
 קה בהוראה.בכל המסלולים לתואר שלישי במחלקה לפיזיקה ניתן לקבל מלגות קיום, פטור משכ"ל ואפשרות להעס

 
 
 
 

 לקבלת פרטים נוספים
 03-5318433ניתן לפנות למחלקה בטלפון 

E-mail: physics.dept@biu.ac.il 
http://physics.biu.ac.il 
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 המחלקה למדעי המחשב
 

 תואר שני
  

 מסלולים
 קיימים שני מסלולים:

 כולל ביצוע מחקר והגשת עבודת גמר בכתב. – מסלול א
 .(במקומה, פרויקט מחקרי במחלקה) ת מחקרללא עבוד – מסלול ב

 
 כיווני לימוד

 אלגוריתמיקה וחישוביות (תאוריה); .1
 ואבטחה; קריפטוגרפיה .2
 בינה מלאכותית (כולל אחזור מידע ורובוטיקה). .3
 ללא תזה) –כללי (פתוח רק למסלול ב  .4
 
במהלך לה מצורפת בהמשך). השונים יש דרישות שונות של קורסי קדם, חובה ובחירה (ראה טבכיווני הלימוד ל

שנת הלימודים הראשונה על התלמיד להודיע באיזה כיוון לימוד בחר, ולעבור שניים מקורסי החובה בכיוון הלימוד.  
תלמיד שבחר ללמוד בכיוון הכללי חייב לעבור במהלך השנה הראשונה לפחות שלושה מקורסי החובה של הכיוונים 

 ד.האחרים, אחד לפחות מכל כיוון לימו
 

סטודנטים במסלול עם תזה, אשר תחום המחקר שלהם משלב נושאים מתחומי התמחות שונים (לדוגמא, תאוריה 
ואבטחה, בינה מלאכותית ואבטחה, בינה מלאכותית ואלגוריתמיקה), זכאים לבניית תכנית לימודים ספציפית להם 

ה בתחום ההתמחות שבחרו מלכתחילה.  (באישור המנחה והיועץ לתואר שני), שתחליף את דרישות החובה והבחיר
 תנאי הכרחי לתכנית הינו שעליה לכלול מעבר קורס חובה אחד לפחות מכל כיוון לימוד שמשולב במחקר.

 
 תנאי הקבלה לתואר שני במדעי המחשב

המחלקה למדעי המחשב תשקול מועמדותם של בעלי תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג, במדעי 
לפחות.  על המועמד להמציא גיליון ציונים רשמי (הכולל את ממוצע הציונים לתואר) מאת המוסד  86יון המחשב, בצ

האקדמי בו סיים את לימודי התואר הראשון.  כמו כן על המועמד לצרף אישור רשמי על מיקומו היחסי במחזור בו סיים 
תואר ראשון ללימודי השלמה במדעי את לימודיו (מדרג).המחלקה למדעי המחשב תשקול מועמדותם של בעלי 

המחשב. במקרים חריגים אלו תישקל מועמדותם של בעלי תואר ראשון במתמטיקה, פיזיקה או הנדסה ממוסד אקדמי 
לפחות.  על המועמד להמציא גיליון ציונים רשמי (הכולל את  90מוכר על ידי המל"ג, אשר סיימו את לימודיהם בציון 

המוסד האקדמי בו סיים את לימודי התואר הראשון.  כמו כן על המועמד לצרף אישור  ממוצע הציונים לתואר) מאת
רשמי על מיקומו היחסי במחזור בו סיים את לימודיו (מדרג).  הקבלה במקרים אלו היא על תנאי ומותנית בסיום לימודי 

 ההשלמה לפי הדרישות שיקבעו על ידי האחראי האקדמי לתואר שני במחלקה. 
 בפועל משתנה משנה לשנה ועשוי להיות גבוה יותר מהסף הנדרש על מנת להגיש מועמדות לתואר שני. חתך הקבלה
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 לימודי השלמה במדעי המחשב

בעלי תואר ראשון מתחום אחר, או במדעי המחשב משני, יחויבו בקורסי השלמה מתואר ראשון במדעי המחשב. 
מועמד שלא השלים קורסים אלו או לא קיבל  מעמד רגיל.קורסים אלו מהווים דרישה מוקדמת לקבלה לתואר שני ב

 הרשמתו לתואר שני במדעי המחשב עלול להידחות אוטומטית (גם אם יעמוד בממוצע הציונים הנדרש). לפניציונים 
  

 מס שעות סמסטריאליות  כללי רתיאו שם הקורס
   C 5שפת  מבוא למדעי המחשב .1
   4  מבני נתונים .2
 4 תכנות ועיצוב קוד מונחה עצמים מונחה עצמים מבוא לתכנות .3
   JAVAבשפת    
   4 1אלגברה ליניארית  מבוא לאלגברה ליניארית .4
   4 1חשבון אינפיניטסימאלי  1מבוא לחדו"א  .5
   6  2+  1 מתמטיקה בדידה 6
   5 קורס המשך למבני נתונים 1אלגוריתמים  . 7
   UNIX 5-כולל ידע ב מערכות הפעלה .8
   3  הסתברות כללית . 9

  5 מבוא לארכיטקטורת מחשב מבנה מחשב . 10
  5  וסיבוכיות חישוביות .11
 

 קורסי קדם, חובה ובחירה בתחומי ההתמחות השונים
כיווני השונים. פירוט של קורסי הבחירה לפי כיווני הלימוד בטבלה שלהלן מופיעים קורסי הקדם וקורסי החובה של 

 אילן: קטלוג הקורסים-באתר בר ניתן לראות הלימוד
תלמידים שלמדו קורס דומה לקורס קדם לפני תחילת הלימודים, יוכלו לבקש מראש התחום לפטור אותם מקורס 

 . הסמכות לאישור פטור מקורסים היא בידי בית הספר ללימודים מתקדמים.הקדם
  

 

אלגוריתמיקה  
 וחישוביות

 ללא התמחות בינה מלאכותית תקשורת ואבטחה

 קורסי קדם
 לכיוון הלימוד

קורסי קדם 
 להתמחות

89-322 
 2אלגוריתמים 

  סיבוכיות 89-225

 קורס קדם להתמחות
 

מבוא לרשתות         89-350
 תקשורת

 קורס קדם להתמחות
  

 לבינה מלאכותית 89-570 

 אין דרישות קדם

 קורסי חובה
 בכיוון הלימוד

 קורס חובה: 
ניתוח  89-755

 אלגוריתמים
 

חור מתוך קורסי הבחירה יש לב
בתחום ללומדים בתחום 
התמחות אחר מומלץ הקורס 
 מבוא לסייבר

 קורסי חובה:
מודלים הסתברותיים  89-919

 יישומיים במדעי המחשב
נושאים מתקדמים   89-950

 מלאכותית -בבינה

חובה לקחת 
ארבעה מקורסי 

החובה (עם תזה) 
או חמישה (ללא 

 תזה)
קורסי בחירה 

 דבכיוון הלימו
שילוב קורסי  ראי/ה ידיעון ראי/י ידיעון ראי/ה ידיעון

בחירה של 
התחומים 

 האחרים
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 עם עבודת מחקר –מסלול א 
 

מציאת בעיה מחקרית, התמודדות איתה בכלים מדעיים,  –המאמץ העיקרי במסלול זה כולו מכוון לעבודת המחקר 
) על 25%יס הערכת עבודת המחקר, ורק מקצתו () המסכם בתואר ניתן על בס75%ופרסום התוצאות. רוב הציון (

בסיס הקורסים. על מנת לאפשר לסטודנטים במסלול זה להתמקד במחקר.  סטודנטים במסלול זה שאינם עובדים 
מעבר להיקף מוגבל, זכאים למלגה מטעם המחלקה על מנת לממן את עלות שכר הלימוד ולעזור בקיום צרכיהם.  

 גה נוספת, בהתאם לשיקולי המנחה.  יש להגיש טופס בקשה במזכירות.למלגה זו מתווספת לעיתים מל
 

הגשת (מומלץ על תחילת סמסטר ב של שנת הלימודים הראשונה).  מציאת מנחההשלבים העיקריים במסלול: 
בפני וועדת שופטים מבין הסגל הבכיר  הצגת התזה(מומלץ עד סוף שנת הלימודים הראשונה).   הצעת המחקר

הכתובה  הגשת עבודת המחקרקראת "הגנה" ובה נבחן הסטודנט לגבי המחקר שביצע).  ולבסוף (מצגת זו נ
 בצורתה הסופית.

 
על התלמיד לקבל אישור של אחד מבין חברי הסגל הבכיר במחלקה (לא כולל מורים מן החוץ) : מציאת מנחה

ת מוקדם ככל האפשר מנחים שמסכים או מסכימה להנחות את התלמיד בעבודת המחקר.  מומלץ לתלמידים לזהו
פוטנציאליים מבין חברי הסגל הבכיר, ולפנות אליהם בכדי לבדוק את ההתאמה והדרישות: בפרט מומלץ ללמוד 

המחקר וההנחיה דורשים זמן ניכר, הן מהתלמיד, הן מחבר הסגל.  קורסי בחירה שנותן המנחה הפוטנציאלי.  
ימודים עלולים להתקשות להקצות זמן מספיק ולהתקשות תלמידים שעובדים (או משרתים בצבא) במקבלי לל

למצוא מנחה שיסכים להסתכן בהנחייתם.  במיוחד במקרים אלו, מומלץ לפנות למנחים הפוטנציאליים למפרע.  
 עוד לפני ההרשמה.

יש להדגיש כי  www.cs.biu.ac.il מידע על חברי הסגל ותחומי מחקרם ניתן לקבל באתר האינטרנט של המחלקה:
ולכן כיווני הלימוד המצוינים הינם בבחינת כיוונים  –מטבע הדברים, אתר המחלקה מציין מחקרים שנעשו בעבר 

כלליים בלבד.  מומלץ להיפגש עם המנחים מוקדם ככל האפשר, אפילו לפני תחילת הסמסטר הראשון או אפילו לפני 
 ההרשמה.

 
 : לפי תקנון ביה"ס ללימודים מתקדמים, וההוראות המתפרסמות מעת לעת.מחקרהגשת הצעת 

 
הגנה על התזה והצגתה: בחינת הסיום בתזה תערך במסגרת של מצגת שבה יציג הסטודנט או הסטודנטית את 
עבודת המחקר בפני וועדת שופטים המורכבת מחברי סגל במחלקה.  הרכב השופטים בוועדה מורכב מהמנחה או 

ים.  ראש תחום ההתמחות (אשר משמש כיו"ר וועדת הבחינה), חבר סגל מתחום ההתמחות, וחבר סגל נוסף מנח
מתחום התמחות אחר, אשר ממונה ע"י יו"ר הועדה המחלקתית לתארים מתקדמים.  במהלך המצגת ואחריה 

 השופטים יבחנו את עומק ידיעותיו של הסטודנט והתמצאותו במחקר שערך.
 

 

 הסמינריוניםמכסת השעות ו
 לפי הפירוט הבא: קורסים) 8-(כ של הרצאהנקודות זכות)  18(שעות סמסטריאליות  18  .1

נקודות זכות) מכיוון הלימוד, כולל קורסי החובה של כיוון הלימוד (ראה  10שעות סמסטריאליות (= 10 •
 בטבלה שלעיל).

 ם קורסי קדם.קורסי מוסמכים אחרים של המחלקה, בתיאום ובאישור המנחה, יוכרו ג •
נקודות זכות מתוך השעות הסמסטריאליות בקורסים של מחלקות אחרות  8באישור המנחה, ניתן לקחת עד  •

 או אוניברסיטאות אחרות, אם נדרש.  הבקשה מותנית באישור בית הספר ללימודים מתקדמים.
 חד בכיוון הלימוד.לפחות א ).נקודות זכות 4=  שעות סמסטריאליות 4סמינריונים לתואר שני ( 2.    2
ללא חיוב שכר  -נקודות זכות  4שעות סמסטריאליות =  4(קולוקוויום מחלקתי (הרצאות אורח במדעי המחשב).   .3

 מידע על מועד הקולוקוויום המחלקתי יפורסם בידיעון מערכת שעות. לימוד)
 

 הוראות לכתיבת עבודת הגמר
 וא.ראה תקנון בית הספר ללימודים מתקדמים בפרק המב 
 
 בחינת גמר  
 הבחינה תתבסס על עבודת הגמר ועל הביבליוגרפיה ששימשה בסיס לעבודת המחקר.  

http://www.cs.biu.ac.il/
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 הצעת מחקר יש להגיש עד סוף שנה"ל הראשונה

 מסוף סמסטר א של שנה"ל השנייה. ולא יאוחר
 
 

 ללא עבודת מחקר –מסלול ב 
 מכסת השעות והסמינריונים

 , לפי הפרוט הבא:נקודות זכות) 36( שעות סמסטריאליות הרצאה 36 .1
מהתחום, כולל שני נקודות זכות)  16(=שעות סמסטריאליות  16: כיוון הלימודללומדים ב 

 ).וכלשהכיוון לימוד ולפחות עוד קורס חובה (של כיוון הלימוד  קורסי חובה של
 .שה כיווני לימוד: לפחות חמישה קורסי חובה של שלוכיוון לימודללומדים ללא  
קורסי מוסמכים אחרים של המחלקה, ניתן להתייעץ עם מרכז התחום. יוכרו גם קורסי קדם  

 המגמה שנלמדו בלימודי השלמה. של
 ).נקודות זכות 4= שעות סמסטריאליות 4סמינריונים לתואר שני ( 2 . 2
 נקודות זכות) 4שעות סמסטריאליות=  4( קורס "סדנה לפרויקטים מתקדמים". . 3
 

 לול ללא תזה למסלול עם תזה מותנה ב:מעבר ממס
 קורסים) בשנה"ל הראשונה. 4-ומעלה (לפחות ב 85ממוצע של    .1
 מציאת מנחה לתזה.   .2

 יקלידתואר שני, המנחה  –"טופס פנייה" של בית הספר ללימודים מתקדמים יקליד מי שמבקש לעבור מסלול 
/יו"ר ס למזכירות המחלקה לאישור ראש המחלקהאת חוות דעתו בסעיף המתאים, והתלמיד יעביר את הטופ

 .הועדה המחלקתית לתארים מתקדמים
 

 ב)-דרישות משותפות לשני המסלולים (מסלול א ו
 

 לימודי יהדות
 על פי הדרישות הכלליות לתואר השני (ראה בפרק המבוא). 

 
 ידיעת שפות

 אנגלית לתואר השני.  
 ראה בפרק המבוא). –קבעו והקריטריונים למתן פטור לזכאים (פרטים על מבחני המיון, רמות הקורסים שיי

 
 במגמת מדעי הנתונים תואר שני

 
 כולל ביצוע מחקר והגשת עבודת גמר בכתב. –בלבד  מסלול אקיים 

אילן נחשבת מובילה עולמית בתחומים כגון למידת מכונה, עיבוד שפה ובינה -המחלקה למדעי המחשב בבר
, Data Science)מדעי הנתונים. תכנית התואר השני החדשה במדעי הנתונים ( מלאכותית, העומדים בבסיס

אילן, מיועדת לסטודנטים מצטיינים -המשותפת למחלקה למדעי המחשב ולמחלקה למתמטיקה באוניברסיטת בר
אינפורמטיקה או פיסיקה. הסטודנטים -בעלי תואר ראשון במקצועות: מתמטיקה, מדעי המחשב, הנדסה, ביו

ים לתכנית, ייחשפו במסגרתה לפעילות פורצת דרך של חוקרי המחלקה הפועלים בעולם מדעי הנתונים, הן המתקבל
אקדמית, והן ברמה היישומית במסגרת שיתופי פעולה של החוקרים עם החברות המובילות  –ברמה המחקרית 

ור האדיר בהם מאידך, והמחסבתעשייה ובמגזר העסקי. הביקוש הגובר למקצוענים בתחום מדעי הנתונים מחד, 
אילן, לא רק מעמד מכובד ועשייה מרתקת בחזית הארגונים -מבטיחים למוסמכי תכנית התואר השני במדעי הנתונים בבר
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המניעים את הכלכלה עולמית, אלא גם ביטחון תעסוקתי ארוך טווח שאינו קיים במרבית המקצועות המרכיבים את שוק 
 העבודה התחרותי של ימינו.

 
 בלה לתואר שני במגמת מדעי הנתונים:תנאי הק

 ראה תנאי הקבלה למדעי המחשב
 

 מכסת השעות והסמינריונים
 של הרצאה, לפי הפירוט הבא:נקודות זכות)  32(=שעות סמסטריאליות  32  .1

 
 

 
 הקורסים הבאים: 3חובה ללמוד את  קורסי יסוד: 
 שעות סמסטריאליות 3אופטימיזציה,  88-784 
 שעות סמסטריאליות 5סטטיסטית,  תיאוריה 88-775 
 שעות סמסטריאליות 3תהליכים סטוכסטיים,  88-962 

 
 
 
 
 

 הקורסים הבאים: 2ניתן ללמוד קורס אחד נוסף מבין  
 שעות סמסטריאליות 3אנליזה פונקציונלית,  88-833 
 שעות סמסטריאליות 3, 2גיאומטריה דיפרנציאלית  88-826 

 
 
 
 
 

נוספים מהקורסים הבאים  2או  1רס אחד בהתאם להתמחות, ניתן ללמוד עוד קורס יש לבחור קוקורסי ליבה: 
 (אין לבחור קורסים שנלמדו בתואר ראשון):

 שעות סמסטריאליות 2למידה מפוקחת ולא מפוקחת,  88-780 
 שעות סמסטריאליות 3תורת האינפורמציה,  88-782 
 שעות סמסטריאליות 4למידת מכונה,  89-511 
 שעות סמסטריאליות 2יהול נתוני עתק ברשת, נ 89-542 
 שעות סמסטריאליות 2שיטות מתקדמות בלמידה חישובית,  89-654 
 שעות סמסטריאליות 2סדנה במדעי הנתונים,  89-678 
 
רפואה, אשכול שפה טבעית, אשכול שוק -שעות סמסטריאליות מאשכולות הבחירה: אשכול ביו 10 – 7יש ללמוד  

 ת (מידע מפורט באתר המחלקה)ההון, אשכול רשתו
שאר הקורסים ילמדו מתוך קורסי הבחירה המוצעים במחלקה לתלמידי תואר שני להשלמה של מכסת השעות 

 הנדרשת.
 

 ).נקודות זכות 2=  שעות סמסטריאליות 2סמינריונים לתואר שני ( 1.    2
 
 

 (הרצאות אורח במדעי המחשב).  במדעי הנתונים קולוקוויום  .3
 על מועד הקולוקוויום יפורסם בידיעון מערכת שעות. מידע 
 

 .    סדנאות במדעי הנתונים (ללא נקודות זכות)4
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 תואר שלישי
 

 תחומי התמחות
 אלגוריתמים ומבני נתונים מתקדמים; .1
 סיבוכיות; .2
 בינה מלאכותית; .3
 תיאום דגמים; .4
 הצפנה; .5
 אבטחת מידע ותקשורת; .6
 רובוטיקה; .7
 , עיבוד שפות טבעיות;אחזור מידע, בלשנות חישובית .8
 אימות תוכנה; .9

 ראייה ממוחשבת וגרפיקה מחשבית; .10
 מולטימדיה; .11
 דחיסה; .12
 למידת מכונה. .13

 
 
 
 

 לקבלת פרטים נוספים
 03-5318866ניתן לפנות למחלקה בטלפון 

E-mail: cs.office@ biu.ac.il 
www.cs.biu.ac.il 

 
 סגל ותחומי ההתמחות שלהם,את שמות חברי ה

 וכן מידע על הלימודים במחלקה ניתן לראות באתר המחלקה 

http://www.cs.biu.ac.il/
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  המחלקה למתמטיקה
 תואר שני

 כללי
לימודי התואר השני מאפשרים לסטודנט להתנסות במחקר תחת הנחייתו של חוקר מנוסה, או ללמוד תחום מחקר 

 או השימושית.  מבוקש, ולהתקדם לחזית הידע באחד מענפי המתמטיקה העיונית
  

 מסלולים
 קיימים שני מסלולים:

 הכולל ביצוע מחקר והגשת עבודת גמר (תזה) בכתב. - מסלול א
 ובמגמה למדעי הנתונים. מתמטיקה פיננסיתללא עבודת מחקר: בתוכנית ל  -מסלול ב

 
 מגמות הלימוד לתואר שניתוכניות ו

  :מתמטיקההתוכנית ל .1
 ה, גיאומטריה, הסתברות, טופולוגיה, קומבינטוריקה ותורת המספרים.מתמטיקה עיונית: אלגברה, אנליז

פיסיקה, מדעי המחשב, הנדסה, שימושית תאורטית, ויישומיה ב: מתמטיקה מתמטיקה שימושית 
 ביולוגיה, מדעי המוח ומתמטיקה פיננסית.מדעי הנתונים, סטטיסטיקה, 

טיים המותאמים להתפתחויות מודרניות בכלכלה התוכנית עוסקת בכלים מתמ :מתמטיקה פיננסיתהתכנית ל .2
לה צורכים שיטות כמותיות, כגון: חשבון סטוכסטי, פרקטלים, סטטיסטיקה המתמודדת עם אומדן א .ובמימון

 .תהליכי נדיפות, בעיות ייחודיות במימון, אינטליגנציה מלאכותית ותוכנות ייעודיות לניהול פיננסי
מחקר אקדמי יישומי ותיאורטי במדעי הנתונים, תוך שילוב של יכולות : עידוד המגמה למדעי הנתונים . 3

ובמקביל הקניית כלים שיקלו על השתלבות הסטודנטים בשוק העבודה כמדען  -מתמטיות וסטטיסטיות 
    נתונים. 

  
 דרישות מוקדמות 

ת. מועמדים לפחו 84במתמטיקה בממוצע של (מורחב או ראשי) : תואר ראשון מתמטיקה עם תזההתוכנית ל .1
ידי -עלבעלי רקע חזק במתמטיקה שאינם עומדים בדרישה הנ"ל, ויתקבלו, יחויבו בקורסי השלמה שייקבעו 

 .אקדמייועץ הה
; מעבר עסקים ומנהללפחות במדעים מדויקים או בכלכלה  80: ממוצע של מתמטיקה פיננסיתהתוכנית ל .2

 קורס הכנה (ראו להלן).
 לפחות וראיון אישי בתיאום. 84ממוצע של  -תזה : מסלול עם המגמה למדעי הנתונים .3
  

 :לתלמידי תואר שני במתמטיקה פיננסיתקורס הכנה 
קורס זה מומלץ מתמטיקה פיננסית.  שלפני שנת הלימודים הראשונה קורס הכנה לתלמידי קיץ בהמחלקה מקיימת 

י מתמטיקה שסיימו לימודיהם לפני עסקים ולסטודנטים בוגר מנהל-כלכלה או לסטודנטים בוגרי מדעי החברהביותר 
פתיחת  יסודות מתמטיים בחשבון אינפינטיסימלי, אלגברה לינארית והסתברות. הקורס מספק יותר משש שנים.

 נרשמים לפחות. 15-מותנית ב הקורס

 מכסת השעות והסמינריונים
 ועבודת גמר. נ"ז) 29( ש"ש 14.5:  קורסי ליבה, קורסי בחירה וסמינריונים בהיקף של מתמטיקה עם תזה
 .נ"ז) 46( ש"ש 23: קורסים בהיקף של מתמטיקה פיננסית

  
 משך הלימודים 

 סמסטרים). 4שנתיים ( הואמשך הלימודים לתואר "מוסמך האוניברסיטה" 
 סמסטרים, הכוללים סמסטר קיץ). 4במסלול למתמטיקה פיננסית: שנה וחצי (

 שנתיים עד שלוש שנים.המסלול לתואר "מוסמך האוניברסיטה" + תזה הינו 
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 לימודי יהדות  
 עפ"י הדרישות הכלליות לתואר השני (ראה בפרק המבוא). 

 
 ידיעת שפות

ראה  –(פרטים על מבחני המיון, רמות הקורסים שייקבעו והקריטריונים למתן פטור לזכאים  אנגלית לתואר השני
 בפרק המבוא).

 
 הוראות לכתיבת עבודת הגמר

 ללימודים מתקדמים בפרק המבוא.ראה תקנון בית הספר 
 

 בחינת גמר
 הבחינה תתבסס על עבודת הגמר ועל הביבליוגרפיה ששימשה בסיס לעבודת המחקר. -עם תזה במסלול 

 
 הצעת מחקר יש להגיש עד סוף סמסטר א של שנה"ל השנייה,

 ורצוי עד סוף שנה"ל הראשונה.
 

 תואר שלישי
 

 חובות הסטודנט לתואר שלישי
לבחור מנחה מיד בתחילת לימודיו במחלקה. יש להגיש הצעת מחקר במהלך הסמסטר הראשון, ולא  על הסטודנט

יאוחר מסוף השנה הראשונה. על כל סטודנט ללמוד בממוצע קורס מתקדם אחד מדי סמסטר (מקורסי הליבה שלא 
 ריים. למד לתואר שני או מקורסי הבחירה המתקדמים), ולצבור במהלך לימודיו ארבעה ציונים מספ

 על תלמידי התואר השלישי להשתתף באופן סדיר באחד מסמינרי המחקר של המחלקה.
 הסטודנט מחויב בדרישות ללימודי יסוד ביהדות ואנגלית כמפורט בתקנון בית הספר ללימודים מתקדמים.

 

 תחומי התמחות
, חבורות קוונטיות, חבורות אלגבריות, חבורות למחצה, חוגים ואלגברות, חבורות ואלגברות לי אלגברה: .1

 תורת ההצגות, אלגברה הומולוגית, אלגברה חישובית והצפנה.
אנליזה הרמונית, אנליזה פונקציונלית, תורת מרוכבת (במשתנה אחד ובכמה משתנים), אנליזה  אנליזה: .2

 האופרטורים, גיאומטריה אינטגרלית, טומוגרפיה מתמטית.
יאומטריה דיפרנציאלית, גיאומטריה חישובית, טופולוגיה כללית גיאומטריה אלגברית, ג גיאומטריה וטופולוגיה: .3

 וקבוצתית, מערכות דינמיות, טופולוגיה במימדים נמוכים, גיאומטריה וטופולוגיה סיסטולית, תורת הקשרים.
תורת המספרים האלגברית, גיאומטריה אלגברית אריתמטית, פונקציות אוטומורפיות  תורת המספרים: .4

  בים דיופנטיים, תורת המספרים ההסתברותית. , קירוL-ופונקציות
אוטומטים, קומבינטוריקה אלגברית, קומבינטוריקה של החבורה הסימטרית, חבורות קומבינטוריקה:  .5

 .שיקופים, תורת הגרפים
תורת המידה, תהליכים סטוכסטיים, תורת התורים, גיאומטריה סטוכסטית, יישומים בגנטיקה  הסתברות: .6

 ובביולוגיה.
 : טופולוגיה קבוצתית, תורת רמזי, מבנה עדין, קומבינטוריקה אינסופית.הקבוצותתורת  .7
פיסיקה מתמטית, ביולוגיה מתמטית, אנליזה נומרית, טומוגרפיה, רשתות וגרפים מתמטיקה שימושית:  .8

 חישוביות עצבית, הצפנה מודרנית.מדעי הנתונים, אקראיים, 
 

 לקבלת פרטים נוספים
 03-5318407/8מחלקה בטלפון  ניתן לפנות למזכירות ה

E-mail: mathoffice@math.biu.ac.il 
www.math.biu.ac.il 
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 הפקולטה להנדסה
 

 תואר שני
 

 מסלולים
 קיימים שני מסלולים:

 כולל ביצוע מחקר והגשת עבודת גמר בכתב. - מסלול א
 כולל הגשת פרויקט, ללא עבודת מחקר. – מסלול ב

 
  )MScהנדסת חשמל (תוכנית 

 ב:  התמחותניתן ל
 ;אופטיקה-אלקטרו .1
 ;אלקטרוניקה-ננו .2
 ;הנדסת מחשבים .3
 .ביו הנדסה .4

 
 )MScדעי הנתונים (מעיבוד מידע ובתוכנית קיימת מגמת 

המבוססת על מרכזי הידע שפותחו בשנים האחרונות בתחומי עיבוד האותות, למידת מכונה,  לימודים חדשה מגמת
 נדסה.אינפורמטיקה בפקולטה לה-תקשורת וביו

 
  תנאי הקבלה

הפקולטה להנדסה מעוניינת לקלוט בוגרי תואר ראשון מצטיינים ללימודי תואר שני תוך מתן עדיפות למועמדים 
 במסלול א (עם תזה). 

רשאים להגיש את מועמדותם בוגרי תואר ראשון בהנדסת חשמל או בהנדסת מחשבים, שסיימו את לימודיהם 
 מוכר. במוסד אקדמי 85 ימינימלבממוצע 

יחויבו בקורסי השלמה כפי  85 מינימלימועמדים שסיימו את לימודי התואר הראשון במדעים מדויקים בממוצע 
שייקבעו ע"י הוועדה לתארים מתקדמים בפקולטה להנדסה בהתאם לתחום שהם אמורים להתמחות בו. לימודי 

 ההשלמה אינם נכללים במכסת שעות הלימודים לתואר שני.
ים סטודנטמיועד להמסלול  – מסלול ישיר לתואר שנימצטיינים במיוחד לתואר ראשון מוצע  יםסטודנטעבור 

 .מצטיינים בשנה רביעית בהנדסת חשמל או בהנדסת מחשבים המעוניינים ללמוד במסלול א (עם תזה) בלבד
ג בממוצע -אים שסיימו את כל הקורסים הנדרשים בלימודי תואר ראשון בהנדסת חשמל / מחשבים בשנים סטודנט

בפקולטה להנדסה במהלך לתארים מתקדמים לפחות, רשאים להגיש את מועמדותם למסלול הישיר לוועדה  90
מתקדמים, יחויבו ם ללימודי בית הספרים שיתקבלו למסלול הישיר ע"י סטודנטסמסטר ב של שנה"ל השלישית. 

 שנים.  5 -לסיים את כל הדרישות לתואר ראשון ושני ב
 

 למסלול ב זהים למסלול א. אופציית המסלול הישיר אינה פתוחה לתלמידי מסלול זה. תנאי הקבלה
 

הוועדה ללימודים מתקדמים בפקולטה להנדסה שומרת לעצמה את שיקול הדעת לבחור את המועמדים בעלי 
 ספרבית הההישגים הגבוהים ביותר מבין המועמדים, שעמדו בתנאי הקבלה המינימליים, ולהמליץ על קבלתם ל

 ללימודים מתקדמים.
 ללימודים בית הספרהינה בסמכות (בכל המסלולים) ההחלטה הסופית על קבלת מועמד ללימודי תואר שני 

 .האוניברסיטאי מתקדמים
 ההחלטה על קבלת המועמד ללימודי תואר שני תקפה לשנת הלימודים אליה התקבל המועמד בלבד. 
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 מכסת השעות והסמינריונים
 

 כולל מחקר –מסלול א 
, בהתאם לתכנית נ"ז) במגמה לעיבוד מידע ומדעי הנתונים] 30ש"ש ( 15נ"ז) [ 28( ש"ש לפחות 14צבירת 

  לפחות. 75) ובממוצע כולל של 65הלימודים, יש לסיים את כל הקורסים בציון עובר (
 .])נ"ז 28/30( ש"ש 14/15הנכללות במסגרת נ"ז)  2(ש"ש  1[חובת השתתפות בקולוקוויום המחלקתי 
 לידיעון זה. פרטים נוספים ניתן לקבל בפרק המבוא

 
 הדרישות לקבלת התואר במסלול הישיר הן:

לפחות בקורסי התואר השני, נ"ז) במגמה לעיבוד מידע ומדעי הנתונים]  26ש"ש ( 13[ נ"ז) 24( ש"ש 12צבירת 
 לפחות. 75וצע כולל של ) ובממ65בהתאם לתכנית הלימודים. יש לסיים את כל הקורסים בציון עובר (

 .נ"ז)] 24/ 26( ש"ש 12/13הנכללות במסגרת נ"ז)  2(ש"ש  1[חובת השתתפות בקולוקווויום המחלקתי 
 לידיעון זה. פרטים נוספים ניתן לקבל בפרק המבוא

 
 
 
 
 
 
 

 ללא תזה –מסלול ב 
פחות, בהתאם לתכנית ל נ"ז) במגמה לעיבוד מידע ומדעי הנתונים] 46ש"ש ( 23נ"ז) [ 44( ש"ש 22צבירת 

 לפחות. 75) ובממוצע כולל  של 65הלימודים. יש לסיים את כל הקורסים בציון עובר (
 .נ"ז)] 44/46( ש"ש 22/23הנכללות במסגרת  נ"ז) 2( ש"ש 1[חובת השתתפות בקולוקוויום המחלקתי 

 .נ"ז) 44/46( ש"ש 22/23הנכלל במסגרת נ"ז)  8(ש"ש  4ביצוע פרויקט בהיקף 

 לידיעון זה. נוספים ניתן לקבל בפרק המבוא פרטים
 

במסלול הכולל  סטודנטעל הבכל מסלול ימונה מנחה אקדמי זמני או קבוע מרגע קבלתו לתכנית .  סטודנטלכל 
במסלול עם עבודת גמר  סטודנט. על מחקר להתקשר עם מנחה קבוע לא יאוחר מסוף הסמסטר הראשון ללימודיו

 סטודנטוחר מסוף שנת לימודיו הראשונה. אישור תכנית הלימודים מותנה בהישגי הלמצוא מנחה לעבודה זו לא יא
  ובאישור המנחה.

 

 הנדסת חשמלהתוכנית ל
 קורסי חובה

 קורסי החובה יכללו קורסים כמפורט להלן:
 .קורסים במתמטיקה. 1
 בהנדסה. ליבהקורסי  .2

 קורסי בחירה
 קורסי הבחירה יכללו קורסים כמפורט להלן:

 מתוך רשימת הקורסים כמפורט בתכנית הלימודים.ם בתחום ההתמחות קורסי
 נ"ז). 6ש"ש ( 3עד  של בהיקף"רמה מקבילה", בבאישור המנחה, ניתן יהיה להירשם לקורסים מתואר ראשון 

קורס זה אינו פתוח  תואר שני במסלול עם תזה יוכל להירשם באישור המנחה לקורס "קריאה מודרכת".  סטודנט
 ם במסלול ללא תזה.לסטודנטי

 ובלבד שקורסים אלו אושרו על ידי המנחהבאוניברסיטה הסטודנט רשאי ללמוד עד שני קורסים מכל מחלקה אחרת 
 .ברשומות האוניברסיטה קורסים לתארים מתקדמיםכ מוגדרים  והם וראש הועדה ללימודים מתקדמים של הפקולטה 
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 גמת עיבוד מידע ומדעי הנתוניםמ
 

 :דים מחולקת לארבעה רבדיםתכנית הלימו
 קורסי יסוד .1
 קורסי ליבה .2
 מרחיבים -קורסי תשתית .3
 קורסי תוכן .4

באישור המנחה לקורס "קריאה מודרכת". קורס זה אינו פתוח  םסטודנט תואר שני במסלול עם תזה יוכל להירש
 לסטודנטים במסלול ללא תזה.

 
סיטה, שאינם חלק מתכנית הלימודים בתחום הסטודנט רשאי ללמוד עד שני קורסים מכל מחלקה אחרת באוניבר

כמפורט בידיעון זה, ובלבד שקורסים אלו אושרו על ידי המנחה וראש הועדה ללימודים מתקדמים של הפקולטה והם 
 מוגדרים כקורסים לתארים מתקדמים ברשומות האוניברסיטה.

 
 הגשת הצעת מחקר

 ת הלימודים השנייה.להגיש הצעת מחקר לתזה עד סוף סמסטר א בשנ סטודנטעל ה
 

 משך הלימודים
תלמיד שבאופן חריג לא סיים את לימודי התואר השני בזמן הקצוב לעיל,  הלימודים לתואר שני הינו שנתיים.משך 

יידרש להגיש בקשה להארכה שתידון ע"י הועדה ללימודים מתקדמים בפקולטה להנדסה וביה"ס ללימודים 
 שה.מתקדמים שבסמכותם לאשר/לדחות את הבק

 
 ידיעת שפות

 ראה בפרק המבוא). –(פרטים על מבחני המיון, רמות הקורסים שייקבעו והקריטריונים למתן פטור לזכאים  אנגלית לתואר השני
 

 הוראות לכתיבת עבודת הגמר
 ללימודים מתקדמים בפרק המבוא. בית הספרראה תקנון 

 
 בחינת גמר

 ביבליוגרפיה ששימשה בסיס לעבודת המחקר.הבחינה תתבסס על עבודת הגמר ועל ה -במסלול א 
 .סטודנטהבחינה תתבסס על הפרויקט שהגיש ה -במסלול ב 

 
 ראו תקנון הפקולטה להנדסה על נהלי הבחינה והדרישות.

 
 לימודי יהדות

 על פי הדרישות הכלליות לתואר השני (ראה בפרק המבוא).
 
 
 

 הצעת מחקר יש להגיש עד סוף שנה"ל הראשונה
 ר מסוף סמסטר א של שנה"ל השנייהולא יאוח
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 תואר שלישי
 
 

 תנאי הקבלה, מסלולי הלימוד והנהלים כמפורט  בפרק המבוא.
 
 

 ידעתחומי 
 מחקרים בתחומי הידע הבאים:הפקולטה להנדסה מציעה 

 וביו הנדסה. מידע ומדעי הנתוניםהנדסת מחשבים, תקשורת, עיבוד  אלקטרוניקה,-אופטיקה, ננו-אלקטרו
 דוגמאות לתחומי המחקר בפקולטה: להלן 

 

 מידע ומדעי הנתוניםעיבוד 
תיאוריה ושיטות לעיבוד אותות, עיבוד אותות מסתגל, עיבוד אותות  עיבוד אותות סטטיסטי ותהליכים אקראיים,

וד עיבדיבור,  אותות אקוסטיים, עיבוד עיבוד אותות עיבוד תמונה, ם,"מכ אותות עיבוד תקשורת, עיבוד אותות רדיו,
למידה מכונה, ראיה ממוחשבת,  למידתאותות ביולוגיים, מערכי חיישנים, רשתות חיישנים, רשתות חברתיות, 

 אינפורמטיקה.-עמוקה, עיבוד אותות על גרפים, עיבוד אותות על יריעות, תורת המשחקים, ביו
 

 אופטיקה -אלקטרו
, דימות ביו רפואי, הסתרה זמנית ומרחבית, סופר רזולוציה ומערכות דימות, מיקרוסופיה אופטית ופלורוסנציה

אופטיים, התקנים אופטיים בסיליקון, תקשורת -פוטוניקה, התקני פלזמונים התקני אלקטרו-נארית, ננויאופטיקה לא ל
 גל ואופטיקה אטמוספרית.-אופטית, התקני סיבים, חישה בעזרת סיבים אופטיים, פוטוניקת מיקרו

 

 אלקטרוניקה -ננו
, גלאי הדמאה מתקדמים, התקנים ומערכות VLSI, מעגלים ומערכות אלקטרוניקה-ר ואפיון התקני ננותכנון, ייצו

, תכנון אנלוגי וספרתי של מעגלים VLSI,  תכנון חומרה אמינה, אמינות במערכות תזיכרונולחלל, תכנון ואפיון 
יה, מעגלים אנלוגיים וספרתיים משולבים, חיישנים וממשקים אנלוגיים, מעגלים אנלוגיים לניהול והעברת אנרג

 לחומרה בטוחה.
 

 הנדסת מחשבים
תכן מערכות  קידוד מערכות אינטראקטיביות, , קודים למערכות מחשב,fault tolerant) חסינות לשגיאות ( מערכות

חומרה, אמינות ובטיחות, קריפטוגרפיה וחישוב בטוח, שיטות ספקטרליות לתכן לוגי, אימות פורמלי של מערכות 
ביולוגיה  דלות אנרגיה, VLSI , מערכות VLSIשל מעגלי ומערכות  האופטימיזציאקטיביות, לוגיקה טמפורלית, ר

 משאבים,, עיבוד דיגיטלי של גיאומטריה, אלגוריתמים לבעיות תזמון והקצאת  חישובית, גרפיקה ממוחשבת,
 אלגוריתמים מקוונים. קירוב, יאלגוריתמ

 

 הנדסה-ביו
גון שתלים, מערכות דיאגנוסטיקה מתקדמות, רפואה רגרנטיבית, מערכות להובלת תרופות וחקר יישומים רפואיים כ

 אינפורמטיקה.-הסרטן, ביו פוטוניקה והדמיה רפואית, ניתוח של מערכות ביולוגיות מורכבות, עיבוד אותות ביולוגיים, ביו
דרת חלבונים ותרופות, התפתחות מערכות עצבים, טכנולוגיה לשימושים ביולוגיים ורפואיים, פיתוח כלים להח-הנדסה וננו

פיתוח שתלים, רפואה רגנריבית וחקר הסרטן , מיקרוסקופיה מתקדמת, ביו פוטוניקה, אימונולגיה מערכתית וחישובית, 
 עיבוד אותות ביולוגיים, גנומיקה וביוטכנולגיה כמו גם פיתוח טכנולוגיות לגילוי רגיש ומהיר של סמנים ביולוגיים.

 
 

 תאם באופן אישי לכל מועמד.ותכנית כוללת קורסים רלבנטיים וכתיבת עבודת דוקטורט שתה
 http://engineering.biu.ac.il את תחומי ההתמחות של חברי הסגל ניתן לראות באתר הפקולטה להנדסה

 
 

 לקבלת פרטים נוספים 
 03-5317733נדסה, בטלפון ניתן לפנות לפקולטה לה

E-mail: Engineering.Faculty@biu.ac.il 
www.eng.biu.ac.il 

 

 חפשו אותנו בפייסבוק
 הפקולטה להנדסה אוניברסיטת בר אילן

http://engineering.biu.ac.il/
mailto:Engineering.Faculty@biu.ac.il
http://www.eng.biu.ac.il/
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 הפקולטה למשפטים
 

 יתואר שנ
 
 מבוא 
 בפקולטה למשפטים מתקיימים המסלולים הבאים: 
 כולל ביצוע מחקר והגשת עבודת גמר בכתב.ה –מסלול א  
 ללא עבודת מחקר. –מסלול ב  
 מרוכז למשפטנים. מסלול -ללא עבודת מחקר  –מסלול ב  
 .)לא משפטנים(ל ת בלימודי משפטתוכנית מרוכז -ללא עבודת מחקר  –מסלול ב  
 
עבודת מחקר) אינו מאפשר לסטודנטים המשך לימודים ישיר לתואר ללא במסלול ב ( תוכניותום הלימודים בסי 

 שלישי, והוא מיועד בעיקר לבעלי עניין אקדמי בתחומי התמחות מסוימים, שאין בכוונתם לפתח קריירה מחקרית.
, יוכלו להגיש בקשה להשלמת תזה ים בלבדתוכנית למשפטסטודנטים מצטיינים שסיימו לימודיהם במסלול ב ב 

 לתואר השני לצורך המשך לימודים לתואר שלישי.
 משפט אינו מאפשר כלל המשך לימודים לתואר שלישי. ימודילבהמרוכזות  תוכניותסיום הלימודים ב 

 
 הרשמה ללימודי התואר השני 
 ההרשמה ללימודי התואר השני באמצעות בית הספר ללימודים מתקדמים. 

 .על קבלת המועמד ללימודי התואר השני תקפה אך ורק לגבי שנת הלימודים אליה התקבל המועמדההחלטה 
  

 תנאי קבלה
שומרת לעצמה את שיקול הדעת לבחור את המועמדים הטובים מבין אלו  ,הוועדה לתארים מתקדמים בפקולטה

 שעמדו בתנאי הקבלה ולהמליץ על קבלתם לבית הספר ללימודים מתקדמים.
 בסמכות בית הספר ללימודים מתקדמים. היאהסופית על קבלת סטודנט ללימודי התואר השני ההחלטה 

 
 כולל ביצוע מחקר והגשת עבודת גמר בכתבה -מסלול א  .א
  קבלה למסלול א . 1

סטודנטים מצטיינים שסיימו לימודיהם לתואר ראשון במשפטים יוכלו להגיש בקשה להתקבל ללימודי תואר שני 
 ובתנאי שעמדו בתנאים כדלקמן:הכולל מחקר, 

 לפחות בלימודי התואר הראשון. 85ציון ממוצע  .א
 בסמינריון האחר. 90ציון ו בסמינריון אחד 85ציון  .ב

 
 המועמדים יגישו למזכירות הפקולטה בנוסף לערכת הרישום: 

 גיליון ציונים של התואר הראשון. .1
 רוג בכיתה עם סיום התואר הראשון.ימסמך רשמי המעיד על ד .2
 עמודים ובהתאם להנחיות הפקולטה). 5-4של צהרת כוונות ביחס למחקר המוצע (בהיקף ה .3
 הסכמת חבר סגל הפקולטה לשמש כמנחה לעבודת המחקר. .4
 עותק מעבודה סמינריונית שהוגשה במהלך לימודי התואר הראשון. .5
 כרות קודמת עם המועמד.ישתי המלצות כתובות מאנשי אקדמיה שלהם ה .6

 
 תזה לתואר שני מסלול השלמת   .2

סטודנטים מצטיינים שסיימו לימודיהם לתואר שני במשפטים במסלול ללא מחקר, יוכלו להגיש בקשה  .א
 להשלמת תזה לתואר שני ובתנאי שעמדו בתנאים כדלקמן:

 לפחות בלימודי התואר השני. 85ציון ממוצע  .1
 בסמינריון האחר.  90וציון  ,בסמינריון אחד 85ציון  .2
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 סלול להשלמת תזה לתואר שני יש לצרף:לבקשה להתקבל למ .ב

 השני.של התואר גיליונות ציונים של התואר הראשון ו .1
 מסמך רשמי המעיד על דרוג בכיתה עם סיום התואר השני. .2
 עמודים ובהתאם להנחיות הפקולטה). 5-4של הצהרת כוונות ביחס למחקר המוצע (בהיקף  .3
 הסכמת חבר סגל הפקולטה לשמש כמנחה לעבודת המחקר. .4
 עותק מעבודה סמינריונית שהוגשה במהלך לימודי התואר השני.  .5
 שתי המלצות כתובות מאנשי אקדמיה שלהם היכרות קודמת עם המועמד.  .6

תזה ויהיה מועמד שיתקבל למסלול השלמת התזה מעמדו יהיה כסטודנט ללימודי תואר שני במשפטים עם  .ג
 בתקנון בית הספר ללימודים מתקדמים. יהדות המפורטיםלימודי כפוף לחובות בלימודי שפה זרה וב

 נ"ז)] 4ש"ש ( 2[שם לסמינריון חובה "מחקר משפטי" התזה יידרשו הסטודנטים להיר במהלך שנת השלמת .ד
 או לקורסים חלופיים שיוצעו בשנה בה לא יתקיימו קורסים אלו. ])נ"ז 3ש"ש ( 1.5[" להכנת תזהוכן ל"סדנה 

 א של שנת הלימודים.הצעת המחקר לתזה תוגש עד לסוף סמסטר  .ה
 שנה אחת. -משך הלימודים בהשלמת תזה .ו

 
 ללא עבודת מחקר –מסלול ב  .ב
 80ללימודי התואר השני למסלול זה יוכלו להגיש מועמדות בעלי תואר בוגר במשפטים, שלהם ציון ממוצע של  .1

  כרת בחו"ל.מאוניברסיטה מו 80 -לפחות בתואר הראשון מאוניברסיטה מוכרת בארץ, או ציון שווה ערך ל
הטובים מבין הוועדה לתארים מתקדמים בפקולטה שומרת לעצמה את שיקול הדעת לבחור את המועמדים  .2

 אלו שעמדו בתנאי הקבלה, ולהמליץ על קבלתם לבית הספר ללימודים מתקדמים.
 ללימודים מתקדמים. ההחלטה הסופית על קבלת סטודנט ללימודי התואר השני היא בסמכות בית הספר 

 
 מרוכז למשפטנים מסלול - ללא עבודת מחקר -.  מסלול ב ג 

ללימודי התואר השני במסלול זה יוכלו להגיש מועמדות בעלי תואר בוגר במשפטים שלהם ציון ממוצע של  .1
מאוניברסיטה  80-לפחות בתואר הראשון מאוניברסיטה מוכרת בארץ, או ציון ממוצע שווה ערך ל 80

 מוכרת בחו"ל.
הטובים מבין מתקדמים בפקולטה שומרת לעצמה את שיקול הדעת לבחור את המועמדים הוועדה לתארים  .2

 אלו שעמדו בתנאי הקבלה, ולהמליץ על קבלתם לבית הספר ללימודים מתקדמים.
 בסמכות בית הספר היאההחלטה הסופית על קבלת סטודנט ללימודי התואר השני 

 לימודים מתקדמים.
 

 )ללא משפטנים( בלימודי משפטמרוכזת תוכנית  - ללא עבודת מחקר -ד. מסלול ב 
 ומעלה. 80יוכלו להגיש מועמדות בעלי תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר בממוצע של  תוכנית זול .1
הטובים מבין אלו הוועדה לתארים מתקדמים בפקולטה שומרת לעצמה את שיקול הדעת לבחור את המועמדים  .2

 הספר ללימודים מתקדמים. שעמדו בתנאי הקבלה, ולהמליץ על קבלתם לבית
 הסופית על קבלת סטודנט ללימודי התואר השני היא בסמכות בית הספר ללימודים מתקדמים. ההחלטה  .3
 למניעת ספק, מובהר כי הלימודים אינם מאפשרים עיסוק בעריכת דין. .4
 אינם מאפשרים המשך לימודים במסלול המחקרי. תוכנית זוהלימודים ב .5
 

 משך הלימודים
 דים לתואר השני:משך הלימו

 שנתיים (אפשרות להארכה בשנה נוספת ע"י בית הספר ללימודים מתקדמים). -במסלול א עם עבודת מחקר 
 שנה קלנדרית אחת. - מסלולים המרוכזיםבמסלול ב ללא עבודת מחקר לכל היותר שנתיים, וב

 מודיו.סטודנט שלא יסיים את לימודי התואר השני בפרק הזמן הקצוב לעיל יופסקו לי
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 כל המסלוליםבדרישות הלימודים 
 דרישות הלימודים במסלול א

 חובות השמיעה .א
 מתוכן:נ"ז)  28( ש"ש 14חובות השמיעה הן בהיקף 

 .נ"ז) 4ש"ש ( 2סמינריון חובה "מחקר משפטי" בהיקף של  .1
 .נ"ז) 3ש (ש" 1.5תזה בהיקף  להכנתסדנה  .2
 .ז)נ" 8ש"ש ( 4סמינריונים מחקריים בהיקף כולל של  2 .3
 .נ"ז) 12ש"ש ( 6קורסי מקצועות בחירה בהיקף כולל של  .4
 .נ"ז) 1ש"ש ( 0.5קורס בחירה בשפה האנגלית בהיקף של  .5

 לפחות.  80בציון ממוצע של ויש לסיים את חובות השמיעה עד לסיום שנת הלימודים השנייה 
 נושא עבודת המחקר .ב

מותנה באישור , עם תזה שום לתואר שניקבעו כבר בשלב הגשת הבקשה לריינושא עבודת המחקר והמנחה י
 הוועדה הפקולטטיבית לתארים מתקדמים מחקריים.

 הוראות לכתיבת עבודת הגמר .ג
 ראה תקנון בית הספר ללימודים מתקדמים בפרק המבוא.

 בחינת גמר .ד
 הבחינה תתבסס על עבודת הגמר ועל הביבליוגרפיה ששימשה בסיס לעבודת המחקר.      

  הצעת מחקר .ה
 ר יש להגיש עד סוף חודש אוגוסט בשנה"ל הראשונה.הצעת מחק

 מסוף סמסטר א של שנה"ל השנייה. במקרים מיוחדים תינתן ארכה אך לא יאוחר
 

 דרישות הלימודים במסלול ב 
, קורסי נ"ז)] 8(ש"ש  4בהיקף כולל של [סמינריונים  2, מתוכן נ"ז) 32ש"ש ( 16     רגילה למשפטנים תוכניתא. 

  .   נ"ז) 24ש"ש ( 12רה בהיקף כולל של מקצועות בחי
 . נ"ז) 32ש (ש" 16במסגרת מובנית והיקפם  םה מסלולהלימודים ב  מרוכז למשפטנים מסלולב. 

(כולל קורסים  למסלולכל סטודנט חייב להשתתף בכל הקורסים המיוחדים   
 .במסלולהסמינריונים המוצעים  מתוך סמינריונים 2ולבחור  במשפט עברי)

 לתואר. נ"ז)  56( שש" 28במסגרת מובנית והיקפם  הם תוכניתהלימודים ב מרוכזת ללא משפטנים וכניתתג.  
    תוכניתכל סטודנט חייב להשתתף בכל הקורסים המיוחדים ל  
 .תוכניתסמינריונים מתוך הסמינריונים המוצעים במסגרת ה ולבחור שני  
 

לא יהא  75-מ מוךצע ציוניו בתום לימודי התואר השני נשממו והמסלולים כניותוסטודנט במסלול ב בכל הת
 זכאי לקבל תעודת מוסמך. 

 
 ב)-דרישות משותפות בשני המסלולים (במסלול א ו

ללמוד לפחות סמינריון אחד בשנת הלימודים הראשונה,  חייביםרגילה)  תוכניתסטודנטים במסלול א ובמסלול ב (
 אנגלית לתואר שני.בת ווכן לעמוד בדרישה ללימודי יסוד ביהדו

 
 לימודי יהדות

 על פי הדרישות הכלליות לתואר השני (ראה בפרק המבוא).
 

 ידיעת שפות
 –הקריטריונים למתן פטור לזכאים על קבעו וירמות הקורסים שיעל (פרטים על מבחני המיון, אנגלית לתואר שני  .א

 ראה בפרק המבוא). 
 

אינם חייבים (ללא תזה) במסלול ב המרוכזת ללא משפטנים  במסלול המרוכז למשפטנים ובתכניתסטודנטים  .ב
 בחובת אנגלית.
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 תלמידי התואר השני בכל המסלולים,
 יהיו כפופים בהתאמה לנהלים הכלליים של הפקולטה, 

 כפי שהם מופיעים בשנתון הפקולטה 
 תקנון בית הספר ללימודים מתקדמים הנהוג באוניברסיטה.בו

  
 תואר שני עם תזה לקבלת פרטים על לימודי 
 03-5318816ניתן לפנות בטלפון 

E-mail: ravit.engelsman@biu.ac.il 
www.law.biu.ac.il 

 המרוכזות לתואר השני מסלוליםלקבלת פרטים על ה
 03-5318835טלפון ניתן לפנות ב

E-mail: ma.law@biu.ac.il 
www.law.biu.ac.il 

 
 תואר שלישי

  
 תחומי התמחות

 משפט עברי .1
 חוקתימשפט  .2
 משפט פלילי .3
 משפט מסחרי ודיני תאגידים .4
 משפט אזרחי .5
 דיני משפחה .6
 דיני ראיות .7
 סיםידיני מ .8
 דיני עבודה .9

 משפט מנהלי .10
 לאומי פומבי-משפט בין .11
 לאומי-ןמשפט כלכלי בי .12
 יישוב סכסוכים .13
 ניתוח כלכלי של המשפט .14
 משפטי –מחקר אמפירי  .15
 קניין רוחני .16
 משפט והיסטוריה .17
 משפט ופסיכולוגיה .18
 ן ומערכת המשפטסדרי די .19
 ניתוח פמיניסטי של המשפט .20
 משפט וחברה .21
 משפט סביבתי .22
 רגולציה. .23

 
 לקבלת פרטים נוספים

 03-5318816ניתן לפנות בטלפון 
E-mail: ravit.engelsman@biu.ac.il 
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 הפקולטה לרפואה

 ע"ש עזריאלי 
 

 אלי הממוקמת בצפת. הלימודים לתארים מתקדמים במדעי הרפואה מתקיימים בפקולטה לרפואה עש עזרי
תכנית הלימודים לתארים מתקדמים מורכבת מעבודת מחקר וקורסים. עבודת המחקר תעשה במעבדות המחקר 

 בפקולטה, או במעבדות המחקר בבתי החולים המסונפים בגליל. 
  

 עבודת מחקר עם - תואר שני
 בכתב. בפקולטה לרפואה קיים מסלול לימודים הכולל ביצוע מחקר והגשת עבודת גמר

 לסטודנט מוקצות שנתיים בלבד להשלמת לימודיו, כולל לימוד הקורסים, ביצוע עבודת המחקר וכתיבת התזה.
 .תואר שני מחקרי עם תזה מחייב הקדשת זמן מלא ואינו יכול להתבצע במקביל לכל עבודה אחרת

 

 ניתן לבצע מחקר בתחומים:
 גנטיקה וביולוגיה מולקולרית .1
 דבקותאימונולוגיה ומחלות מ .2
 פיתוח ויישום תרופות .3
 ביולוגיה תאית והתפתחותית .4

 

   .המחקר בהתאם לנושאי לפי הכוונת המנחים תחומים נקבעיםה
  

 דרישות מוקדמות
 ממוסדות אקדמיים מוכרים. .B.Scבלימודי תואר ראשון  80ציון ממוצע מינימלי 

ה (שלא יילקחו בחשבון, במסגרת דרישות סטודנטים חסרי רקע מתאים יידרשו לקחת קורסי השלמבמקרים חריגים, 
 התואר).

 לפני ההרשמה. , המוכן לקבלו לתכנית המחקר,מנחה מצואעל הסטודנט ל
 

 מהלך הלימודים
 המגמה.  , בהתאם לדרישותנ"ז) 24( שש 12בהיקף של  אשכול קורסים.   חובה לקחת 1

 להלן רשימת החובות בהן חייב סטודנט:
 לכל המגמות.א. קורסי חובה המשותפים 

שש וכן שני  6ב. בכל מגמה, הסטודנט נדרש לקחת קורסים, בהתאם לנושא המחקר שלו, בהיקף של 
 ש"ש כל אחד, מתוך אשכול קורסי הבחירה הספציפיים בכל מגמה. 0.5סמינריונים של 

 שש ממגמות אחרות.    2ג.  ניתן לבחור עוד קורסי בחירה בהיקף של 
 עד סוף השנה הראשונה. .   הצעת המחקר תוגש2
 .   לאחר שנה נוספת, בסיום עבודת המחקר, תוגש עבודת הגמר (תזה) לבוחנים ויקבע מועד 3

 לבחינת סיום תואר שני.       
 .   הציון הסופי של התואר השני ייקבע בהתאם לתקנון האוניברסיטה, שקלול של ציון עבודת  4

 ).25%) והקורסים (75%המחקר (
הקריטריונים של  פי-בח "הצטיינות" "הצטיינות יתרה" אינם נקבעים על ידי הפקולטה אלא עלהציונים לש .5

 האוניברסיטה.
 

 ידיעת שפות
 אנגלית לתואר שני (פרטים על מבחני המיון, הקריטריונים למתן פטור לזכאים, ראה בפרק המבוא).
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 הוראות לכתיבת עבודת הגמר

פי הוראות הפקולטה, בהתאם לתקנון בית הספר ללימודים מתקדמים ל-ההנחיות המפורטות לכתיבת עבודת הגמר
 בפרק המבוא.

 
 בחינת גמר

 הבחינה תתבסס על עבודת הגמר ועל הביבליוגרפיה ששימשה בסיס לעבודת המחקר.
 

 לימודי יהדות
 על פי הדרישות הכלליות לתואר שני (ראה בפרק המבוא).

 

 תואר שלישי
ה וכלי חקירה לאישורה. בנוסף, יידרשו לכתיבה מדעית, הכוללת כתיבת תזה סטודנט נדרש לפתח היפותזת עבוד

 וכתיבת מאמרים עם תרומה מדעית הראויה להתפרסם בעיתונות מן השורה הראשונה.
 בנוסף, הסטודנטים נדרשים לקחת קורסים.

 שנים. 4הלימודים נמשכים 
 

 דרישות מוקדמות
בעבודת הגמר  85בלימודי התואר השני ולפחות ציון  85נו לפחות ממוצע הציונים הנדרש ממועמד לתואר שלישי הי

 לתואר שני. 
דרשים גם לעבור רוב המועמדים נ לפני ההרשמה. , המוכן לקבלו לתכנית המחקר,מנחה מצואעל הסטודנט ל

קבלתו של מועמד מותנת ראיון קבלה מקיף עם הוועדה לתארים מתקדמים של הפקולטה לרפואה. לאחר הראיון, 
 .של האוניברסיטה אישורה של ועדת בית הספר ללימודים מתקדמיםב

 בית הספר ללימודים מתקדמים אינו מבטיח קבלת כל הפונים גם אם הם עומדים בדרישות הסף.
 

 תחומי המחקר
ראיית המשמעות הקלינית של המחקר הבסיסי וכן  (Translational Research)הקו המנחה הוא מחקר תרגומי 

המחקר לצרכים הקליניים שיתעוררו בבתי החולים ובמרפאות. ניתן יהיה להתמחות באחד מהנושאים  הכוונת נושאי
 הבאים במעבדות המחקר בפקולטה לרפואה בצפת.

 העל של הגנום והשפעתו על גדילה, התפתחות ומחלות;-ארגון •
 בקרת הביטוי הגנטי במערכת החיסון בבריאות ובחולי; •
 הפרעות נפשיות;הבסיס המולקולרי למחלות מוח ו •
 תהליכים התפתחותיים ובקרה של תאי גזע בעובר ובחיה הבוגרת; •
 יוביקיטין ליגזות; 3Eבקרת מבנה הכרומטין ויציבות הגנום באמצעות  •
 חקר התהליכים המולקולריים והתאיים האחראים לתנועה ופולשנות של תאים; •
 סון נגדו;הבנת הפתוגנזה של הנגיף ופיתוח טיפול וחי – Cנגיף ההפטיטיס  •
 ביולוגיה מבנית של מחלות מדבקות; •
 בקרת המעבר של מקרומולקולות בין הגרעין לציטופלסמה; •
 רפואה אישית ופרטנית עי שימוש באבחנה גנומית; •
 פיתוח כלים חישוביים לעיצוב תרופות; •
 שלד;-אפידמיולוגיה גנטית של מחלות שריר •
 חיידקי מערכת העיכול בבריאות ובמצבי חולי; •
 ים מסרטנים;נגיפ •
 ביואינפורמטיקה, ביוסטטיסטיקה, ביולוגיה חישובית; •
 ביואתיקה ואתיקה רפואית; •
 בריאות הציבור; אפידמיולוגיה; •
 אנדוקרינולוגיה; •
 ;המנגנונים המולקולרים והתאיים של מחלות ניווניות •
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 אפדמיולוגיה סביבתית; •
 גילוי תרופות, פפטידים ומולקולות קטנות; •

 
פירוט נושאי המחקר מופיעים באתר  –חקר במעבדות המחקר בבתי החולים בגליל נוסף, ניתן לבצע מב

 .http://medicine.biu.ac.il/node/1224 -האינטרנט של הפקולטה לרפואה 
 
 

 מהלך הלימודים
 ), שמתוכם שני קורסי חובה.נ"ז 16( שש 8בהיקף של  קורסיםחובה לקחת  .1

בעבודת  לפי הכוונת המנחים בתחומי התמחותם של הסטודנטיםקורסי הבחירה לתלמידי תואר שלישי נלקחים 
 המחקר מתוך רשימת הקורסים לתארים מתקדמים.
 .]8 -מתוך הנ"ז)  4( ש"ש 2סה"כ נ"ז) [ 1ש"ש ( 0.5חובה להגיש ארבעה סמינריונים שמהווים כל אחד 

 לאחר גיבוש הצעת המחקר, תוקם ועדה מלווה שתלווה את התקדמותו של הסטודנט.  .2
 על הסטודנט להגיש לוועדה המלווה דוח תקופתי (אחת לשנה). .3
בסיום עבודת המחקר יוגש דו"ח מסכם לוועדה המלווה. לאחר אישורה, יוכל הסטודנט לגשת לכתיבת התזה  .4

 ולהגשה לבוחנים.
 

 חובת אנגלית וקורסי יסוד ביהדות על פי המפורט בפרק המבוא.
 

 
 
 

 ודים לתארים מתקדמים בפקולטהלקבלת פרטים בנושאים הקשורים ללימ
 072-2644947ניתן לפנות בטלפון 

E-mail: Nurith.Maor@biu.ac.il 
http://medicine.biu.ac.il 
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  –לימודי תעודה בעריכת לשון 
 כנית מתוקשבתות

 
הוצאות  :מטרת הלימודים היא להכשיר עורכי לשון וסגנון בעברית בכל התחומים שבהם נדרשת עריכה סגנונית, כגון

 לאור, מערכות עיתונים, תחנות רדיו, ערוצי טלוויזיה ועוד.
 

 תנאי קבלה
ות. יתקבלו גם סטודנטים לפח 76 יתקבלו סטודנטים בעלי כישורים לשוניים וסגנוניים בעלי תואר ראשון בממוצע של

לא נים גבוהים, ועדיין בציואילן -באוניברסיטת ברשסיימו שנתיים בלימודי התואר הראשון במחלקה ללשון העברית 
וישיגו נ"ז)  8ש"ש ( 4 סיימו את לימודיהם לתואר. סטודנטים שאינם בוגרי המחלקה ללשון יחויבו בקורסי מבוא עד

 .76בקורסים אלה ציון ממוצע של 
יו"ר הוועדה המחלקתית רשאי להמליץ לפני בית הספר ללימודים מתקדמים על מועמדות מיוחדת לפי נתונים שאינם 

 רים כאן.נזכ
 

 כנית הלימודיםות
 נ"ז) 32( ש"ש 16 – משך הלימודים שנה

 
 ורסים מקצועיים:ק

 נ"ז) 2( ש"ש 1 סדנה למתחילים –עריכת המקור 
 נ"ז) 2(ש"ש  1 סדנה למתקדמים –עריכת מקור ותרגום 

 נ"ז) 2(ש"ש  1 הכרעות נורמטיביות בעריכה א
 נ"ז) 2(ש"ש  1 בבעריכה הכרעות נורמטיביות 

 נ"ז) 2(ש"ש  1 נת כתבי יד לדפוסהתק
 נ"ז) 2(ש"ש  1 המחשב ושימושיו בעריכה + סטאז

 נ"ז) 4( ש"ש 2 עריכת ספרות ילדים וספרות נוער
 נ"ז) 2(ש"ש  1 עריכת טקסטים מדעיים
 נ"ז)  2(ש"ש  1 עריכת לשון התקשורת

 נ"ז) 2(ש"ש  1 סגנונות בעברית החדשה
 נ"ז) 2(ש"ש  1 סגנונות לשון המקרא

 נ"ז) 2( ש"ש 1 גנונות לשון חז"לס
 נ"ז) 2(ש"ש  1 סגנונות ימי הביניים

 נ"ז) 4(ש"ש  2 קורס טקסטואלי בלימודי יהדות
                                                                  -------------------- 

 נ"ז) 32"ש (ש 16 סה"כ
 

 קורסי מבוא:
 נ"ז) 4( ש"ש 2 יסודות הדקדוק ותורת הניקוד
 נ"ז) 2(  ש"ש 1 יסודות התחביר ללא מתמחים

 נ"ז) 2(  ש"ש 1 פרקים בתולדות הלשון העברית
                                                                  -------------------- 

 נ"ז) 8"ש (ש 4 סה"כ
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 הערה:

ודיו לתואר שני באוניברסיטת בר אילן יהיה פטור מלימודי סטודנט שהשלים את הדרישות לקורסי יסוד במסגרת לימ
 יסוד ביהדות.

 
 תעודה

 .ת לשוןסטודנט שסיים את לימודיו בהצלחה יקבל תעודת הסמכה בעריכ
 
 
 
 
 

 לקבלת פרטים נוספים ניתן לפנות למחלקה
 03-5318253או  03-5318226בטלפון 

E-mail: Hebrew-languages.dep@biu.ac.il 
www.biu.ac.il/JS/hb  
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