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תקנון הלימודים לקראת
התואר השלישי
חלק א'
.1

אופי הלימודי ומטרת

.2

הוועדה לתואר שלישי

הלימודי לש השגת התואר "דוקטור לפילוסופיה" ה השלב העליו
בלימודי באוניברסיטה .מטרת המחקר לקראת התואר דוקטור היא בעיקרה
ביצוע עבודה מקורית ,עיונית או ניסויית ,והוכחת כשרונותיו של המשתל
כחוקר .עליו להוכיח יכולת לבצע מחקר בעל ער .כ עליו להוכיח שהוא ניח
בסגולות היוזמה ,הדמיו וההתעמקות ,כושר השיפוט וההתמדה הדרושי
לעובד מחקר עצמאי.
מחקרו ייחשב כבעל ער א ,נוס על היותו בעל רמה מתאימה לפרסו בעיתו
מדעי ,יהיה בו משו קידו בולט של הדעת וההבנה.

)א( הוועדה לתואר שלישי )להל "הוועדה"( שתמונה עלידי סנט
האוניברסיטה תהיה הרשות האקדמית המטפלת בכל ענייניו האקדמיי
של תלמיד הלומד לקראת התואר השלישי .הוועדה אחראית במישרי בפני
הרקטור והסנט.
)ב( הוועדה תקיי ישיבות לפי הצור לש דיו וקבלת החלטות בענייני
הקשורי במילוי תפקידה.
תפקידיה העיקריי של הוועדה:
) (1קבלת תלמידי ללימודי תואר שלישי.
) (2אישור נושאי למחקר ,תכניות מחקר ומנחי.
) (3קבלת דיווחי ומעקב אחר התקדמות של תלמידי המחקר.
) (4הפסקת לימודיו של תלמיד לתואר שלישי.
) (5מינוי שופטי לעבודות הדוקטור.
) (6דיו בדיווח של השופטי ואישור של העבודות.
) (7אישור פתיחת מסלולי התמחות חדשי לתואר שלישי וכו'.
) (8שינויי בתקנות.
) (9הענקת מלגות לתלמידי התואר השלישי.
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)ג( החלטות הוועדה לפי סעי קט ) (5לעיל טעונות הסכמתו של הרקטור רק
כאשר אי שופט מחו לאוניברסיטה .החלטות הוועדה לפי סעיפי קטני
) (8) ,(7לעיל יועברו לאישורו של הסנט או הוועדה המרכזת ,לפי העניי.
)ד( הוועדה מחליטה ונותנת הוראות לביצוע בכל עניי הנוגע למעמדו האקדמי
של תלמיד המחקר ואי היא מתייחסת כלל לענייני הקשורי במינויו
כעובד האוניברסיטה.

.3

תנאי הקבלה של תלמידי לתואר שלישי

מועמד יכול להתקבל כתלמיד לתואר שלישי לאחד משלושת המסלולי
הבאי :מסלול רגיל או מסלול ישיר או מסלול משולב לדוקטורט.

)א( תנאי קבלה למסלול רגיל
) (1למסלול זה יכול להתקבל מועמד הממלא אחר התנאי הבאי:
)א( מוסמ של אוניברסיטת בראיל בציוני מתאימי ,דהיינו:
ממוצע ציוניו בכל לימודי החובה לתואר השני וכ הציו על
עבודת הגמר יהיה לפחות "טוב" .יש מחלקות הדורשות ציוני
גבוהי יותר.
)ב( יש לו הכשרה מספקת לש ביצוע מחקר במקצוע אשר בחר בו.
)ג( עבודת המחקר המוצעת ניתנת לביצוע באוניברסיטת בראיל 
או  במקרי יוצאי מ הכלל  במוסד מדעי אחר בישראל,
שהוכר למטרה זו עלידי האוניברסיטה או באוניברסיטה
מוכרת בחו"ל.
) (2הוועדה תדו בהכשרתו של המועמד למחקר לפי ציוניו ,טיב עבודת
הגמר שלו ,רמת פרסומיו ,עבודתו המדעית הקודמת ,ובכל דר
אחרת שתיראה לוועדה.
) (3מועמד אשר סיי את חוק לימודיו במוסד אחר בישראל או בחו"ל,
יוכל להתקבל כתלמיד מחקר ,א יש בידיו תעודת גמר או תואר
אקדמי שיימצאו עלידי הוועדה שקולי לפחות כנגד תואר מוסמ
מקביל באוניברסיטת בראיל.
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) (4הוועדה תבדוק בכל מקרה ומקרה את טיב תעודת הגמר או התואר
האקדמי של המועמד ממוסד אחר ,ותחליט אחרי התייעצות ע
גורמי בניסמכא ,א נית לראות כמקבילי לאלו הנהוגי
באוניברסיטת בראיל.
) (5א תמצא הוועדה שמעמדו של המועמד ממוסד אחר נופל מ הנדרש
ממנו לפי סעי קוד ,אבל יש להניח שיוכל להגיע לרמה הנדרשת על
ידי לימודי באוניברסיטת בראיל במש שנה אחת ,רשאית הוועדה
להציע למועמד שיירש כתלמיד שלא מ המניי ,ושילמד במש שנה
אחת בתכנית מיוחדת .תכנית זו תיקבע עלידי הוועדה תו
התייעצות ע כל הגורמי הנוגעי בדבר .בתו שנה תדו הוועדה
בקבלתו כתלמיד מ המניי לתואר שלישי לאור תוצאות לימודיו.
) (6הוועדה תקבע  תו התייעצות ע כל הגורמי הנוגעי בדבר  מתי
על תלמיד ממוסד אחר להשלי תו השנה האמורה בסעי הקוד
את הדרישות לתואר מוסמ באוניברסיטת בראיל ומתי אפשר
להסתפק בלימודי מבלי לדרוש את השגת התואר.
) (7מועמד ממוסד אחר יחויב בשני קורסי בלימודי היהדות ,נוס על
הדרישות הרגילות במסגרת התמחותו כתלמיד לתואר שלישי .פטור
מחובה זו מועמד שלמד לימודי יהדות כמקצוע אקדמי או שלמד
לפחות שנתיי בישיבה גבוהה.
) (8מועמד שלא מילא את הדרישות לקבלתו כמתואר לעיל ,יוכל
במקרי יוצאי מ הכלל להתקבל כתלמיד לתואר שלישי א יביא
הוכחות משכנעות על התקדמותו בעבודה מדעית מאז סיי את
לימודיו באוניברסיטה.
) (9מובהר בזאת כי על סטודנט לעבור בדיקות רפואיות תקופתיות
בהתא להנחיות ראש מינהל הפקולטה למדעי החיי ומדעי
מדויקי ובהתא לפקודת הבטיחות בעבודה )נוסח משולב( תש"ל 
 .1970סירוב לעבור בדיקות מהווה עבירת משמעת על כל המשתמע
מכ.
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)ב( תנאי קבלה למסלול ישיר
)(1

למסלול הישיר יכול להתקבל מועמד הממלא אחר הדרישות הבאות:
)א( סיי את כל הלימודי לתואר ראשו באוניברסיטת בראיל
בציו ממוצע  90לפחות ואשר מקצועו הראשי בלימודיו לתואר
הראשו היה בתחו ההתמחות שאליו הוא מבקש להתקבל .ג
ממוצע ציוניו בתחו ההתמחות צרי להיות  90לפחות.
הגשת המועמדות למסלול הישיר תהיה מיד ע תו הלימודי
לתואר הראשו ,או בתו שנתיי לכל היותר מסיו התואר
הראשו.
)ב( מועמד אשר סיי את לימודיו לתואר הראשו באוניברסיטה
אחרת ,באר או בחו"ל ,יוכל להתקבל למסלול זה א תמצא
הוועדה שמעמדו האקדמי שקול כנגד מעמדו של בוגר
אוניברסיטת בראיל בדרישות של סעי )) (1) (3א( דלעיל.

) (2הוועדה רשאית להחליט על קבלת תלמיד למסלול הישיר ג א אינו
ממלא אחר אחת מהדרישות דלעיל .במקרה זה חייבת ההחלטה
להתקבל פה אחד ,ועל התלמיד יוטלו דרישות מיוחדות שתהיינה
שקולות כנגד הדרישות שלא עמד בה.
תלמיד שיתקבל לפי סעי זה יהיה במעמד "תלמיד על תנאי" עד
למילוי כל הדרישות המיוחדות.
) (3מועמד שמילא אחר כל הדרישות דלעיל והתקבל עלידי הוועדה
למסלול הישיר יקבל מעמד של "תלמיד לא מ המניי" .עליו למלא
אחר הדרישות הבאות במש השנתיי הראשונות ללימודיו במסלול
הישיר:
)א( ילמד בקורסי את המכסה הנדרשת לתואר שני במסלול א'
ויכתוב ,במסגרת זו ,שתי עבודות סמינריוניות או עבודה
סמינריונית אחת ותרגילי מעבדה  הכל לפי דרישת ראש
המחלקה .העבודות הסמינריוניות יכולות להיות בסיס לתכנית
המחקר.
)ב( ישיג בכל לימודיו ציו ממוצע של  86לפחות.
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)ג( יעמוד בקשר הדוק ע המנחה הזמני שימונה עלידי ראש
המחלקה בכל הקשור בלימודיו וכ בהכנת תכנית מחקר.
התלמיד ידווח למנחה על התקדמותו ועל הבעיות שהתעוררו
בקשר להצעת המחקר.
)ד( יעמוד בבחינה מחלקתית בע"פ ,ובה יוכיח התמצאות כללית
במגמת ההתמחות שלו ובשיטות מחקר .הבחינה תתקיי
בנוכחות ראש המחלקה או בא כוחו ,המנחה הזמני ומורי
נוספי לפי ראות עיניו של ראש המחלקה .לפני הבחינה יגיש
התלמיד לראש המחלקה את הצעתו לתכנית מחקר וחלק
מהבחינה יוקדש לבירור פרטי ההצעה .בחינה זו תהיה בסיס
להמלצת המחלקה לאישור תכנית המחקר ולקבלתו כתלמיד מ
המניי לתואר שלישי.
)ה( יגיש לוועדה תכנית מחקר מפורטת לעבודת הדוקטור לפי פרק
 6להל.
) (4התלמיד יתקבל כתלמיד מ המניי א מילא אחר כל הדרישות
דלעיל ,וא הצעת תכנית המחקר והמנחה הקבוע אושרו עלידי
הוועדה בהתא לנאמר בפרקי  4ו 6דלהל.
) (5על תלמיד המסלול הישיר יחולו כל החובות החלות על תלמיד לתואר
שלישי.
) (6תלמיד שלא ימלא אחר התנאי המפורטי בסעי ב ) (3לא יורשה
להירש כתלמיד לתואר שלישי ,א יוכל לבקש רשות להתקבל
ללימודי לקראת התואר השני .א יתקבל יוכל לבקש הכרה
בלימודיו במסגרת זו ,כמילוי חלק מהדרישות לתואר שני.
) (7תלמיד שהחל לימודיו לתואר השני באוניברסיטת בראיל או
באוניברסיטה אחרת רשאי להגיש בקשה להתקבל למסלול הישיר.
א יתקבל ,תהיה הוועדה רשאית להכיר בלימודיו הקודמי כמילוי
חלקי או מלא ,הכל לפי המקרה ,של הדרישות המוטלות על תלמיד
"לא מ המניי".
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)ג( תנאי הקבלה למסלול המשולב
) (1למסלול המשולב יוכל להתקבל מועמד אשר מילא את הדרישות
הבאות:
)א( סיי לימודיו לתואר ראשו באוניברסיטת בראיל בציו
ממוצע כללי של  86לפחות ,ובמסגרת לימודיו לתואר ראשו
הכי עבודה סמינריונית שזכתה להערכה מיוחדת ,או זכה לציו
גבוה על פרויקט מחקרי שהציג .מקצועו הראשי בלימודיו
לתואר ראשו של תלמיד זה ,חייב להיות בתחו ההתמחות
אליו הוא מבקש להתקבל.
)ב( תלמיד שהחל לימודיו לתואר שני באוניברסיטת בראיל ובשנת
לימודיו הראשונה לתואר שני כתב שתי עבודות סמינריוניות ,או
עבודה סמינריונית אחת ותרגילי מעבדה  הכל לפי דרישת ראש
המחלקה  וקיבל בה ציו  90לפחות ,ובשנת לימודיו השנייה
לתואר שני הגיש הצעת מחקר ,והוכיח בה יכולת בולטת ,יוכל
א הוא להגיש מועמדותו לוועדה לתואר שלישי ,לקבלה
למסלול המשולב )העבודות הסמינריוניות שכתב יוכלו להוות
בסיס לתכנית המחקר שלו לתואר שלישי(.
)ג(

מועמד אשר סיי את לימודיו לתואר הראשו באוניברסיטה
אחרת ,באר או בחו"ל ,או שהחל לימודיו לתואר שני
באוניברסיטה אחרת ,באר או בחו"ל ,יוכל להתקבל למסלול
זה א תמצא הוועדה שמעמדו האקדמי שקול כנגד מעמדו של
בוגר אוניברסיטת בראיל ,בדרישות של סעי ) 1א( דלעיל ,או
כנגד מעמדו של תלמיד מוסמ של אוניברסיטת בראיל,
בדרישות של סעי ) 1ב( דלעיל.

)ד( הוועדה לתואר שלישי רשאית להחליט על קבלת תלמיד
למסלול המשולב ג א אינו ממלא אחר אחת מהדרישות
דלעיל .במקרה זה חייבת ההחלטה להתקבל פה אחד ועל
התלמיד תוטלנה דרישות מיוחדות שתהיינה שקולות כנגד
הדרישות שלא עמד בה .תלמיד שיתקבל לפי סעי זה יהיה
במעמד "תלמיד על תנאי" עד למילוי כל הדרישות המיוחדות.
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)ד (

מעמד הסטודנט והליכי הרישו והקבלה
) (1סטודנט שיימצא ראוי להתקבל למסלול המשולב בתואר שלישי ,יירש
בשנתיי הראשונות ללימודיו כתלמיד לתואר שני )שלב א'( .הוא יגיש
כמקובל בקשה לוועדה לתואר שני ,ישל דמי הרשמה ,ויטופל עלפי
הנהלי הרגילי.
) (2הוועדה לתואר שלישי תפנה למחלקות האוניברסיטה בבקשה לאתר
סטודנטי ראויי לקבלה למסלול זה ,ולהפנות לוועדה לתואר שלישי.
) (3ע קבלתו עלידי הוועדה לתואר שלישי ,יונפק למועמד אישור ידני על
קבלתו למסלול המשולב ,והעתק מ האישור יישלח למחלקה ולוועדה
לתואר שני.
) (4בשנתיי הראשונות ללימודיו במסגרת המסלול המשולב ,ילמד התלמיד
את מכסת הלימודי במסלול א' לתואר שני )ע תזה( במגמה ובמחלקה
אליה התקבל .סה"כ החובות הלימודיות לתלמידי המסלול המשולב
במסגרת לימודי תואר שני יהיו זהי לחובות הלימודיות הנדרשות
מתלמידי התואר השני שבמסלול א' .המעקב אחר לימודיו אלה של
הסטודנט יהיה באחריות הוועדה לתואר שני ,כמקובל.
) (5באישור לימודי ממוחשב שיקבל סטודנט במסלול המשולב יירש כי הוא
לומד במסגרת "המסלול המשולב לדוקטורט".
) (6בתו שתי שנות לימוד בתואר שני ,ולאחר שיעמוד התלמיד בתנאי המעבר
משלב א' )לימודי תואר שני( לשלב ב' )לימודי דוקטורט( שנקבעו לו ,יקבל
זכאות לתואר מוסמ ויועבר לטיפול הוועדה לתואר שלישי.
) (7הוועדה לתואר שלישי ,תקבל את התלמיד לשלב ב' במסלול המשולב,
והוא יוכל להירש לקורסי במסגרת התואר השלישי .התלמיד ייחשב
כתלמיד שנה ראשונה בלימודי התואר השלישי ,והוועדה לתואר שלישי
תקיי מעקב אחר לימודיו עד סיומ ,על התלמיד לסיי את לימודיו
בתו ארבע שני לכל היותר מיו קבלתו ללימודי התואר השלישי .מש
הלימודי במסלול המשולב לא יעלה על שש שני ,שנתיי במסגרת תואר
שני וארבע שני לכל היותר במסגרת תואר שלישי.
)ה( תנאי אקדמיי לקבלת תואר "מוסמ" ותנאי מעבר ללימודי תואר
שלישי )משלב א' לשלב ב'(.
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מועמד שנתקבל עלידי הוועדה לתואר שלישי למסלול המשולב ,יהיה
חייב לעמוד בדרישות הבאות במש השנתיי הראשונות ללימודיו
במסלול זה:
) (1ילמד בקורסי במכסה הנדרשת לתואר שני במסלול א' ויכתוב
במסגרת זו שתי עבודות סמינריוניות או עבודה סמינריונית אחת
ותרגילי מעבדה או יתחיל לבצע את מחקרו הניסויי או התיאורטי 
הכל לפי דרישת ראש המחלקה  העבודות הסמינריוניות יכולות
להיות בסיס לתכנית המחקר שלו.
) (2ישיג בכל לימודיו ציו ממוצע של  86לפחות.
) (3יעמוד בקשר הדוק ע המנחה הזמני שימונה עלידי ראש המחלקה
בכל הקשור בלימודיו וכ בהכנת תכנית המחקר .התלמיד ידווח
למנחה על התקדמותו ועל הבעיות שהתעוררו בקשר להצעת המחקר.
) (4יעמוד בבחינה מחלקתית בעל פה בה יוכיח התמצאות כללית במגמת
ההתמחות שלו ובשיטות המחקר .הבחינה תתקיי בנוכחות ראש
המחלקה .לפני הבחינה יגיש התלמיד לראש המחלקה את הצעתו
לתכנית מחקר וחלק מהבחינה יוקדש לבירור פרטי ההצעה .בחינה זו
תהווה בסיס להמלצת המחלקה לאישור תכנית המחקר ולקבלת
המועמד כ"תלמיד מ המניי" לתואר שלישי.
) (5יגיש לוועדה לתואר שלישי תכנית מחקר מורחבת ומפורטת לעבודת
הדוקטור מעבר ל 15העמודי הנדרשי בד"כ במסלולי האחרי
לפי סעי  6בתקנו הלימודי לתואר שלישי.
הצעה זו תכלול תמצית הישגי המחקר עד עתה והתכנית להמש
המחקר.
) (6לאחר שישלי את כל חובותיו כפי שפורטו לעיל ,והצעת תכנית
המחקר שלו והמנחה הקבוע ,יאושרו עלידי הוועדה לתואר שלישי,
יהיה התלמיד זכאי לקבל תעודת מוסמ של אוניברסיטת בראיל.
נוסח התעודה יהיה כדלקמ :מוסמ האוניברסיטה )(MA
במחלקה ________ לאחר שהשלי/ה את חובותיו/ה לתואר
מוסמ במהל לימודיו/ה במסגרת המסלול המשולב לתואר
"דוקטור לפילוסופיה".
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) (7סטודנט במסלול המשולב חייב להשלי את כל הדרישות הנ"ל בתו
שנתיי מיו הרשמתו ללימודי תואר שני .מי שלא יעמוד בתנאי
המעבר בתו שנתיי ,לא יוכל להמשי לימודיו במסלול המשולב.
) (8זכאות הסטודנט לקבלת תעודת "מוסמ" תינת עלידי רש
האוניברסיטה לאחר קבלת אישור הוועדה לתואר שני על עמידתו
בתנאי ,ואישור הוועדה לתואר שלישי ,על עמידתו בדרישות
האחרות ,ובאישור הצעת תכנית המחקר כמקובל.
) (9תלמיד ב"מסלול המשולב" שלא יעמוד בדרישות שפורטו לעיל )שלב
א'( ולא יתקבל להמש לימודיו לדוקטורט )שלב ב'( עלידי הוועדה
לתואר שלישי ,יהיה זכאי לקבל תעודת מוסמ האוניברסיטה ע
תזה ,רק בתנאי שישלי את כל חובות המסלול לתואר שני ע תזה.

.4

מינוי מנחי
)א( תלמיד לתואר שלישי ישתיי למחלקה שאליה שיי הנושא של עבודת
המחקר שלו .א נוגע נושא המחקר לשתי מחלקות תקבע הוועדה לאיזו
מה ישתיי התלמיד.
)ב( הוועדה תאשר אחד ממורי המחלקה  או מורה המקצוע שבתחומו תיכתב
העבודה  כמנחה של התלמיד בעבודת הדוקטור שלו .א הנושא מחייב
זאת ,תוכל הוועדה לאשר שני מנחי ממחלקה אחת או משתי מחלקות של
אותה פקולטה או א של שתי פקולטות .שני המנחי יקיימו מגע קבוע
ביניה.
)ג(

למנחה יתמנה חבר סגל בעל דרגה של מרצה בכיר לפחות .מורי בעלי
דרגת מרצה אינ רשאי להדרי תלמידי לתואר שלישי באופ עצמאי,
אבל במקרי יוצאי מ הכלל יוכלו להשתת בהדרכה יחד ע מרצי
בכירי .ע זאת ,באישור הוועדה לתואר שלישי ובאישור מנומק של דק
הפקולטה ג חבר סגל בדרגת מרצה יוכל להדרי תלמיד תואר שלישי .כ
רשאית הוועדה למנות כמנחי חברי סגל של מוסדות מחקר והשכלה
גבוהי אחרי ,המכהני בדרגות מתאימות ,ואנשי מדע ומקצוע אחרי
בעלי רמה מתאימה .במקרי כאלה תמנה הוועדה ג מנחה שהוא חבר
סגל של אוניברסיטת בראיל כאמור לעיל.
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)ד( מורה שפרש מהשירות באוניברסיטה בהגיעו לגיל הפנסיה ,רשאי א הוא
להדרי תלמיד מחקר )מותנה באישור הפקולטה( .במקרה זה רשאית
הוועדה להחליט על צירו מנחה נוס.
)ה( חבר סגל לא ישמש כמנחה או כשופט של עבודת דוקטור של קרוב משפחה.
לעניי זה קרובי משפחה ה :בני זוג ,הורי וילדי ובני זוג ,אחי
ואחיות או בני זוג.
)ו( הוועדה תאשר נושא לעבודת דוקטור רק לאחר שיימצא מורה שיוכל
לשמש מנחה למחקר בנושא המוצע ,ואשר יקבל על עצמו את האחריות
להדרכתו של התלמיד לתואר שלישי.
)ז( במקרה שהוועדה תרשה לתלמיד לבצע את עבודת המחקר שלו במוסד
אקדמי מוכר ,באר או בחו"ל ,יתבקש המורה מהמוסד המוכר אשר
בהדרכתו ילמד התלמיד לשמש ג הוא כמנחה.

.5

חובות הלימודי :קורסי התמחות ,ידיעת שפות ולימודי יסוד ביהדות
)א( תלמיד לתואר שלישי ישתת באופ פעיל בקורסי ובסמינריוני במש
תקופה שלא תהיה פחות משלוש שני או עד תו תקופת לימודיו א זו
תהיה פחות משלוש שני.
)ב( תכנית הלימודי בשטח ההתמחות תיקבע עלידי ראש המחלקה ותכלול
סמינר שנתי ברמה מתאימה בנושא קרוב לשטח התמחותו של התלמיד
וקורס/י אחר/י במחלקה .ראש המחלקה ידווח על התכנית ליו"ר
הוועדה.
)ג( ) (1המחלקה רשאית להטיל על המועמד או תלמיד לתואר שלישי חובת
בחינה )בעלפה או בכתב( ובה יידרש להוכיח את מידת בקיאותו
בחומר הנלמד בקורסי בשטח ההתמחות.
) (2ראש המחלקה ,בהמלצת המנחה ,רשאי להטיל על התלמיד חובת
הוראה בתחו המחקרי שלו.
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)ד( תלמיד לתואר שלישי שקיבל את התארי "בוגר" ו"מוסמ"
באוניברסיטת בראיל יהיה פטור מחובת השתתפות בקורסי יסוד
ביהדות .תלמיד שלמד בבראיל רק לאחד מהתארי הנ"ל יהיה חייב
בקורס אחד בלבד .בהתא לפרק  3סעי ) (7יחויב מועמד ממוסד אחר
בשני קורסי יסוד ביהדות .התלמיד חייב לעמוד בבחינה בקורסי היסוד
ביהדות.
)ה( מתלמיד לתואר שלישי תידרש רמת כתיבה של חיבור מדעי בשפה האנגלית
וידיעה כדי הבנת ספרות מדעית בשפה מודרנית נוספת בתחו מחקרו.
הוועדה רשאית לפטור מחלקה מסוימת מהדרישה לידיעת שפה מודרנית
נוספת על אנגלית ,לפי צורכי המקצוע .במקרי מיוחדי רשאי יו"ר
הוועדה ,בהמלצת המנחה וראש המחלקה ,להוסי או לגרוע מדרישות
סעי זה או לשנות.
הנהלי להוכחת הידיעה בשפות זרות ייקבעו עלידי הוועדה.
על התלמיד למלא דרישות סעי זה לכל המאוחר במש שנת הלימודי
שאחרי אישור תכנית המחקר.
)ו( תלמיד לתואר שלישי שלא קיבל את חינוכו התיכוני או האקדמי בלשו
העברית חייב להוכיח שהוא שולט במידה מספקת בשפה העברית .א
ידיעתו לקויה עליו להשתל בשפה העברית תו תקופת לימודיו .יו"ר
הוועדה יקבע מועד לבדיקה בשפה העברית .מועד זה יחול שנה אחת אחרי
אישורו כתלמיד מחקר.
)ז( יו"ר הוועדה יכול לפטור תלמיד מהדרישות בסעיפי ד' וה' לעיל על סמ
המלצה מנומקת של ראש המחלקה.
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.6

קביעת נושא המחקר
)א( תו שנה מיו קבלתו יגיש התלמיד לוועדה תכנית מחקר מפורטת לעבודת
הדוקטור .לפני הגשת התכנית לוועדה ,על התלמיד לבוא בדברי ע מורה
שבהדרכתו הוא מבקש לערו את המחקר .המורה המוצע לתפקיד מנחה
חייב להביע את הסכמתו בכתב למינוי .כ חייב הוא להודיע על הסכמתו
לנושא העבודה ולתכנית המחקר .תצור לתכנית המחקר הודעתו של ראש
המחלקה כי הוא מסכי לתכנית זו וכי נית לבצע את המחקר במחלקתו.
)ב( לאחר שיגיש התלמיד את תכנית המחקר לוועדה ,תמנה הוועדה שני מורי
שקרובי לנושא המחקר המוצע ,אשר יבחנו את תכנית המחקר .ה יוכלו
לראיי את התלמיד א תבוא בקשה זו מצד .שני המורי ימסרו לוועדה
המלצה מנומקת בכתב א התכנית ראויה לאישור .בהחלטת יתבססו
הבוחני על רמתה של העבודה המוצעת ועל אפשרויות ביצוע המחקר תו
תקופת זמ סבירה לעבודת דוקטורט .א יימצאו צור ה ימליצו על
שינויי בתכנית ו/או בהדרכה ועל שינויי בלימודי ההשלמה.
)ג( אישורו הסופי של הנושא יהיה בידי הוועדה .הוועדה רשאית להחזיר את
ההצעה למועמד כדי שיכניס בה שינויי לפי חוות דעתה )יצמצ את
הנושא או ירחיבו וכדומה( ,או כדי שיציע נושא אחר .אי הוועדה חייבת
להזמי את המורההמנחה לדיו על הנושא ,אבל הוא יוזמ א יבקש
זאת ,וכ א הוועדה סבורה שאי לאשר את הנושא המוצע.
)ד( התלמיד אינו רשאי לשנות את נושא מחקרו ,לצמצמו או להרחיבו ,ללא
אישור הוועדה .במקרה של שינוי בנושא תחליט הוועדה ,א ובאיזו מידה
יש לזקו לזכותו של התלמיד את תקופת עבודתו לפני שינוי הנושא .יו"ר
הוועדה רשאי לאשר שינויי קלי בנושא העבודה ובהיקפה ,תו
התייעצות ע המורהמנחה.
)ה( אי לאשר בדיעבד הצעת מחקר למחקר שכבר נעשה לפני קבלת התלמיד
ללימודי לתואר שלישי באוניברסיטת בראיל.
)ו( תלמיד שנתקבל למסלול הרגיל רשאי להציע תכנית מחקר שתתבסס על
עבודתו לתואר השני באוניברסיטת בראיל .בכל מקרה שהוועדה תאשר
תכנית מחקר לפי סעי זה ,תוכר התזה לתואר השני או חלק ממנה  הכל
לפי העניי  כחלק מעבודת הדוקטור בתנאי שהמנחה וראש המחלקה
הסכימו לכ במפורש.
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.7

סדרי ההדרכה
)א( פע בשנה חייב תלמיד מחקר למסור למנחה דיווח בכתב על לימודיו ועל
התקדמותו בעבודת המחקר .המנחה יצר לדיווח הערכה מפורטת על
התקדמותו של התלמיד וכ הערות אחרות לפי ראות עיניו ,ויעבירו לוועדה
הפקולטאית ,ע העתק לראש המחלקה.
)ב( מנחה שאינו רואה ברכה בלימודיו של התלמיד ,יוכל להציע לוועדה
להפסיק את עבודת המחקר שלו.
)ג( במש השנה השנייה מיו אישור הצעת המחקר עלידי הוועדה ,יגיש
התלמיד למנחה דו"ח ביניי )בשלושה העתקי( המפרט את התקדמותו
בביצוע המחקר .במקצועות הומניסטיי יצור לדו"ח חלק מסוי )פרק
או פרקי אחדי( של החיבור .המנחה יעביר לוועדה את הערכתו לגבי טיב
החיבור ורמתו ולגבי התקדמות התלמיד.
במידת האפשר ,תעביר הוועדה את דו"ח הביניי לבעלי המקצוע אשר
אישרו את הצעת המחקר לעיו ולחוות דעת .נית לדרוש מ התלמיד
דו"ח על התקדמות עבודתו בכל עת שייראה לוועדה או למי שהתמנה על
ידה לעקוב אחר התקדמותו.
)ד( א נבצר מ המורהמנחה להמשי בהדרכת התלמיד ,שומה על הוועדה
להשתדל ולמצוא מנחה אחר במקומו.
)ה( א לאחר מינויו של המנחה לעבודת הדוקטור יתברר שאופי הנושא דורש
מינוי של מנחה נוס ,תמנה הוועדה מנחה שני לאחר התייעצות ע המנחה
הראשו.
)ו( מספר תלמידי תואר שלישי המודרכי עלידי מורה אחד לא יעלה בדר
כלל על חמישה .א א הוועדה תראה זאת לנחו ,היא מוסמכת להרשות
למורה לקבל על עצמו הדרכה של מספר תלמידי גדול יותר .הוועדה
תתחשב ג במספר התלמידי לתואר שני המודרכי עלידי המורה
בבואה להגביל את מספר תלמידי המחקר המודרכי על ידיו.
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.8

ביצוע עבודת הדוקטור מחו לאוניברסיטה
)א( עבודת המחקר צריכה להתבצע באוניברסיטת בראיל .אי אפשר לקבל
תואר דוקטור מאוניברסיטת בראיל בזכות לימודי ומחקר שנעשו
במוסד אחר.
)ב( הוועדה מוסמכת להרשות לתלמיד לתואר שלישי להוציא לפועל את עבודת
המחקר שלו במוסד מדעי אחר הנמצא בישראל ,בתנאי שהאוניברסיטה
תכיר במוסד זה לצור עבודת המחקר בשביל תלמידי תואר שלישי ובתנאי
שהתלמיד יתקבל עלידי אוניברסיטת בראיל לפני שיתחיל בעבודת
המחקר .את כל יתר החובות ,המוטלות עליו לפי תקנות אלה ,ימלא
התלמיד באוניברסיטת בראיל.
)ג( עובדי המוסד המוכר יוכלו לשמש כמנחי לתלמידי תואר שלישי ,בתנאי
שמעמד המדעי יוכר עלידי שלטונות האוניברסיטה כשקול כנגד מעמדו
של לפחות מרצה בכיר אוניברסיטאי ובכפיפות לסעי )ה( דלהל.
)ד( יו"ר הוועדה רשאי להכיר בלימודיו של תלמיד תואר שלישי במוסד אקדמי
מוכר בחו"ל ,א הנושא יחייב זאת .תקופת לימודיו בחו"ל תיזק על
חשבו התקופה הכוללת הנדרשת לסיו לימודיו.
)ה( בכל מקרה של החלטה לפי סעיפי )ב()ד( דלעיל יצור להדרכה חבר סגל
אוניברסיטת בראיל.
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.9

תקופת הלימודי
)א( תלמיד לתואר שלישי רשאי להתחיל את לימודיו מיד ע קבלתו .בדר
כלל יש לראות בהתחלת תקופת לימודיו את ראשית הסמסטר הקרוב יותר
לתארי שבו החליטה הוועדה לקבלו ללימודי .התלמיד יהיה חייב
ברישו ובשכר לימוד כפי שייקבע עלידי שלטונות האוניברסיטה במש
תקופה מינימלית של שנתיי.
)ב( יו"ר הוועדה יוכל להכיר בתקופה שהתלמיד הקדיש לעבודת ההכנה
למחקר ,מתו מגע ע אחד המורי ,כמילוי חלקי של הדרישה שבסעי
הקוד ,ובלבד שיהיה לפחות שנה אחת במעמד של תלמיד מ המניי
לתואר השלישי.
)ג( א לא יסיי התלמיד את הלימודי ולא יגיש את עבודת הדוקטור עד
סו השנה השנייה ,יהיה חייב להרש ולשל שכר לימוד כפי שייקבע על
ידי שלטונות האוניברסיטה מדי שנה בשנה ,כל עוד לא יגיש את עבודת
הדוקטור ובכפיפות לסעי הבא.
)ד( תקופת לימודיו של תלמיד לתואר שלישי לא תעלה על שש שני אקדמיות
מיו קבלתו ללימודי לתואר שלישי ,א כבר לאחר ארבע שני תדו
הוועדה ,א יש להרשות לו להמשי בלימודיו ,וכ תדו מדי שנה בשנה )עד
תקופה מקסימלית של שש שני( ,א יש מקו לחידוש הרשמתו.
)ה( תלמיד לתואר שלישי רשאי להפסיק את לימודיו לתקופה מסוימת .לש
כ עליו לבקש ולקבל חופשה מראש לאותו זמ מאת יו"ר הוועדה .א
יפסיק את לימודיו ללא קבלת חופשה ,או לא יחדש אות בתו החופשה
המאושרת ,יבוטל מעמדו כתלמיד האוניברסיטה ,והוועדה תהיה רשאית
למסור את נושא מחקרו לתלמיד אחר.
)ו( תלמיד לתואר שלישי שמעמדו בוטל  א ירצה לחדש את לימודיו יהיה
דינו כדי מועמד חדש; הוועדה תהיה רשאית שלא להתחשב בתקופת
לימודיו הקודמת.
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 .10הגשת עבודת הדוקטור
)א( לאחר שיהיה תלמיד לתואר שלישי רשו שנתיי רצופות וימלא את כל
הדרישות המוטלות עליו לפי תקנות אלו ,רשאי הוא להגיש בכל עת את
עבודת הדוקטור שלו לוועדה לש קבלת התואר .א לפני שייגש התלמיד
להדפסה הסופית של העבודה ,עליו להגישה לעיו מסכ למנחה כדי להשיג
את אישורו להגשה .על המנחה לדווח לוועדה על מת האישור .הוועדה לא
תקבל עבודה בלי אישור כזה ,אלא א יו"ר הוועדה פטר את התלמיד
מהגשתו.
)ב( באישורה של הוועדה יורשה התלמיד לכלול בחיבורו חלקי מעבודות
אחרות שלו )שפורסמו או לא פורסמו( בתנאי שחלקי אלה ומקור יצוינו
במפורש בגו החיבור .הגבלות אלו אינ חלות על עבודות לתואר שני
שהוכרו לצור זה לפי פרק  6סעי )ו(.
)ג( החיבור צרי להיכתב בשפה העברית ,אול במקרי מיוחדי יוכל יו"ר
הוועדה להרשות את כתיבתו ג בשפה לועזית בתנאי שימלי על כ
המנחה ובתנאי שיובטח מראש כי יש בנמצא שופטי השולטי בשפה
הלועזית הנדונה.
)ד( לחיבור יצורפו שני תקצירי :אחד בשפה העברית והשני בלועזית )אנגלית
או צרפתית( .כל תקציר יהיה בהיק של שש מאות מילי בער .הוועדה
תוכל לחייב תלמיד מחקר להגיש בנפרד ,בנוס לחיבור ,סיכו מקי
ומפורט של עבודתו הכתוב בשפה זרה מודרנית .שפה זו תיקבע עלידי
הוועדה )בדר כלל השפה האנגלית( .סיכו זה יועבר לשופטי שאינ
שולטי בעברית .היק הסיכו ייקבע עלידי הוועדה .א הוועדה תמצא
לנכו ,היא תהיה רשאית להטיל על התלמיד סיכו שיהיה מקביל בהיקפו
למאמר הראוי לפרסו בכתב עת מדעי .אי בהוראה זו כדי לגרוע
מהדרישה הכללית לתמצית לועזית בכל חיבור.
)ה( התלמיד יקפיד על שימוש בשפה מתוקנת ,ועל סגנו ,עריכה והגהה.
החיבור ,כולל התקצירי ,הרשימה הביבליוגרפית והנספחי ,יוגש לוועדה
בצורה המתאימה לפרסו כספר או בעיתונות מדעית .יו"ר הוועדה רשאי
להחזיר חיבור שיוגש עלידי תלמיד תואר שלישי א יימצאו בו ליקויי
סגנוניי ודקדוקיי.
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 .11הגשת עבודת דוקטור המורכבת ממאמרי
תלמיד רשאי לכתוב עבודת דוקטור המורכבת ממאמרי מחקריי שהתקבלו לפרסו
בכתבי עת שפיטי וקשורי ישירות לנושא המחקר שאושר עלידי הוועדה לתלמידי מחקר
)בפרסו יש להקפיד על הכללי המפורטי בפרק  14סעי ד' שלהל(.
עבודת דוקטור כזו תכלול לפחות שלושה מאמרי ,שהתפרסמו או שהתקבלו לפרסו ,אשר
התלמיד המגיש היה בעל התרומה הדומיננטית לתוכנ המחקרי .עובדה זו תבוא לידי ביטוי
בהיות הסטודנט מחבר יחיד או ראשו במאמרי ,מלבד בתחומי מחקר בה מקובל סדר
אחר של שמות המחברי ובמקרה זה יעיד המנחה על תרומתו של הסטודנט למאמר .הועדה
תוכל לאשר הכללת מאמר אחד שבי מחבריו שני תלמידי ,לכל היותר ,שתרומת הוכרה
כדומיננטית ושוה בערכה ,כחלק מעבודות הדוקטור של שני התלמידי.
א אחד המאמרי שנכללי בעבודה הופיע בכתב עת מדעי מהרמה הגבוהה ביותר ,תוכל
הועדה לאשר עבודת דוקטור הכוללת מלבד מאמר זה רק מאמר אחד נוס ,שהתפרס או
שהתקבל לפרסו ,לפי הכללי דלעיל.
הלי ההגשה של עבודת דוקטור המורכבת ממאמרי ,מפורט להל:
א.

לאחר ששני מאמרי התקבלו לפרסו בכתב עת שפיט ולפחות מאמר אחד
נוס נשלח לפרסו ,עוד בטר התקבלו לפרסו כל המאמרי כנדרש לעיל,
רשאי התלמיד להגיש בקשה לכתוב עבודת דוקטור במתכונת זו.

ב.

בקשת התלמיד תכלול:
)(1

נימוקי לבקשה.

)(2

תקציר הצעת המחקר.

)(3

עותק של המאמרי שפורסמו או התקבלו לפרסו בכתב עת שפיט וכ
תדפיסי של המאמרי האחרי במתכונת בה נשלחו לפרסו.

)(4

פירוט לגבי פרקי נוספי של תוצאות או מאמרי המתוכנני להכלל
בעבודה.

)(5

סדר הופעת המאמרי בעבודת המחקר .כיצד ה אמורי ליצור מבנה
המשכי והגיוני ועוני על הנושא הנחקר.

)(6

דברי הסבר של התלמיד על תרומתו למאמרי המצורפי.

)(7

מכתב מלווה ממנחה/י העבודה ,אשר יישלח ג אל שופטי העבודה.
המכתב יפרט:
)א( מה היתה תרומת התלמיד למאמרי? מה היה חלקו של התלמיד
יחסית לחלק של המחברי האחרי? הא כתב את המאמרי?
הא ביצע את הניסויי?
)ב( מה היתה תרומת המחברי שאינ מנחי העבודה )א יש כאלה(?

תקנון לתואר שלישי

22

אוניברסיטת בר-אילן

)ג(

איכות המאמרי ואיכות כתבי העת שבה פורסמו או יפורסמו
המאמרי.

)(8

מכתב מהמחברי האחרי של המאמרי ,המאשר את הסכמת
להכללת המאמרי בעבודת הדוקטור.

)(9

הצהרת התלמיד כי הוא מתחייב שכל פרסו של עבודת הדוקטור
ייעשה תו הקפדה על זכויות היוצרי של המחברי הנוספי של
המאמרי וכ של הבמות שבה הופיעו המאמרי.

ג.

הוועדה לתואר שלישי תדו בבקשה ותחליט א לאשר הגשת עבודת הדוקטור
המורכבת ממאמרי.

ד.

הגשת העבודה
)(1

לאחר קבלת האישור להגשת עבודת דוקטור המורכבת ממאמרי יגיש
התלמיד את העבודה במתכונת הנדרשת על פי התקנו ,כולל תקציר
בעברית ,תקציר באנגלית ,מבוא תיאורטי שיכלול סקירה רחבה
ועדכנית של תחומי המחקר הנכללי בעבודה ,הסבר מפורט כיצד
המאמרי יוצרי מבנה המשכי והגיוני ועוני על הנושא הנחקר והסבר
של החידושי בעבודה ותרומת לתחו המחקר הנדו.

)(2

התלמיד יכלול בעבודה:
)א( פרק על שיטות המחקר המרחיב מעבר למה שמתואר בקצרה
במאמרי .תשומת לב מיוחדת ומפורטת תינת לשיטות המחקר
שפותחו במהל העבודה.
)ב( פרק דיו וסיכו שיכלול הרחבה של תיאור התוצאות ומשמעות,
מעבר למה שהוצג במאמרי.

ה.

)(3

המאמרי עצמ וכל החומר המוזכר בסעי  11ד ) (1ישוכפלו בגודל
אחיד ויכרכו יחד.

)(4

המאמרי יופיעו בעבודה בשפת פרסומ .שאר החלקי של עבודת
הדוקטור יהיו כתובי בעברית ,אלא א כ נית אישור מיוחד ,בהתא
לכללי המופיעי בתקנו.

שיפוט העבודה
הליכי השיפוט של עבודת דוקטור הכוללת מאמרי יהיו בהתא להליכי
המקובלי המפורטי בהמש תקנו זה.
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 .12מינוי שופטי וסדרי שפיטה
)א( ע הגשת החיבור ,תמנה הוועדה שלושה שופטי .א יש צור בכ ,תמנה
הוועדה שופטי נוספי .מעמד של כל השופטי יהיה שווה .המורה
המנחה יהיה אחד השופטי .לא יתמנה כשופט מנחה או מורה הקרוב
קרבה משפחתית למגיש החיבור .בי השופטי יהיה מומחה ממוסד אחר
באר או בחו"ל ,אלא א כ תהיה סיבה מוצדקת לא לכלול שופט מחו
לאוניברסיטה .במקרה שלא ימונה שופט מחו לאוניברסיטה יהיה צור
באישור הרקטור להרכב השופטי.
)ב( א המנחה הוא ג חבר הוועדה לתואר שלישי  הוא לא יהיה נוכח בזמ
הדיו בוועדה על מינוי השופטי ,וכמו כ לא יהיה נוכח בוועדה בזמ
הדיו על דיווחי השופטי.
)ג( כל אחד משלושת השופטי יחווה את דעתו על החיבור וימסור דיווח
לוועדה מבלי שיקרא קוד לכ את הדיווחי של השופטי האחרי.
שמותיה של השופטי יהיו חסויי.
)ד( א לא יימצאו שלושה שופטי מהאוניברסיטה או ממוסדות אחרי
להשכלה גבוהה ,ההולמי את הדרישות הנקובות בסעי הקוד
והעשויי למסור חוות דעת מוסמכת על עבודת הדוקטור מכל בחינותיה,
רשאית הוועדה להציע לסנט להסתפק בשני שופטי או למנות שופט אחד,
אשר יבדוק את העבודה על כל בחינותיה )והוא ייקרא שופט ראשי( ושני
שופטי אחרי שיחוו את דעת רק על בחינות מסוימות של עבודת
הדוקטור )ה ייקראו שופטי משניי(.
)ה( הדיווח שכל שופט ימסור לוועדה יכלול הערכה מנומקת של החיבור
מבחינת חידושי ,תוכ ,שיטה ,מבנה ,סגנו ,בהירות ועריכה טכנית.
)ו( א ימצא השופט ,שהחיבור הול את הדרישות ,עליו לכלול בדיווח שלו
משפט הקובע במפורש שהעבודה ראויה להתאשר כעבודת דוקטור.
)ז( אסור לשופט למסור את הדיווח שלו לידיעתו של מגיש החיבור.
)ח( על השופט למסור את הדיווח שלו תו חודשיי מ היו שתימסר לו
העבודה .א ימצא השופט לנכו לשוחח ע התלמיד לצור הבהרות
כלשה ,יבקש רשות לכ מיו"ר הוועדה.
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)ט( הוועדה תדו בטיב החיבור וברמתו לאור הדיווחי של השופטי ותחליט
א לאשרו בהצבעה גלויה .עבודת הדוקטור תחשב למאושרת א יצביעו
בעד אישורה רוב החברי הנוכחי בישיבה .יו"ר הוועדה יודיע לרקטור
את החלטת הוועדה לצור מסירת דיווח לוועדה המרכזת.
)י( לפי חוות דעת של השופטי ,רשאית הוועדה לדרוש מהתלמיד לתק את
החיבור תו מת הוראות מפורטות על התיקוני הנדרשי.
)יא( במקרה של חילוקי דעות בי השופטי ,רשאית הוועדה למנות שופט נוס.
)יב( עבודה שנפסלה עלידי הוועדה ,תוחזר לתלמיד המחקר ,והוא רשאי
לפרסמה על אחריותו .במקרה זה אסור לו להזכיר בפרסו שהעבודה
נעשתה כעבודת דוקטור באוניברסיטת בראיל.
)יג( על עבודות מצטיינות של תלמידי מחקר  שיש בה תרומה חשובה למדע
ושהוגשו בצורה מתוקנת  יוענק ציו "מעולה" .הציו "מעולה" לא יינת
אלא בהסכמת של כל השופטי ,עלפי הצבעה בוועדה ברוב של שני
שלישי מקולות החברי הנוכחי בישיבה .פרט לכ לא יינתנו כל ציוני
לעבודות דוקטור.

 .13הענקת התואר
)א( לאחר אישורו של החיבור עלידי הוועדה יהיה התלמיד זכאי לתואר.
)ב( התואר שבו יוכתר תלמיד מחקר לתואר שלישי יהיה תואר "דוקטור
לפילוסופיה" )ובלועזית –.(Doctor of Philosophy
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 .14הגשת עבודת הדוקטור ופרסומה
)א( על המועמד להגיש את החיבור כשהוא מודפס בכל שיטה המבטיחה צורה
נאה ונוחה לקריאה.
)ב( על המועמד להמציא לאוניברסיטה )ללא תשלו( שמונה טפסי של
החיבור המודפס.
שני טפסי יישלחו לספרייה הלאומית בירושלי ,שלושה טפסי יימסרו
לידי השופטי ,שני עותקי לספרייה של אוניברסיטת בראיל ואחד
לספרייה הסמינריונית של המחלקה שאליה השתיי התלמיד .כ רשאית
הוועדה לבקש עותקי נוספי מהתלמיד.
)ג( באישור המנחה רשאי התלמיד לפרס פרק מעבודתו בפרסו מוקד,
לפני שיגיש את החיבור במלואו .במקרה זה יפרס את התוצאות תו ציו
ש המרצההמנחה בהערה ,אלא א כ המנחה הוא מחבר שות .בכל
מקרה יש לציי בפרסו כי המאמר הוא מתו עבודה שמבוצעת
באוניברסיטת בראיל לש קבלת התואר "דוקטור לפילוסופיה".
כ מותר להגיש לוועדה תדפיסי של פרסומי כאלה כחלק מהחיבור,
ובלבד שהתדפיסי יהיו כשרי להגשה עלפי שאר סעיפי תקנו זה.
)ד( א התפרס החיבור במלואו בכתב עת מדעי ,ותדפיסי ממנו יוגשו
לוועדה ,חייב החיבור להתפרס בשמו של התלמיד בלבד .שמו של המורה
המנחה יצוי בצורה מתאימה בגופו של החיבור או בהערה.
)ה( תלמיד מחקר המפרס את מחקרו או חלק ממנו בדפוס או בכל צורה של
פרסו ברבי ,באמצעות האוניברסיטה או כל מו"ל שהוא ,או כמאמר
באחד מכתבי העת המדעיי ,יוסי לפני גו המחקר הערה שבה יוסבר כי
המחקר הוכ כעבודת דוקטור לקבלת תואר באוניברסיטה ,וייאמר בה
בהדרכת מי בוצע המחקר ,באיזו מחלקה ,ומתי אושרה הדיסרטציה.
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)ו( נוסח השער העברי של החיבור:

______________________________
)ש החיבור(

חיבור לש קבלת התואר "דוקטור לפילוסופיה"
מאת:
_______________________________
)שמו של תלמיד המחקר ,ש פרטי לפני ש משפחה(

המחלקה ל __________________
)ש המחלקה(

הוגש לסנט של אוניברסיטת בראיל

________________

רמת ג

)החודש והשנה העבריי של
תארי הגשת החיבור לוועדה (

)לדוגמא :תשרי ,תשס"ז(
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)ז( נוסח השער הלועזי של החיבור:

___________________________________
)ש החיבור בלועזית(

___________________________________

)שמו של תלמיד המחקר בלועזית ,ש פרטי לפני ש משפחה(

_____________ Department of
)ש המחלקה(

Ph.D. Thesis

Submitted to the Senate of Bar-Ilan University

Ramat-Gan, Israel

_________________
)החודש והשנה הלועזיי של
תארי הגשת החיבור לוועדה(.

)לדוגמא( October 2006 :
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)ח(

בעמוד שמעבר לשער הפנימי יש להזכיר את ש המנחה/י בנוסח זה:
"עבודה זו נעשתה בהדרכתו /של פרופ'  /ד"ר ________________
מהמחלקה/ות ___________________ של אוניברסיטת בראיל".
עמוד זה לא יכיל כל מילי נוספות )ג לא את שמו של בית הדפוס(.
הפיסקה המציינת את שמו )שמ( של המנחה)י( תודפס בלועזית ,מעבר לשער
הלועזי של החיבור ,בנוסח זה:
_____________ This work was carried out under the supervision of Prof./Dr.
Department of _______________________,
Bar-Ilan University.

 .15תעודת הדוקטור
התלמיד יקבל תעודה המעידה על סיו לימודיו לתואר דוקטור ובה יצוי
התואר ונושא החיבור .במקרה שיוחלט על הענקת הציו "מעולה" יצוי ג
הציו בתעודה .התעודה תהיה חתומה בידי נשיא האוניברסיטה ,רקטור
האוניברסיטה ויו"ר הוועדה.

 .16כללי
)א( סדרי ההרשמה ,צורת הפנייה לוועדה והגשת הדיווחי ,הוראות לעריכת
החיבור וסדרי הגשת עבודת הדוקטור  ייקבעו עלידי המזכיר האקדמי
בהתייעצות ע יו"ר הוועדה.
)ב( התקנות הכלליות המחייבות את תלמידי האוניברסיטה ,חלות ג על
תלמידי מחקר במש כל שנות לימודיה באוניברסיטה.
)ג( תקנות הלימודי יחולו על התלמיד כפי שפורסמו בשנת לימודיו הראשונה
במחלקה .ע זאת רשאית המחלקה להכניס שינויי במערכת הלימודי,
ובלבד שהללו לא יהיו כרוכי בשינוי במכסה הכוללת של שעות הלימוד,
כפי שהיו נהוגות בשנת לימודיו הראשונה.
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הוראות ונהלים -
למועמדים ולתלמידי מחקר
חלק ב'
.1

הגשת מועמדות
)א( מועמדות ללימודי לקראת התואר השלישי יש להגיש על גבי טפסי של
הוועדה לתואר שלישי .לטפסי יש לצר דמי רישו וכל המסמכי
המוזכרי בה )בשני עותקי( .טפסי שלא ימולאו בהתא להוראות
יוחזרו לשולחיה.
)ב( מזכירת הוועדה תפתח תיק לכל מועמד ותאשר את קבלת הטפסי
והמסמכי .בשו מקרה אי באישור זה משו הודעה על קבלת המועמד
ללימודי.
)ג( הוועדה תתייחס רק למסמכי מקוריי או לצילומי מאושרי עלידי
גו מוסמ .צילומי והעתקי לא מאושרי יוחזרו לשולחיה.
)ד( אפשר להגיש מועמדות ג א חלק מהמסמכי חסרי .במקרה זה יקבל
המועמד הודעה על פתיחת תיק ופירוט המסמכי החסרי .המזכירות
תחכה חודשיי להשלמת המסמכי .א לא הגיעו המסמכי תו המועד
הזה ,יבוטל התיק והמועמד יקבל חזרה את מסמכיו לפי דרישתו .דמי
הרישו לא יוחזרו.
)ה( מועמד שתיקו בוטל ,רשאי להגיש את מועמדותו שנית אחרי הגשת כל
המסמכי הדרושי .במקרה זה יחויב בדמי רישו כמו כל מועמד חדש.
)ו( ע השלמת התיק ,יתחיל הטיפול בהכנתו לדיו .לאחר החלטת הוועדה,
יקבל המועמד הודעה בכתב ,ובה תירש ההחלטה והתנאי ללימודיו )א
נתקבל(.
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בדר כלל מחליטה הוועדה אחת ההחלטות הבאות:
) (1לא לקבל את המועמד ללימודי ,א רמתו איננה בהתא לדרישות
או שאי אפשרות לבצע באוניברסיטת בראיל את המחקר שהוצע
על ידו.
) (2לקבלו כתלמיד על תנאי או כתלמיד שלא מ המניי לתקופה הנקובה
בתקנו ,א הוטלו עליו דרישות מיוחדות ללימודי השלמה ,או שהוא
מועמד למסלול הישיר.
) (3לקבלו כתלמיד מ המניי א אי עליו חובה של לימודי השלמה.
כמוב שייתכנו החלטות מיוחדות ,הכל לפי העניי ,א בשו מקרה
לא יוענק מעמד של תלמיד מ המניי ,אלא לפי סעי  3דלעיל.
) (4תלמיד שהתקבל במעמד של "השלמות" א להשלמת קורסי או
להשלמת כתיבת עבודה שוות ער לתיזה לתואר שני ,חייב לסיי את
לימודי ההשלמה תו שנה אחת .יש לעמוד בבחינה על העבודה שוות
הער כמקובל על עבודה בתואר שני.
)ז( פרטי על ביצוע המחקר מחו לאוניברסיטה ,מינוי מנחה מבחו ,מכסת
השעות ,לימודי חו וכדומה  ראה בתקנו.
)ח( מזכירות הוועדה לתלמידי מחקר עומדת לרשות התלמידי בשעות
העבודה הרגילות בכל הענייני שבטיפולה.

.2

סדרי רישו שנתיי
)א( כל תלמיד לתואר שלישי חייב להירש ללימודי ולשל שכר לימוד מדי
שנה בשנה ,החל משנה"ל הקרובה למועד קבלתו ועד לשנה"ל שבה יגיש
את הדיסרטציה שלו.
)ב( תלמיד שיתקבל במש סמסטר א' של שנה"ל יירש מיד ע קבלתו
לשנה"ל השוטפת .א יתקבל במועד מאוחר יותר ,יהא הדבר נתו לשיקול
דעתו א להירש מיד או בשנה"ל שלאחריה .א יחליט לא להירש מיד,
עליו להודיע למשרד הוועדה על דחיית לימודיו לשנה"ל שלאחריה.
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)ג(

הרישו קובע את המועד ללימודי בקורסי ובסמינרי בלבד .התלמיד
רשאי להתחיל בקשריו ע המנחה ובעבודת המחקר מיד ע קבלתו.

)ד( המזכירות האקדמית מפרסמת כל שנה חוברת ובה פרטי על סדרי
הרישו ומועדיה ,גובה שכ"ל וכד' .חוברת זו תישלח לביתו של התלמיד
לפני מועד הרישו.
)ה( מי שלא נרש במועד הקבוע מסיבות מוצדקות ,רשאי להירש בכל מועד
אחר ,בתנאי שיבצע את כל פעולות הרישו לפני תחילתה של שנת
הלימודי .לאחר מועד זה יירשמו רק תלמידי שקיבלו רשות מוקדמת
לכ מאת יו"ר הוועדה.
)ו( בתקנו הלימודי הכללי המחייב ג את תלמידי המחקר נאמר" :סטודנט
שלא נרש ייחשב כאילו ויתר על זכותו לסיו הלימודי ולקבלת
התואר ".הוועדה מקפידה על קיומה של תקנה זו ומוציאה מרשימת
התלמידי כל מי שלא סיי את כל תהלי הרישו במועדו.
)ז( תלמיד ששמו הוצא מהרשימה הנ"ל וירצה להמשי בלימודיו ,חייב בפנייה
מיוחדת ומנומקת ליו"ר הוועדה שיחליט א לאפשר לו להירש .א
ידחה היו"ר את הבקשה ,יורשה התלמיד להגיש את מועמדותו מחדש
והוועדה תהיה רשאית לקבוע תנאי חדשי ללימודיו.
)ח( ברישו ובשכ"ל מדי שנה חייב כל תלמיד ג א מילא את כל חובותיו,
פרט להגשת החיבור .במקרה זה יש לרשו בטופס הרישו לקורסי
"אינו חייב בקורסי" .בכל מקרה ייחת הטופס עלידי ראש המחלקה או
ממלא מקומו.
)ט( כתלמיד רשו נחשב מי שהחזיר את טופס הרישו לקורסי וקיבל אישור
על תכנית לימודיו וקליטתה במחשב .תשלו שכ"ל בלבד או ביצוע חלקי
של פעולות הרישו אינו נחשב כרישו וסעי  (2)1דלעיל חל עליו.
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)י( תלמיד שאושרה לו שנת חופשה מלימודי ,פטור מרישו ומשכ"ל לאותה
שנה.

)יא( תלמיד לתואר שלישי אינו רשאי להרש ללימודי לתואר נוס
ללא קבלת אישור בכתב מהוועדה.

.3

דיווח על התקדמות במחקר
התקנו מחייב כל תלמיד לדווח פע בשנה על התקדמותו במחקר .את הדיווח
יש להגיש לוועדה המחלקתית או לוועדה הפקולטאית.
הדיווח ייער בצורה הבאה:
)א( הדיווח יודפס על עמוד אחד בלבד ,ובו יופיעו הסעיפי המפורטי להל:
במקרי מיוחדי יצור ד ובו יפורטו הבעיות שבה נתקל התלמיד.
)ב( הדיווח יכלול את הסעיפי הבאי:
) (1הש ,מס' ת"ז ,המחלקה ,נושא המחקר ,ש המנחה ותארי
הדיווח.
) (2ראשי פרקי או שלבי עבודה כפי שפורטו בתכנית המחקר ,תו ציו
חלקי עבודה שבוצעו בשני קודמות.
) (3פירוט העבודה שבוצעה בשנה שאליה מתייחס הדיווח .הפירוט ייעשה
בצורה תמציתית עד כמה שאפשר.
) (4תלמידי ותיקי )למעלה משנתיי( ירשמו את המועד המשוער
להשלמת העבודה .תלמידי חדשי ירשמו תארי קבלת ללימודי
ותארי שבו אושרה תכנית המחקר .כא תופיע ג חתימת התלמיד.
) (5הערות המנחה וחתימתו.
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)ג( בד הנפרד ,שהוזכר בסעי א' לעיל ,יפורטו הבעיות המיוחדות הגורמות
לעיכובי במחקר כגו :חוסר מכשור מתאי ,עיכובי בהשגת צילומי,
ניסויי שנכשלו ויש לחזור עליה ,עיכובי מינהליי ותקציביי ,בעיות
אישיות ומשפחתיות וכד' .הדפי הנפרדי חייבי א ה להיות חתומי
עלידי המנחה והתלמיד.
)ד( אי לכלול בדיווח בקשות לפעולה מצד הוועדה כגו :הצעות לשינוי
בתכנית המחקר ,שינוי בהדרכה ,שנת חופשה וכד' .הזכרת הדברי בדיווח
לא תביא לאישור הבקשה .מקרי כאלה מחייבי פנייה ישירה אל יו"ר
הוועדה .לבקשה כזאת יש לצר המלצה מאת ראש המחלקה והמנחה.
)ה( בדיווח חייב כל תלמיד שתכנית המחקר שלו אושרה עלידי הוועדה לתואר
שלישי.
)ו( תלמיד הנדרש על ידי המנחה להגיש דיווח מפורט יותר ,יגיש לוועדה
הפקולטאית העתק ממנו בתוספת הפרטי הנדרשי כא שלא נכללו
בדיווח למנחה.
)ז( תלמידי שסיימו כבר שלוש שנות לימודי )במדעי החברה והטבע( או
ארבע שני )במדעי היהדות והרוח( ולא הגישו את חיבוריה חייבי
לבקש מהוועדה אישור להמש לימודיה .הדיווחי השנתיי ישמשו
בסיס להחלטת הוועדה בעניינ.

.4

הגשת הדיסרטציה וסיו הלימודי
)א( תלמיד מ המניי לתואר שלישי שהיה רשו באופ חוקי במש שנתיי
לפחות ,רשאי להגיש לוועדה את החיבור שלו לש קבלת התואר.
)ב( התלמיד ימסור למשרד הוועדה ארבעה עותקי מחיבורו )הגשה ראשונה(
ללא תשלו ויקבל אישור רשמי על הגשת החיבור .אישור זה אינו מזכה
אותו לשאת את התואר "דוקטור" ,א פוטר אותו מכל החובות החלות על
תלמידי מחקר )שמיעת קורסי נוספי ,רישו ,שכ"ל וכד'(.
)ג( הוועדה תדו בבקשתו של התלמיד לקבלת תואר ובמינוי שופטי על
החיבור רק לאחר שיוברר כי הוא מילא אחרי כל הדרישות של התקנו
)קורסי ,סמינריוני ,שפות ,לימודי יסוד ביהדות ,רישו וכד'(.
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)ד( לא יתקבל חיבור שאיננו בתחו תכנית המחקר שאושרה עלידי הוועדה.
)ה( אפשר להגיש חיבור במש כל שנת הלימודי .התהלי של אישור חיבור
הינו ממוש ועל כ יש להגיש את החיבור לא יאוחר מסו חודש ניס.
הגשת החיבור במועד מאוחר יותר עלולה לגרו להעברת הטיפול בנושא
לשנת הלימודי שאחריה.
)ו(

א הוועדה תחליט לדרוש תיקוני בחיבור ,יחולו על התלמיד מחדש כל
החובות החלות על תלמידי תואר שלישי עד לאישורו הסופי של החיבור.

)ז( החלטת הוועדה לא להכיר בחיבור כראוי לעבודת דוקטור וקביעה שאינו
נית לתיקו ,משמעה הפסקת לימודי .תלמיד שחיבורו לא נתקבל יכול
להגיש מחדש את מועמדותו ללימודי לקראת התואר השלישי .א
יתקבל ,יהיה דינו כדי כל תלמיד חדש.
)ח( אחרי אישור החיבור עלידי הוועדה ימסור התלמיד למשרד הוועדה
שלושה עותקי נוספי מחיבורו )הגשה סופית( .א נדרש להכניס
תיקוני בעבודתו ,יהיה עליו למסור שמונה עותקי מתוקני.
)ט( אישור על סיו לימודי ועל זכאות לתואר יינת לתלמיד לאחר אישור
החיבור עלידי הוועדה.
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שונות
א.

שכר לימוד
תלמיד הלומד לתואר שלישי ישל לא פחות מ 200%שכר לימוד בעבור
לימודיו .התלמיד ישל  50%משכר הלימוד שנקבע לאותה שנה בארבע השני
הראשונות ללימודיו וכ תשלומי נלווי .שכר הלימוד ששול בעבור לימודי
השלמה או בעבור לימודי במסגרת תואר אחר לא ייכלל בחישוב תשלו
המינימו של שכר הלימוד.
מ השנה החמישית ואיל ועד הגשת עבודת הדוקטור ישל תלמיד  10%משכר
הלימוד הבסיסי ותשלומי נלווי ,א סיי את כל חובות השמיעה בקורסי
או שהוא לומד בקורס עד  2שעות שנתיות .א התלמיד חייב לשמוע קורסי
יותר מ 2שעות שנתיות ייקבע שכר הלימוד לפי היק השעות.
סטודנט במסלול המשולב ישל בשנתיי הראשונות במסגרת לימודיו לתואר
שני  200%שכר לימוד בכפו להחלטות ועדת מל לקביעת שכר הלימוד
במוסדות להשכלה גבוהה.
ע קבלתו ללימודי תואר שלישי ,ישל התלמיד שכר לימוד מדי שנה בגובה
 25%משכר הלימוד הבסיסי ותשלומי נלוי ,עד לסיו לימודיו )עד ארבע
שני נוספות( .תלמיד שלא יעמוד בתנאי סיו הלימודי בארבע שני ,יאבד
את זכותו בהקלת התשלומי ויחוייב במלוא התשלו.
ללימודי השלמות נקבע שכר לימוד יחסי לפי היק השעות.
תלמיד לתואר שלישי שלא נרש ללימודי ,בלי לקבל את אישור הוועדה
לתואר שלישי ,ומבקש להירש להמש לימודיו יגיש בקשה לוועדה לתואר
שלישי לחידוש לימודי .חידוש הלימודי כרו בתשלו של דמי חידוש
לימודי בס  2,500ש"ח ,בנוס לשכ"ל המתחייב בשנת הלימודי.
פרטי נוספי מופיעי בחוברת ההוראות להרשמה ,הנשלחת לכל התלמידי
מדי שנה לקראת עריכת תכנית הלימודי.
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ב.

מלגות

מלגות הנשיא
 .1רקע
אוניברסיטת בראיל פתחה במבצע מיוחד להגדלת מספר של הדוקטורנטי
הלומדי במחלקותיה  במיוחד בתחו מדעי האד  ולזירוז קצב סיו לימודיה.
מאז תחילת הפרויקט גדל מספר הדוקטורנטי באוניברסיטה ,והוא הגיע בתשס"ו
ל .1,640מדי שנה נקלטי באוניברסיטה  150דוקטורנטי מצטייני ,הזוכי במלגת
קיו בס  40,000ש"ח לשנה ,במש  4שני ,שבמהלכ ה מתחייבי לסיי את
עבודת הדוקטור.
המלגה השנתית משולמת מדי חודש בחודשו ,ומקבלי המלגה אינ רשאי להשתכר
בדר אחרת )פרט לעבודה אקדמית ,או כזו הנדרשת לצור המחקר ,ובהיק מוגבל(,
כ שכל זמנ מוקדש לעבודת המחקר ,ולסיו הדוקטורט במועד שנקבע.
ועדה אקדמית מיוחדת בוחרת את הדוקטורנטי הראויי ביותר לקבלת המלגה ,מבי
מאות המועמדי ,והיא ג מקיימת מעקב אחר מהל לימודיה .זוכי המלגות חותמי
על חוזה המפרט את התנאי לקבלת המלגה ,את דרישות המחקר ,את נסיבות ביטול
המלגה ,ומפרט את לוח הזמני הנדרש לסיו הדוקטורט בהתא לשלבי המחקר.
 .2הגשת מועמדות
בחודשי מראפריל מתפרס קול קורא בעיתונות להגשת מועמדי לקבלת מלגת
הנשיא.
הפניה מופנית למועמדי שסיימו לימודי תואר שני ע תזה באוניברסיטאות באר או
בחו"ל בממוצע לימודי גבוה ,שה בעלי ניסיו מחקרי ,וסיימו בשני האחרונות את
עבודת התזה בהצטיינות .במקרי יוצאי מ הכלל ומיוחדי מאוד ,תתקבלנה ג
פניות מבוגרי מצטייני שסיימו לימודיה לאחרונה ,והינ בעלי נתוני מתאימי
ללמוד במסלול ישיר לדוקטורט.
לבקשות יש לצר גיליונות ציוני עדכניי ,אישורי על ציו התזה ,פרסומי ושני
מכתבי המלצה לכל היותר.
 .3מעקב
פעמיי בשנה ,בתו כל סמסטר נדרש מועמד למלא דו"ח התקדמות על עבודתו,
ובמקביל ממלא המנחה דו"ח מעקב על עבודת הסטודנט .הדו"חות השוני נבחני על
ידי הוועדה המלווה הרשאית להפסיק לימודיו של סטודנט שאיננו עומד בציפיות.
 .4מלגאי נשיא המסיי את עבודת הדוקטור לפני תו הזמ הנקוב בחוזה ,ימשי
לקבל את המלגה עד תו התקופה.
 .5נית לקבל טופס מועמדות באתר האינטרנט בלבד.
http://www.biu.ac.il/academic-secretary/MilgotHaNassi.htm
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בניי ס"ל )יהדות ,(404חדר 111
מיקו:
שעות קבלה :א'ה'9:0013:00 ,
milgat.hanasi@mail.biu.ac.il
דוא"ל:

מלגות
תלמידי תואר שלישי יכולי להגיש בקשה למלגה .ועדת המלגות והפרסי
תבדוק כל בקשה בהתחשב בהישגי האקדמיי של התלמיד.
טופסי בקשה למלגות נית לקבל ולהגיש במודיעי שבבניי המינהלה.
שעות הקבלה בוועדת המלגות :ימי א' ,ג'11:3014:00 :
ימי ב' ,ה'08:3010:30 :
ביו ד' אי קבלת קהל.
טלפו035318501 :
פקס037384002 :
מועד הגשת הבקשות :בחודשי סיוותשרי )יוניספטמבר(.
תשובות לבקשות :ניתנות כחודשיי לאחר תחילת שנת הלימודי.
ערעורי :אפשר להגיש בתו שבועיי מיו קבלת התשובה.
מומל לעיי מידי פע בפע בלוח המודעות של ועדת מלגות,אזור משפטי
בניי ) 304שלייפר( .בלוח זה מתפרסמות הודעות על מלגות מקרנות חו שונות.
כמו כ אפשר לקבל "חוברת מלגות" באגודת הסטודנטי בתחילת שנה"ל.

מלגות הפקולטה למדעי הרוח
הפקולטה למדעי הרוח מעניקה מלגות שכר לימוד מלאות על בסיס מצוינות ו/או על פי
מצב כלכלי .במקרי מיוחדי תינת ג מלגת קיו.
קבלת המלגות מותנית בסיו התואר השלישי במש ארבע שני.
תלמידי המתקבלי לאחת ממחלקות הפקולטה למדעי הרוח ,מתבקשי להגיש את
בקשת למלגה לפקולטה למדעי הרוח מיד ע קבלת ללימודי.
כמו כ נית להוריד את הטפסי בכתובת:
!www.biu.ac.il/Administration/forms/milgot-forms.html

הלוואות
קיימת אפשרות לקבלת הלוואות בתנאי נוחי דר לשכת דיק הסטודנטי.
טלפו כללי 035318274/5 :טלפו מדור שרותי סטודנט035318652 :
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ג.

שפות זרות
תלמיד חייב למלא את הדרישה להוכחת ידיעתו בשפה האנגלית ובשפה זרה
שנייה לכל המאוחר בשנת הלימודי שאחרי אישור תכנית מחקרו.
המחלקות שבה נדרשת ידיעת השפה האנגלית בלבד:
• ביה"ס לחינו
• תלמוד
• משפטי
• לימודי מידע
• מדעיהחיי
• אנגלית
• כימיה
• תרבות צרפת
• פיסיקה
• פילוסופיה כללית
• מתמטיקה
• ערבית
• מדעי המחשב
• מוסיקה
• לימודי פרשנות
• פסיכולוגיה
• מדע ,טכנולוגיה וחברה
• ביה"ס לעבודה סוציאלית
• לימודי ניהול ויישוב סכסוכי
• סוציולוגיה ואנתרופולוגיה
• לימודי מגדר
• קרימינולוגיה
• מדעי המוח
• כלכלה
• ביה"ס להנדסה
• ביה"ס למינהל עסקי
• גאוגרפיה וסביבה
המחלקות שבה נדרשת ידיעת שפה זרה שנייה מודרנית
נוס על השפה האנגלית:
• ספרות משווה
• תנ"
• מדעי המדינה
• ספרות ע ישראל
• יהדות זמננו
• לשו עברית ולשונות שמיות
• אמנות יהודית
• תולדות ישראל
• לימודי יהדות ספרד והמזרח
• היסטוריה כללית
• לימודי קלאסיי
• היסטוריה של המזרח התיכו
• תרגו וחקר התרגו
• לימודי אר ישראל וארכיאולוגיה
• פילוסופיה יהודית
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תלמיד יוכל להוכיח את שליטתו בשפות זרות בדרכי האלה:
בשפה האנגלית :במבח בשפה האנגלית.
פטור :מי שקיבלו במבח מיו לתואר שני בבראיל ציו
"פטור" או סיימו בהצלחה קורס למסטרנטי ברמה  2או ,4
או קורס לדוקטורנטי.

בשפה זרה שנייה:
.1
.2

.3

השתתפות בקורס ועמידה בבחינה בסיו הקורס.
הוכחת בקיאות בשפה במבח פטור מיוחד.
בשפה הצרפתית  הבחינה מתקיימת במחלקה לצרפתית.
הודעה על מועדי הבחינה מתפרסמת על לוחות המודעות.
מבחני בשפות אחרות ייקבעו בתיאו אישי במחלקות לשפות.
הצגת ציו "עובר" בקורס או במבח בשפה זרה שנייה במסגרת הלימודי
לתואר שני.
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ד.

הדפסת עבודת הדוקטור ומלגת סיו
הנחיות להדפסת עבודת הדוקטור והגשתה יש לקבל במשרד הוועדה.
כמו כ נית לראות את ההנחיות באתר האינטרנט של הוועדה:
http://www.biu.ac.il/Regist-Pgms/phd

מלגת החזר שכרלימוד :מלגת החזר שכרלימוד תנת לתלמיד לתואר שלישי
בכל מסלול ובלבד שסיי את לימודיו ואשר הדיסרטציה שלו אושרה על ידי
הוועדה לתואר שלישי בתו ארבע שני .ההחזר ינת רק לסטודנטי ששילמו
מכספ ה את שכר הלימוד.

ה.

נוהל שמירת סודיות והתחייבות לסודיות
כל סטודנט לתואר שלישי מחויב לשמירת סודיות ,על מידע מכל סוג אשר רכש
או ירכוש אודות פרוייקטי הנערכי באוניברסיטת בראיל ,או המתייחסי
לענייני אחרי כלשה הנערכי בבראיל )להל" :המידע"( .על כל מידע מעי
זה יחולו התנאי המחייבי הבאי:
) (1לא לגלות לכל אד ו/או לגו מאוגד כלשהו ,בכל צורה שהיא ,המידע או
כל חלק ממנו.
) (2לשמור על המידע בקפדנות ולפעול כ שהמידע לא ייאבד ו/או יימסר ו/או
יועתק ו/או יועבר לאחרי .במקרה של אובד המידע ,תימסר על כ
הודעה לבראיל ,לאלתר.
) (3לנקוט בכל האמצעי הסבירי כדי למנוע הגישה למידע עלידי כל אד
ו/או תאגיד כלשהו.
) (4להחזיר את המידע ואת כל עותקיו לבראיל ולמחוק את כל המידע
ממאגרי המידע אשר ברשות הסטודנט ,על מנת שלא יישאר ברשותו שו
העתק ממנו ,וזאת ע קבלת דרישה לכ מאת בראיל להחזיר את המידע
ו/או שלא יהיה צור עוד במידע לצור עבודת הסטודנט.
) (5בכל מקרה שיהיה ספק אודות מהותה של התחייבותו עלפי ההסכ,
ידרוש הסטודנט הבהרה בכתב מאת בראיל לפני שינקוט בצעד כלשהו.
שו דבר הכתוב בסעי זה לא יפגע בהתחייבות מהתחייבויות הסטודנט
כמפורטות בהסכ.
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) (6לא ייעשה שימוש כלשהו במידע מלבד לש השימוש שלשמו הוא נמסר
לסטודנט.
) (7כל זכויות הקניי במידע הינ ויהיו לרכושה הבלעדי של בראיל.
) (8התחייבויות הסטודנט עלפי ההסכ יחולו על כל חלקי המידע שרכש או
שירכוש מאת בראיל אלא א יוכל להוכיח כי:
)א( המידע היה ידוע לו לפני שקיבל אותו מאת בראיל.
)ב( המידע היה ידוע לציבור או נית היה להשיגו בידי הציבור לפני
המועד שבו נמסר לסטודנט המידע עלידי בראיל.
)ג( המידע הפ להיות לנחלת הכלל או שנית היה להשיגו בידי הציבור
לאחר המועד שבו נמסר המידע לסטודנט עלידי בראיל ,והוא לא
היה אחראי או קשור לתהלי.
) (9הסכ זה בא במקו כל מצג קוד בי בכתב ובי בעלפה.
) (10כל תיקו להסכ זה ייעשה בכתב וייחת עלידי שני הצדדי.
) (11הסכ זה יחייב ג את יורשיי הסטודנט ,מנהלי עזבונו והמוציאי לפועל
של צוואתו במקרה של פטירתו ,חס וחלילה.
) (12על הסכ זה יחול החוק הישראלי .סמכות השיפוט תוקנה א ורק לבית
המשפט המוסמ בתלאביב.
) (13התחייבויות הסטודנט עלפי הסכ זה ימשיכו לעמוד בתוקפ לתקופה של
חמש שני החל מתארי חתימת מסמ זה ,או ממועד מסירת המידע ,לפי
המאוחר שביניה.

ו.

איסור השימוש בטלפו סלולרי בחדרי הכיתות ובספריות
חל איסור מוחלט על הכנסת טלפוני סלולריי פתוחי לחדרי הכיתות
ולספריות.
תלמיד שייכנס לחדרי הכיתות ולספריות ע מכשיר סלולרי פתוח ,או שיימצא
ברשותו טלפו פעיל ,צפוי להעמדה בפני ועדת המשמעת.
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הפקולטה למדעי היהדות
תנ"
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

פרשנות ימי הביניי
תרגומי עתיקי
אמונות ודעות במקרא
המקרא על רקע המזרח הקדמו )בשיתו ע החטיבה האשורולוגית במחלקה
ללשו עברית ולשונות שמיות(
היסטוריוגרפיה מקראית )בשיתו ע המחלקה לתולדות ישראל(
בחינות ספרותיות במקרא
נוסח ומסורה
הספרי החיצוניי )בשיתו ע המחלקה לתולדות ישראל ולימודי א"י
וארכיאולוגיה(.
לקבלת פרטי נוספי נית לפנות למחלקה לטלפו .5318258
E-mail: depttn@mail.biu.ac.il

תלמוד
.1
.2
.3

.4

ספרות ההלכה של התנאי ושל האמוראי :משנה ,תוספתא ,מדרשי הלכה ,שני
התלמודי ,מבחינה פילולוגית ,היסטורית ,הלכתית ומבחינת הריאליה.
הספרות הרבנית לענפיה ,פרשנות לספרות חז"ל ,ספרי פסק )כולל אוספי מנהגי(
וספרי השו"ת ,מתקופת הגאוני ועד ימינו.
תולדות ההלכה מימי הבית השני ועד ימינו ,בי מחקרי הדני בתקופות
מסוימות ובי מחקרי העוסקי ברצ היסטורי מוגדר.
במסגרת זו נכתבי מחקרי על נושאי ספציפיי כגו תפילה ומועדי ,תולדות
המנהגי ומחקרי היסטוריי בנושאי הלכתיי הכלולי בכל חלקי השולח
הערו.
ספרות האגדה לענפיה ולדורותיה מבחינה פילולוגית ,היסטורית ,רעיונית
ומבחינת הראליה.
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.5
.6

משפט עברי  דרכי פסיקה ונושאי אקטואליי בתחומי הכלולי בחוש משפט
ובאב העזר.
מחקרי גניזות  תעודות מדבר יהודה ,גניזות קהיר ,גניזות אשכנז
לקבלת פרטי נוספי נית לפנות למחלקה לטלפו .5318593
E-mail: depttl@mail.biu.ac.il

ספרות ע ישראל
המחלקה לספרות ע ישראל מקיימת מספר מסלולי מחקר לקראת התואר השלישי –
מסלולי אלה מעניקי לתלמידי המחקר אפשרויות מגוונות להתמחות בספרות
העברית החדשה והעכשווית ,בספרות העברית של ימי הביניי ובספרות הקדומה .כמו
כ מקיימת המחלקה מדורי התמחות במרכזי מיוחדי בספרות בלשונות היהודי
בספרות יידיש ולאדינו ונותנת אפשרות לקיו מחקרי ביצירה הספרותית בערבית
יהודית.
תחומי המחקר המרכזיי במחלקה:
 .1ספרות עברית חדשה:
מסלול זה מכשיר את תלמידי המחקר לכתיבת מונוגרפיות על יוצרי בשירה
ובפרוזה של הספרות העברית החדשה מתקופת ההשכלה ועד ימינו .במסגרת
הכשרה זו נית לעסוק בסוגיות פואטיות בתחו המודרניז העברי באירופה
ובאר ישראל ,מגמות מרכזיות בספרות העברית המודרנית במחצית השנייה
של המאה העשרי ,והפוסט מודרניז בספרות העברית .תלמידי המחקר
במסלול זה מתמחי בגישות עדכניות בתיאוריה של הספרות הכללית:
פואטיקה תיאורית ,תורת השיח וגישות מודרניות ופוסטמודרניות בקריאת
הטקסט הספרותי ועיוני מחקר ביתחומיי.
 .2השירה ,הפיוט והסיפורת בימי הביניי:
מסלול זה כולל את חקר השירה והפיוט למרכזיה ולתקופותיה :הפיוט
הארצישראלי הקדו ,הפיוט הקדו במזרח ,שירת ספרדקודש וחול ,השירה
העברית באיטליה ובאשכנז ,השירה והפיוט בפרובאנס והשירה העברית בצפו
אפריקה ובארצות האיסלא .עוד כולל המסלול את חקר הסיפורת העברית
בימי הביניי לסוגיה וכ המקאמה ובנות סוגה ,הספרות ההיסטוריוגרפית,
ספרות המשלי העברית וכיו"ב.
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 .3הספרות העברית הקדומה:
מסלול זה מכוו את תלמידי המחקר אל עיו ספרותי במדרש ובאגדות חז"ל
לסוגיה :מעשי חכמי ,הסיפור הדרשני ,המשל והסיפור העממי ,ומציע
קריאות חדשות בטקסטי עתיקי.
 .4הספרות החסידית:
מסלול זה מכי את תלמידי המחקר בתחו הספרות החסידית במאות
השמונה עשרה והתשעה עשרה ,ופורש את התפתחות היצירה החסידית
לתקופותיה ולסוגותיה השונות .הספרות החסידית נלמדת כבעלת איכויות
פואטיות ייחודיות ומשלבת לימוד ומחקר רבתחומי הכולל היבטי רעיוניי
והגותיי בסיפורת החסידית .הדגשת הערכי הפואטיי והאסתטיי נעשית
באמצעות שיח ביקורתי עדכני בצד מחקר קלאסי טקסטואלי וספרותי.
במסלול זה ניתנת האפשרות לחקור את הרנסנס החסידי המתרחש בימינו
ואת יצירות הספרות החסידיות שנכתבו במאה העשרי ובראשית המאה
העשרי ואחת ה במסגרת החברה החסידית המסורתית וה במסגרת 'העיד
החדש' )ניואייג'( והתנועות הניאו חסידיות בנות זמננו.
הקתדרא לחסידות על ש שניידרמ תומכת במחקרי הנעשי בתחו זה
במסגרת המחלקה.
 .5תמאטולוגיה:
תחו החוצה את היצירה היהודית לדורותיה וללשונותיה ,ועוקב אחר
סיפורי בהופעותיה בספרות המקרא ,המדרש ואגדת חז"ל ,הסיפור העברי
בימי הביניי במזרח ובאשכנז ,הסיפור בחסידות ובהשכלה ,והספרות
העברית החדשה .כמו כ התחו מציע כלי לטיפול בסיפורי עממיי
ממסורת ההיגוד של עדות ישראל השונות.
 .6ספרויות בלשונות היהודי )יידיש ולאדינו(:
שני המרכזי הפועלי במסגרת המחלקה – המרכז ללימודי יידיש ע"ש רינה
קוסטה והמרכז לחקר הלאדינו ע"ש נעימה ויהושע סלטי מציעי מסלולי
מחקר ובספרות ובתרבות יידיש ולאדינו.
המרכז ללימודי יידיש:
מקיי מסלול מיוחד ללימודי יידיש לתארי מתקדמי בתחומי הבאי:
מונוגרפיות על יוצרי מודרניי בספרות יידיש בשלהי המאה הי"ט ובמפנה
המאה .הקלסיקוני בספרות יידיש .מחקר ביצירה הספרותית הכתובה
ביידיש קמאית במאות הששעשרה ואיל .עיתונות יידיש במרכזי החיי
היהודיי באירופה,בארצות הברית ובארצות דרו אמריקה .תלמיד שהצעת
המחקר שלו אושרה זכאי לתמיכה שנתית קבועה בגובה שכר הלימוד.
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המרכז ללימודי לאדינו:
מציע לתלמידיו מסלולי לימוד אינטרדיסיפלינריי של ספרות לאדינו ולשונה
לתקופותיה ולפזורותיה ,כגו הספרות מ המסורת שבעלפה והספרות
הכתובה לזרמיה ולסוגיה .תלמידי המרכז פעילי בפרויקטי מחקריי
המותאמי אישית לרקע הלימודי הקוד של התלמיד ולתחומי התעניינותו,
וזאת כדי לאפשר שילוב רבתחומי בחקר הלאדינו ,ספרותה ותרבותה.
מלגות לימוד ייחודיות עומדות לרשות של המתענייני.
לקבלת פרטי נוספי נית לפנות למחלקה לטלפו .035318235
או לכתובת המיילdeptli@mail.biu.ac.il :
וכ לאתר המחלקהhttp://www.hebrewlit-biu.com :

לשו עברית ולשונות שמיות
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16

לשו המקרא
לשו חכמי
לשו ימי הביניי
המסורה וראשית הדקדוק
העברית בת זמננו על כל היבטיה
תורת ההגה והצורות על כל היבטיה
תחביר העברית לתקופותיה )לרבות העברית הרבנית(
תורת הסגנו הבלשנית
לשו התקשורת
סמנטיקה
מילונאות
בלשנות עברית תיאורטית ושימושית
חקר השיח
הארמית לניביה
אכדית ושומרית )אשורולוגיה(
בלשנות שמית משווה
לקבלת פרטי נוספי נית לפנות למחלקה לטלפו .5318226
E-mail: oschwarz@mail.biu.ac.il
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תולדות ישראל
.1

המחלקה מאפשרת התמחות בתולדות ישראל ה עלפי תקופה )העת העתיקה,
הכוללת את תקופת המקרא ,ימי הבית השני המשנה והתלמוד; ימי הביניי; העת
החדשה ויהדות זמננו( ,ה עלפי תחו גיאוגרפי )מזרח אירופה או מערבה ,יהדות
ספרד וארצות המזרח ,ארישראל וכיו"ב( ,וה עלפי גישות מחקריות
)היסטוריה חברתית ,חקר המגדר ,היסטוריה תרבותית ,היסטוריה פוליטית,
היסטוריה כלכלית ,תולדות הרעיונות ,היסטוריוגרפיה וכיו"ב(.

.2

המחלקה מעודדת מחקר ביתחומי ,תו הדגשת מקומו של חקר תולדות ישראל
במדעי היהדות ,וראיית תולדות ישראל עצמ בהקשרי הנחוצי של
ההיסטוריה הכללית.
לקבלת פרטי נוספי נית לפנות למחלקה לטלפו .035318353
E-mail: deptti@mail.biu.ac.il

היסטוריה כללית
.1
.2
.3
.4

התקופה הקלאסית
ימי הביניי
הזמ החדש
בזמ החדש אפשר לבחור במסלול :אירופה ולימודי אמריקניי.
לקבלת פרטי נוספי נית לפנות למחלקה לטלפו .035318390
E-mail: General-History.Dept@mail.biu.ac.il

היסטוריה של המזרח התיכו
תחומי המחקר של המחלקה מתמקדי בהיסטוריה הפוליטית ,החברתית ,הכלכלית,
התרבותית והדתית של האזורי הערבי והמוסלמי של המזרח התיכו ,החל
מהופעת האסלא ועד לימינו.
מסלולי המחקר העיקריי ה:
 .1תקופת ימי הביניי )מהופעת האסלא במאה השביעית ואיל(
 .2תקופת שלטונה של האימפריה העת'מאנית
 .3תולדות המזרח התיכו בעת החדשה )מאות (2019
 .4נושאי מזרח תיכוניי בני ימינו
לקבלת פרטי נוספי נית לפנות למחלקה לטלפו .035317407
E-mail: bonidg@mail.biu.ac.il
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לימודי אר ישראל וארכיאולוגיה
המחלקה מאפשרת לתלמידי להגיש עבודות בחקר אר ישראל לתקופותיה ובעיקר
בתחומי האלה:
 .1ארכיאולוגיה ותרבות חומרית של האר ויושביה בתקופות ההיסטוריות
והארכיאולוגיות השונות.
 .2גיאוגרפיה היסטורית של אר ישראל ,כלכלת האר ,תולדות היישוב ונושאי
אחרי מתחו זה.
 .3תיירות וצליינות לאר ישראל לאור התקופות :היבטי חברתיי ,כלכליי,
היסטוריי ודתיי.
 .4לימודי מדינת ישראל.
 .5מגילות מדבר יהודה.
 .6תולדות הרפואה וחיי היויו באר ישראל הקדומה.
לקבלת פרטי נוספי נית לפנות למחלקה לטלפו .035318350
E-mail: deptle@mail.biu.ac.il

יהדות זמננו
ראש התכנית :פרופ' יהודית באומלשוור
תכנית ביתחומית לתואר שלישי

התכנית מבקשת לסייע לסטודנטי להבי דפוסי שוני של חברה ,תרבות ,וחיי
יהודיי כפי שבאי לידי ביטוי במרכזי היהודיי הגדולי במאה העשרי ועד
לימינו .התכנית שמה דגש על חמישה מוקדי גיאוגרפיי מרכזיי של חיי יהודיי
בתקופה הנידונה לפי הסדר הבא:
א(
ב(
ג(
ד(
ה(

מדינת ישראל
אמריקה הצפונית ואמל"ט
מזרח אירופה ומדינות חבר העמי
מערב אירופה
ארצות האיסלא
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קהל היעד:
התכנית פתוחה לבוגרי מדעי יהדות ,רוח ,חברה ,משפטי וטבע בסיימ את לימודי
המ"א שלה בהצטיינות )ציו ממוצע  .(86עבור סטודנטי בעלי תואר מ"א במדעי
יהדות מאוניברסיטאות זרות שבה נלמדה תכנית ביתחומית ,תעוצב תוכנית לימודי
אישית ,בהתא להתמחות.
קהל היעד הפוטנציאלי של התכנית ה בעיקר סטודנטי הממשיכי לתארי גבוהי
לאחר לימודי המ"א ומבקשי להתמחות בנושא בינתחומי וכ אנשי העובדי
בשטחי שוני שבה נעזרי במידע על העול היהודי העכשווי ,ביניה תחומי
החינו ,ארגו קהילתי ,תקשורת ,פסיכולוגיה ,דת ,שליחות וכדומה.
מסגרת הלימודי:
מלבד המסלול הרגיל לתואר שלישי קיימת ג אפשרות של מסלול משולב לתואר
שלישי לבעלי ציוני סיו מתאימי בתואר ראשו .לכל תלמיד ייקבע מדרי/מלווה
מסגל מורי התכנית .תכנית קורסי הבחירה תיקבע בהתייעצות ע המדרי/המלווה.
התכנית כוללת  20שעות שנתיות המחולקות לקורסי חובה ,לסמינרי ולקורסי רשות.
קורסי החובה )קורסי הליבה( ה קורסי חדשי אשר נבנו במיוחד עבור התכנית וה
מיועדי להקנות לסטודנט ידע תיאורטי בסיסי בשמונה תחומי הקשורי לחקר
העול היהודי בדור האחרו :היסטוריה ,מחשבה מדינית ,חינו יהודי ,אומנות יהודית,
מחשבת ישראל ,סוציולוגיה ,דמוגרפיה ותקשורת בעול היהודי .בנוס על כל סטודנט
ללמוד  6שעות של קורסי בחירה מתו התכנית או ממחלקות אחרות .סטודנטי
משתתפי ג בקולוקוויו של התכנית המשלב סמינר מחלקתי ע הרצאות מפי
דמויות מרכזיות הפועלות בעול היהודי היו בשטחי שוני .לסטודנטי הבאי
משטחי שוני נקבעי ג קורסי השלמה על פי הצור .במסגרת התכנית על כל
סטודנט ללמוד שפה זרה נוספת )בנוס לאנגלית ,שפה זרה ראשונה( ,וזו תקבע באופ
אישי בהתא להתמחות של כל סטודנט.
קורסי בחירה יוצעו בתחומי הבאי:
חינו ,משפטי ,סוציולוגיהאנתרופולוגיה ,תולדות ישראל ,פילוסופיה יהודית ,מדעי
המדינה ,היסטוריה כללית ,מזרח תיכו ,תקשורת ,קרימינולוגיה ,לימודי א"י,
גיאוגרפיה ,ספרות עברית ,ופסיכולוגיה.
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פגישות הדרכה אישית ע מנחי:
הסטודנטי יתבקשו להגיש הצעות מחקר עד סו שנת הלימודי הראשונה .המסלול
המשולב יהיה המסלול המועד בתכנית ולא תכנית לתואר מ"א בלבד .שיטת קורסי
הליבה הסמסטריאליי אמורה לעודד היכרות המשתתפי ע מספר רב של נושאי
רלוונטיי תו זמ קצר כדי לסייע לה בבחירת נושא התזה.
כתיבת עבודות:
התלמיד יחוייב בכתיבת שתי עבודות סמינריוניות ) 4ש"ש( בשניי מתו הקורסי
הנלמדי .עבודה אחת חייבת להיכתב באחד מקורסי הליבה של התכנית .כמו כ ,אחת
העבודות תוכל להיות פרק ראשו מתו התזה.

לקבלת פרטי נוספי נית לפנות לטלפו035317013 :
E-mail: baumelj@gmail.com
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החוג המשולב למדעי היהדות – מסלול אישי
אמנות יהודית
במגמה לאמנות יהודית נית להתמחות בתחומי הבאי :אמנות יהודית בימי
הביניי ,אמנות בית הכנסת ותשמישי קדושה ומצווה ,אמנות יהודית וישראלית
מודרנית.
המגמה מעודדת מחקר בי תחומי ,תו מת דגש על האמנות כראי לתהליכי
היסטוריי ,חברתיי ולאומיי.
הלימודי הינ במסלול אישי.

לקבלת פרטי נוספי נית לפנות למחלקה לטלפו 035318413
E-mail: hanigr@mail.biu.ac.il

לימודי יהדות ספרד והמזרח
במגמה ללימודי יהדות ספרד והמזרח נית להתמחות בתחומי הבאי :ספרות
הדרוש ,הגות יהודית בימי הביניי ,ספרות המוסר וההגות של חכמי המזרח ,תפישות
משיחיות ,ציונות ועליה ,חקר קהילות יהודיות במזרח כגו :מצרי ,סוריה ,עיראק,
תימ ועוד ,חכמי המזרח באר ישראל.
המגמה מעודדת מחקר בי תחומי ,תו מת דגש על התהליכי ההיסטוריי
והחברתיי של יהדות ספרד והמזרח על רקע האירועי ההיסטוריי בעול ובתפוצות
היהודיות השונות.
הלימודי הינ במסלול אישי.
לקבלת פרטי נוספי נית לפנות למחלקה לטלפו 035318413
E-mail: hanigr@mail.biu.ac.il
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הפקולטה למדעי הרוח
מוסיקה
.1

תולדות המוסיקה המערבית:
)א( רנסנס ,בארוק ,קלאסיקה ,רומנטיקה ,והמאה ה20
)ב( מוסיקה ספרדית
)ג( מוסיקה ישראלית אמנותית

.2

אתנומוסיקולוגיה:
)א( אתנומוסיקולוגיה כללית
)ב( אתנומוסיקולוגיה יהודית
)ג( מקורות אתניי במוסיקה אמנותית

.3

תיאוריה של המוסיקה:
)א( תיאוריה וניתוח של מוסיקה טונאלית
)ב( קצב במוסיקה טונאלית
)ג( תיאוריה וניתוח של מוסיקה עכשווית

.4

קומפוזיציה

.5

תרפיה במוסיקה

.6

מוסיקה ומחשבי

.7

מוסיקה אלקטרואקוסטית

.8

מוסיקה לסרטי

לקבלת פרטי נוספי נית לפנות למחלקה לטלפו .035318405
E-mail: oliverb@mail.biu.ac.il
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פילוסופיה
מגמה לפילוסופיה כללית:
אסתטיקה ,אתיקה ,ביואתיקה ,אפיסטמולוגיה ,מטפיסיקה ,פילוסופיה של הדת,
פילוסופיה של הנפש ,פילוסופיה של המדע ,פילוסופיה של השפה ,תולדות הפילוסופיה,
פנומנולוגיה ,פילוסופיה של המשפט ,פילוסופיה של הביולוגיה ,פילוסופיה פמיניסטית,
אקזיסטנציאליז ,פרגמטיז ופילוסופיה קונטיננטלית.
E-mail: nzohar@mail.biu.ac.il

מגמה לפילוסופיה יהודית:
מחשבת חז"ל ,מיסטיקה קדומה ,מחשבה רבנית ,פילוסופיה יהודית בימי הביניי,
קבלה ,ספרות המוסר והדרוש ,פילוסופיה יהודית בעת החדשה מחשבה יהודית
אקטואלית.
E-mail: shearya@mail.biu.ac.il
לקבלת פרטי נוספי נית לפנות למחלקה לטלפו .035318421

ספרות משווה )ספרות העול(
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13

הספרות המערבית מ התרבות הקלאסית )היוונית והלטינית( ועד ימינו
חקר ספרויות אירופה בימי הביניי
ספרויות אירופה וזיקת לאמנות הפלסטית
ספרות הרנסנס ,הבארוק ,ועיד הנאורות והרומנטיקה
השירה באירופה בסו המאה התשעעשרה ובמאה העשרי
ספרות איטליה במאה ה 20וזיקתה לספרות המערבית בארצות אחרות
יצירת של סופרי אירופי במאות התשעעשרה והעשרי ומורשת הפואטית
והאסתטית
חקר השוואתי של הרומ המודרני
הדרמה והרומ בגרמניה וזיקת לספרויות אירופה האחרות
ספרות המחתרת במערב אירופה בימי הכיבוש הנאצי
חקר השוואתי של הדרמה המודרנית
זרמי באסתטיקה
חקר התרגו הספרותי
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 .14יחסי גומלי בי פילוסופיה וספרות .לדוגמא :בתקופה הקלאסית ובתקופה
המודרנית ,דוגמת פנומנולוגיה וספרות ואקזיסטנציאליז וספרות.
 .15התמחות ביתחומית )אמנויות שונות וספרות :מוסיקה ,קולנוע ,במה וכו'(
 .16הלשו הפיגורטיבית והשפעותיה על המשמעות בשירה ובפרוזה

לקבלת פרטי נוספי נית לפנות למחלקה לטלפו .5318281
E-mail: comlit@mail.biu.ac.il

ערבית
.1
.2
.3
.4
.5

היסטוריה של האסלא )מראשיתו ועד ימינו(
תרבות האסלא
ספרות ערבית )קלאסית ומודרנית(
ערביתיהודית )לשו וספרות לענפיה ולדורותיה(
בלשנות ודקדוק
לקבלת פרטי נוספי נית לפנות למחלקה לטלפו .5318374
E-mail: arabdept@mail.biu.ac.il

אנגלית
ספרות אנגלית ואמריקנית
 .1הספרות האנגלית לתקופותיה
 .2הספרות האמריקנית לתקופותיה
 .3תורת הספרות והביקורת
 .4תיאוריה ספרותית
.5שירה ופואטיקה
.6הדרמה האנגלית והאמריקנית לתקופותיה
 .7ספרות נשי
 .8ספרות יהודית באנגלית
 .9גישות יהודיות לספרות ולתיאוריה
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.10ספרות ופדגוגיה
 .11יחסי גומלי בי האמנות הוויזואלית והספרות האנגלית
 .12ספרות המדעי הקוגניטיביי
 .13ספרות ודת
 .14מודרניז ופוסטמודרניז
 .15אוטוביוגרפיה
נושאי בבלשנות אנגלית ושפה אנגלית
 .16בלשנות שימושית ובלשנות כללית
 .17פסיכולינגוויסטיקה ורכישת שפה
 .18סוציולינגוויסטיקה
 .19לשו אנגלית
 .20התפשטות השפה האנגלית והוראתה
 .21דולשוניות
 .22סטיליסטיקה וקשרי בי בלשנות לספרות
 .23חקר השיח
 .24בלשנות תיאורטית
 .25תיאוריית התחביר
 .26סמנטיקה פורמלית
 .27תיאוריית המורפולוגיה
 .28הפרעות בשפה
 .29פונולוגיה
 .30תיאוריות הפרגמטיקה
 .31מחקר בבלשנות קלינית
לקבלת פרטי נוספי נית לפנות למחלקה לטלפו .035318238
E-mail: Lingusitics, Prof. J. Walters waltej@mail.biu.ac.il.
Literature, Prof. Ellen Spolsky spolske@mail.biu.ac.il

תרבות צרפת
.1
.2
.3
.4

חקר השיח החברתי והארגומנטציה בכתיבה העתונאית בצרפת או בטקסטי לא
ספרותיי בני זמננו
ספרות ואמנות
ייצוג דמות היהודי בספרות הצרפתית
השואה בספרות בשפה הצרפתית
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.5
.6
.7

תורות ההומור ,האירוניה והגרוטסקה ויישומ בטקסטי ספרותיי ושאינ
ספרותיי
תרבות קוויבק
טקסטי ספרותיי ושאינ ספרותיי בכל התקופות של ספרות צרפת או
פראנקופוניה בהיבטי שוני :בלשנות ,דעות ,אסטתיקה וכו'
לקבלת פרטי נוספי נית לפנות למחלקה לטלפו .035318232
E-mail: FRENCH.DEPT@mail.biu.ac.il

לימודי מידע
ניהול ידע ומידענות ארגונית

איחזור מידע
ארגו מידע :קטלוג ,מיו ,מפתוח ,בניית תיזאורוסי ,טקסונומיות ,אונטולוגיות,
מטהדטה
הספריה האלקטרונית
אינפורמטריקה
ניהול תוכ דיגיטלי
ניהול ידע ארגוני
מודיעי עסקי

טכנולוגיות מידע
הווב הסמנטי
הספר האלקטרוני
חקר האינטרנט

מידענות חברתית :תרבות האינטרנט והעצמת הפרט
צרכי והתנהגות מידע
מידע חברתי
מידע רפואי
מידע במערכות חינו
הוראה מרחוק
אינפואתיקה
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מידענות במוסדות תרבות והשכלה
אוריינות מידע
עידוד הקריאה
ספריות קהילתיות
ספריות אקדמיות
ניהול והערכה של מרכזי מידע

לקבלת פרטי נוספי נית לפנות למחלקה לטלפו035318351 :
E-mail: www.is.biu.ac.il

תרגו וחקר התרגו
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

גישות פרגמאטיות לחקר התרגו
חקר התרגו הספרותי
חקר התרגו הלאספרותי לסוגיו
בחינה משווה של דפוסי שיח בשפות הנלמדות )עברית ,אנגלית ,צרפתית,
ערבית ,רוסית(
התהלי התרגומי )תהליכי קוגניטיביי בתרגו בכתב ובעלפה(
נורמות של תרגו לעברית במבט היסטורי
תרגו בכתב ובעלפה במערכות רשמיות ושלטוניות שונות )בתימשפט,
בתיחולי וכו'(
תרגו בקהילה
"איכות" בתרגו מהי?
תרגו באמצעות מחשב ,תרגו בעזרת מחשב ,ממשק אדמחשב בתרגו
תרגו ולוקליזציה
תרגו כתבי הקודש
כוללי תרגומיי ) (translational universalsעלסמ שימוש במאגרי
ממוחשבי
היבטי סוציובלשניי של התרגו

לקבלת פרטי נוספי נית לפנות למחלקה לטלפו035318227 :
E-mail: shlesm@mail.biu.ac.il
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לימודי קלאסיי – מסלול אישי
בלימודי קלאסיי נית להתמחות בכל התחומי השייכי ללימוד העול העתיק
היוני והרומאי.
תוכנית הכוללת מספר קורסי וכתיבת עבודת דוקטור תותא באופ אישי לכל
מועמד .תלמידי מצטייני יכולי להרש למסלול משולב של תואר שני ושלישי.
לקבלת פרטי נוספי נית לפנות למחלקה לטלפו035318231 :
E-mail: classica@mail.biu.ac.il
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לימודים בין-תחומיים
לימודי פרשנות
מבוא
תורת הפרשנות היא תחו המתייחס למכלול המדעי :מדעי הרוח ,החברה ,יהדות,
משפטי וטבע .בכל התחומי הללו עוסקי בפרשנות של עובדות ,טקסטי ,תרבויות
והתנהגויות אנושיות .במרוצת הזמ פותחו ג תיאוריות המסבירות את הפעילות
הפרשנית ,תחו זה מוכר כתורת הפרשנות או כהרמנויטיקה.
עד עתה יכול היה הסטודנט להתוודע לתורת הפרשנות רק באמצעות הדיסציפלינה
הספציפית שבה למד במידה וניתנו קורסי במחלקתו .בדר כלל ,א ניתנו קורסי
מתחו תורת הפרשנות ה ניתנו מתו הפרספקטיבה של הדיסציפלינה המסוימת ולא
מתו נקודת המבט הרחבה של התיאוריה ההרמנויטית הכללית .כ למשל הסטודנט
לספרות לומד בדר כלל קורסי מתחו ביקורת הספרות ,סטודנט לאנתרופולוגיה
נחש למחקר האתנוגרפי או הטקסטי של התרבויות השונות ,וכ הלאה.
ההכרה בהיבט הרחב של התחו באה לידי ביטוי בכ שתיאורטיקני עכשוויי
העוסקי בתורת הפרשנות משתמשי מצד אחד במכלול הרחב של הבנת העול העולה
ממדעי הטבע ומצד שני הבנת העול העולה מתחו מדעי החברה ,כאשר הזנה הדדית
זו מתווכת ג דר המסורות הפילוסופיות .ההרמנויטיקה מטבעה היא אפוא
אינטרדיסציפלינרית.

התכנית
המסלול המוצע הוא מסלול לסטודנטי שסיימו את לימודי התואר הראשו
בהצטיינות ואשר מגלי יכולת ללימודי רחבי אופקי .יחד ע זאת ,המסלול יהיה
פתוח ג לסטודנטי מצטייני שכבר סיימו לימודי תואר שני ע תזה באחת
הדיסציפלינות ומבקשי להשתל בלימודי פרשנות ללא כתיבת תזה נוספת.
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המסלול מוצע לתלמידי תואר שני ושלישי )מסלול משולב( בהנחה שלימוד ביתחומי
יהיה משמעותי ואפקטיבי רק לסטודנט שלמד דיסציפלינה אחת או שתיי ביסודיות
בלימודי תואר ראשו .השילוב של סטודנטי הבאי למסלול כאשר באמתחת
החשיבה והידע מתחו אחר הוא בסיס חשוב לעצ הפעולה הביתחומית.
המודל המוצע יכלול  25שעות שנתיות של קורסי חובה וקורסי רשות .בנוס לכ קיימת
חובת השתתפות בסמינר מורי ותלמידי .מכסת השעות החריגה משקפת את העובדה
שמדובר בלימודי ביתחומיי המחייבי התפרסות רחבה על קשת נושאי.

מבנה תכנית הלימודי
התכנית מורכבת משלוש יחידות עיקריות:

 .1קורסי חובה כלליי
קורסי המתמקדי בהיסטוריה ובתיאוריה הכללית של תורת הפרשנות ופרשנות
השיח ) 5ש"ש( .קורסי החובה כוללי את הקורס העיקרי הקרוי "מבוא
לפרשנות" .במסגרת קורס זה לומדי הסטודנטי את ההיסטוריה של
התיאוריות המציעות הסבר למהות הפעולה הפרשנית ,למ המאות הששעשרה
שבעעשרה ועד לימינו .כמו כ לומדי הסטודנטי בקורס על הבעיות הקלאסיות
העומדות ביסוד של התיאוריות הפרשניות ובמרכז בעיית יחסי קוראטקסט
כותב) .קורס זה קיי במתכונתו הנדרשת ונית לסירוגי במחלקות לפילוסופיה,
ספרות משווה ומשפטי(.
הקורס השני" ,פרשנות השיח" ,מפגיש את הסטודנט ע המדיו העיקרי שדרכו
נעשית הפעולה הפרשנית  השפה .במסגרת קורס זה ילמד הסטודנט תיאוריות
שונות המנסות לשרטט את המוב של המשמעות של הביטוי הלשוני ,את תפקיד
של הסימני הלשוניי ,את אופני השיח הלשוניי ,השיח הכתוב על מכלול גווניו,
השיח המדובר ומובני המשמעות שה מעצבי.
שני קורסי אלו אמורי ליצור את הבסיס המינימלי וההכרחי להבנת הפנומ של
הפרשנות.
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כמו כ ,חייב הסטודנט בשני הקורסי הבאי:
)א( תיאוריות של תרבות :היבטי אנתרופולוגיי וסוציולוגיי.
)ב( מבוא לתיאוריה בלימודי תרבות.
שני קורסי אלו מניחי את התשתית ההכרחית ללימודי ביקורתיי בתחו
התרבות.

 .2קורסי העוסקי בפרקטיקה הפרשנית
חטיבה זו כוללת מגוו של קורסי העוסקי בפרשנות המעשית ובתיאוריות של
הפרשנות הספציפיות האופייניות לדיסציפלינות השונות ) 8ש"ש( .במסגרת חטיבה
זו יהיה על הסטודנט לבחור שניי מתו ארבעה אשכולות שבכל אחד מבחר
קורסי העומדי לבחירה .האשכולות ה :קבוצת קורסי ממדעי היהדות,
החברה ,הרוח ,הטבע והמשפט.

 .3קורסי ביתחומיי
הקורסי המוצעי עוסקי:
)א( מפגש של מרצי או מרצה אחד ע אפשרויות של פרשנויות שונות הנובעות
מדיסציפלינות שונות על טקסטי ,למשל ניתוח טקסט מנקודת מבט
יהודית ,סוציולוגית ,היסטורית ,פסיכולוגית או ספרותית.
)ב( סמינר בנושא של מערכות מידע ופרשנות .כולל הבנת התהליכי של היסק
מאינדוקציה מדעית וניתוחי סטטיסטיי .תודגש ההבחנה בי תהליכי
ההיסק בלוגיקה ומתמטיקה להיסקי בתחו המדעי האמפיריי.
)ג( סמינר בנושא של פרשנות במדעי האמפיריי .במסגרת סמינר זה ינותחו
בהרחבה התיאוריות של פילוסופיה של המדע המדגישות את ההיבטי
הפרשניי בהליכי הכללה ובניתוח הממצאי האמפיריי .כמו כ ינותחו
תפקיד של היבטי סוציולוגיי ופסיכולוגיי בהליכי הפרשנות.
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)ד( סמינר מורי ותלמידי שבו יפגשו כל הסטודנטי שבמסלול ע צוות
המורי העיקרי של המסלול באופ סדיר .במסגרת פגישה זו ירצו
הסטודנטי ,המורי ,או מרצי אורחי על מחקריה הביתחומיי.

סמינריוני
כל סטודנט יהיה חייב בשני סמינריוני ,האחד בחטיבה השלישית והאחד מהחטיבה
השנייה או השלישית.
כל סטודנט יהיה חייב להשתת בקולוקויו המחלקתי בכל תקופת לימודיו.
תלמידי שיתקבלו החל מתשס"ח יהיו חייבי בשלושה קורסי במהל לימודיה
מה סמינריו אחד.
לקבלת פרטי נוספי נית לפנות לטלפו .035317729
E-mail: doryso@mail.biu.ac.il
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לימודי מגדר
מבוא
לימודי מגדר מעמידי במרכז הדיו והמחקר את ההוויה והחוויה של זהות המגדרית
של גברי ונשי ואת סוגיית המגדר )ההבדלי התרבותיי בי המיני( .תחו דיו זה
מושתת על הכרתו של המחקר העכשווי בכ שקטגוריית המגדר משפיעה על כל תחומי
הפעילות החברתית והתרבותית של האד ומהווה עיקרו המארג פעילויות אלה.
בבסיס תחו לימודי המגדר עומדת ההבנה כי ה"נשי" וה"גברי" כפי שה מוכרי
ומיוצגי בתרבות ובחברה ,אינ תולדה של שוני ביולוגי מהותני ,אלא תולדה של
מבני חברתיי ,פוליטיי ותרבותיי משתני ,שיש עניי להכיר ולהבינ וכ לעקוב
אחרי דרכי השתנות ואחרי האינטרסי שבבסיס.
תחו "לימודי המגדר" בודק את הידע שלנו מתו גישה ביקורתית והוא ביתחומי
ממהותו ,כאשר האבחנות המגדריות בתחומי השוני שזורות זו בזו ומשפיעות זו על
זו .התחו מתייחס לכל שטחי הקיו האנושי ,ומתו כ למכלול המדעי  מדעי
הרוח ,החברה ,היהדות ,הטבע והמשפט .כ ,למשל ,דיו בעיצוב מגדרי של טקסטי
ספרותיי מסתמ על הבנת הפסיכולוגיה של האשה ושל הגבר ,ועל ניתוח מקומ
השונה בחברות שונות .בדומה לכ ,הדיו במקומ השונה של הגבר והאשה במערכת
ההלכתית נסמ על הבנת מקומ במערכות משפט אחרות ,על מקומ בחברה
היהודית ,על הכרת מערכת המשפט העברית ועל יחס היהדות אליה.

התכנית
מטרת התכנית להכשיר סגל אקדמי עתידי ומומחי בתחו המגדר שיתרו לפיתוח
המחקר בתחו וג ישתלב בעשייה החברתית.
התכנית לתואר שלישי נועדה לעודד ולהכשיר חוקרי ובעלי מקצוע בתחו המגדר.
במרכז התכנית עבודת מחקר עצמאית בעלת תרומה מקורית לתחו.
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קהל היעד
התכנית פתוחה לסטודנטי/ות אשר סיימו את התואר השני ע תזה ,בציו של לפחות
.86
הקבלה תלויה בהמלצות המנחה לתואר שני ,בהערכת וועדת הקבלה של התכנית
ובמציאת מנח/י מתאי/י.
סטודנט/ית אשר סיי/ה תואר שני ע תזה בתחו אחר ,בציו  86לפחות יהיה מועמד
למסלול דוקטורט ע השלמות )להל( .סטודנט/ית אשר סיי/ה תואר שני ללא תזה,
בציו  86לפחות יהיה מועמד/ת למסלול דוקטורט ע השלמות וידרש לכתוב עבודה
שוות ער לתזה.

תכנית הלימודי
מסלול רגיל:
סטודנט המתקבל ללימודי תואר שלישי ,יחויב בשנת השלמות של קורסי הליבה של
התכנית )ראו להל( או בחלק )בהתא לרקע של הסטודנט/ית( .זאת ,בנוס על 6
שעות שנתיות אות חייב כל דוקטורנט/ית מתו הקורסי בתכנית או אחרי ,לפי
דרישת המנחה ,נוס על כתיבת התזה לדוקטורט.
מסלול משולב:
הסטודנט/ית יחויב בחובות השמיעה של התכנית לתואר שני .לאחר סיו חובות
הלימודי )בממוצע ציוני  86בקורסי וציו  90ומעלה בסמינרי( וע הכנת הצעת
תזה שתאושר כמתאימה לתואר שלישי ייהפ לסטודנט/ית מ המניי לדוקטורט ואז
עליו למלא את הדרישות המקובלות לתואר זה.
השלמות:
קורסי הליבה 8) :ש"ש( נועדי ליצור את הבסיס להבנת מהות הדיו המגדרי וחלקו
בתחומי העיקריי של הקיו האנושי .הקורסי ברוב סמיסטריאליי ויעסקו בי
היתר ,בנושאי הבאי :תיאוריות פמניסטיות ,סוגיות אפיסטמולוגיות בחקר מגדר
ומדעי החברה ,ספרות לשו ומגדר ,היסטוריה ומגדר ,יהדות ומגדר וביולוגיה של
הבדלי בי המיני.
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ידיעת שפות:
אנגלית לתואר שני או שפה זרה אחרת שתיקבע על ידי ראש המחלקה.

לימודי יהדות:

על פי הדרישות הכלליות )ראה פרק המבוא(.

לקבלת פרטי נוספי נית לפנות לטלפו .035318230
E-mail: cohent5@mail.biu.ac.il
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לימודי ניהול ויישוב סכסוכים
ומשא ומתן
מבוא:
תורת הניהול ויישוב סכסוכי )כולל מו"מ ,גישור ,פישור ודיפלומטיה( חוצה ומשלבת
תחומי לימוד אקדמיי שוני :מדעי החברה )מדעי המדינה ,יחסי בי לאומיי,
סוציולוגיה ,פסיכולוגיה ,עבודה סוציאלית ,קרימינולוגיה ,חינו וכלכלה( ,מדעי הרוח
)היסטוריה ,רטוריקה ופילוסופיה( ,משפטי וא מנקודת מבט יהודית; לימודי
היהדות.
התכנית ,שהינה בי דיסיפלינרית ,מאפשרת לסטודנטי להתעמק בגישות השונות
במו"מ ויישוב סכסוכי ,לחקור ולהפעיל את התיאוריות של ניהול ויישוב סכסוכי
)תורת המשחקי ,גישות חברתיותפסיכולוגיות ,תיאוריות משא ומת פוליטיות על
בסיס אינטרסי ,תהליכי משפטיי ,וכו'( במצבי החוצי תחומי שוני.

התוכנית:
התכנית כוללת הקניית יסודות אקדמיי ומחקריי מקיפי וייחודי ,בתחומי
הקשורי לסכסוכי הנסבי סביב נושאי שוני ,וכ הקניית כלי לניהול ויישוב
סכסוכי ,כגו מו"מ וגישור .במסגרת זו ירכשו הסטודנטי כלי להתמודדות וטיפול
ע המציאות המורכבת בחברה הישראלית היהודית; ריבוי הסכסוכי ברמה האישית,
הקהילתית )כולל יחסי דתיי חילוניי( ,הפוליטית ,והסביבתית במו"מ ע המדינות
באזור.
בנוס ,התכנית מאפשרת למשתתפי להתעמק במחקר ,ולעבור הכשרה בנושאי משא
ומת וגישור על מנת שיוכלו לתרו ליישוב סכסוכי במשפחות ,בקהילות וברמה
הלאומית.
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תוכנית הלימודי:

הלימודי לקראת תואר שלישי בתכנית מורכבי מ:
 5קורסי ליבה  סה"כ  10ש"ש שילמדו בשנה הראשונה.
.1

גישות פוליטיות למשא  ומת ותהליכי יישוב סכסוכי ) 2ש"ש(.
בי נושאי הקורס אידיאולוגיה ,כוח ,אינטרסי ,תורת המשחקי ,קואליציות,
תקשורת פרופ' ג'ארלד )גרשו( שטיינברג .71645

.2

גישות פסיכולוגיות  חברתיות למשא ומת ולתהליכי יישוב סכסוכי
) 2ש"ש(.
במסגרת אישית וקבוצתית כגו ,משפחה ,מקו העבודה ,שכונה וכדו'  ד"ר רחל
ב ארי .27700

.3

תורת הסכסו והמשפט :היבטי משפטיי ותיאורטיי של העיסוק ביישוב
סכסוכי ) 2ש"ש(.
הקורס יבח באופ היסטורי את תפקיד יישוב סכסוכי במשפט וידגי שינויי
בתפישת הגישור והשפיטה ויחס זה לזה על רקע ניתוח תרבותי של היחסי בי
תחומי אלה  ד"ר מיכל אלברשטיי . 99533

.4

ניהול סכסוכי בקהילות יהודיות בראשית העת החדשה ) 2ש"ש(.
נושאי בתולדות ישראל ובהסטוריה כללית  פרופ' משה רוסמ .2088811

.5

סמינר בי תחומי אינטגרטיבי ) 2ש"ש(.
קורס במש שנתיי בהשתתפות של מספר מהמרצי הקשורי לתוכנית
.27701
התכנית דורשת מחקר ביתחומי המשלב ספרות תיאורטית ומעשית
מהתחומי הבאי:
)א( מדעי המדינה ,דיפלומטיה ויחסי בילאומיי
)ב( משפטי
)ג( סוציולוגיה ,פסיכולוגיה ,עבודה סוציאלית ,חינו ויחסי עבודה
)ד( היסטוריה ,רטוריקה ,פילוסופיה ולימודי היהדות
)ה( מחקר על יישו ויעילות של המודלי השוני בכל אחד מהתחומי
הרשומי דלעיל.
לקבלת פרטי נוספי נית לפנות לטלפו 035318043
E-mail: pconfl@mail.biu.ac.il
או באתר התוכניתwww.barilan –conflict.com :
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מדע ,טכנולוגיה וחברה
מטרות התוכנית
המדע והטכנולוגיה הנ כוחות רבי עוצמה בעול המודרני .ה מספקי רבי מהכלי
באמצעות אנו מביני את עצמנו ,ומשמשי כנקודת מבט חשובה על העול החברתי
והפיזיקלי בו אנו חיי.
מטרתה של התוכנית למדע טכנולוגיה וחברה ,להבי ולהסביר את מקומ של המדעי
והטכנולוגיה בחברה ובתרבות בה ה פועלי .בד בבד ,פועלת התוכנית להקנות
לסטודנטי ,המגיעי מדיסציפלינות שונות ,את הכלי הדרושי להתבוננות במדע
ובטכנולוגיה בהקשר רחב ככל האפשר ,כל זאת תו הקניית שפה משותפת ושאיפה
למצוינות.
הסטודנטי בתוכנית יתמודדו ע הבעיות והאתגרי הפילוסופיי ,ההיסטוריי
והחברתיי ,הקשורי לעבודה המדעית ולהתפתחות הטכנולוגית במגוו רחב של
תחומי .ה ידרשו להתמחות בתחו עניי התוא את נטיית לב וכישוריה ,ובו
בזמ לא לוותר על העושר שמציעה ההתבוננות הבי תחומית ,ועל האתגר שבפריצת
גבולותיה המסורתיי של גופי הידע.
כאמור ,מעצ טבעה ,גישת התוכנית הנה ביתחומית .הלימודי משלבי הקניית ידע
ומחקר במדעי הטבע ,מדעי החברה ומדעי הרוח ,תו נכונות לוותר על הביטחו
שמקנות המחיצות האינטלקטואליות המסורתיות .גישה זו משקפת את המגמה
הקיימת בתו המדעי עצמ ,לחצות את הגבולות המוכרי המפרידי בי
הדיסציפלינות השונות ,בלא לוותר על התובנות והידע שנצברו בכל אחת מה.
שיתו הפעולה בי חברי התוכנית ,ההטרוגניות האקדמית של חבריה ,והנכונות לחלוק
בידע ובדעה ,מאפשרי ליצור את הרבשיח המתמש ההכרחי ללימוד ולמחקר .כ ,כל
אחד בנפרד ויחדיו כחברה לומדת אחת ,ינסו הסטודנטי להתמודד ע הבעיות
העומדות בפני המדע והטכנולוגיה מחד ,וע האתגרי שהללו מעמידי בפני החברה
בתחילת המאה העשרי ואחת מאיד.
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תנאי קבלה
הלימודי המוצעי בתוכנית פתוחי בפני מועמדי בעלי הישגי אקדמיי בולטי.
יחד ע זאת ,יתקבלו ג מועמדי מבטיחי בעלי רקע חו אקדמי עשיר ומגוו .בכל
מקרה ,ינת משקל ג לתרומת הפוטנציאלית של המועמד או המועמדת לסיג ושיח
האינטלקטואלי בקרב חברי התוכנית בפרט ובחברה הישראלית בכלל.
המועמדי לתוכנית יעברו ראיו אישי.
מבנה תוכנית הלימודי
ככלל ,מותאמת תוכנית הלימודי לרקע האקדמי של כל סטודנט וסטודנטית ולדרישות
המחקר המסויי שהוא או היא עומדי לערו .הלימודי כוללי  8ש"ש של לימודי
בקורסי ליבה ועוד  12ש"ש של קורסי בחירה וסמינריוני מתקדמי .דרישות אלה לא
יחולו על מי שסיי לימודי תואר מוסמ בתחו .בנוס ,חלות על הסטודנטי בתוכנית
שאר החובות האקדמיות הנהוגות באוניברסיטת בראיל ,לרבות ידיעת השפה
האנגלית ולימודי יהדות.
מועמד או מועמדת יכולי ללמוד בתוכנית ,באחד מהמסלולי הבאי:
לימודי לתואר שלישי ) (Ph. D.במסלול המשולב
סטודנטי שהחלו את לימודיה בתוכנית במסלול הלימודי לתואר מוסמ
) ,(M.A.ועומדי בתנאי המתאימי כפי שה מפורטי בתקנו ,יוכלו להשלי
את התואר השלישי במסגרת המסלול המשולב.
חובות הלימודי של תלמידי המסלול המשולב זהות לאלה של תלמידי תואר שני
בתוכנית .ע זאת ,סטודנטי במסלול המשולב אינ נדרשי להגיש עבודת מחקר
כשאר תלמידי המוסמ ,ובמקו זאת ה מתבקשי להגיש הצעת מחקר בה תוצג
תוכנית מחקר מפורטת לעבודת הדוקטור.
לימודי לתואר שלישי ) (Ph. D.במסלול רגיל
הלימודי במסלול זה כוללי מילוי החובות בקורסי בהיק של  20ש"ש )בכלל
זה כתיבת שתי עבודות סמינריוניות( וכתיבת עבודת הדוקטור.

לקבלת פרטי נוספי נית לפנות לטלפו 03 - 5317239
E-mail:
efron@mail.biu.ac.il

תקנון לתואר שלישי

69

אוניברסיטת בר-אילן

הפקולטה למדעי החברה
פסיכולוגיה
פסיכולוגיה קלינית
אימפולסיביות וקבלת החלטות ,אלימות ,אמפתיה ,בחינת תהליכי טיפול והערכת
השינויי המתרחשי בטיפול ,בני הדור השני והשלישי לשואה ,בעיות פוריות ,בעיות
קשב וריכוז ,גירושי ,דיספונקציות מיניות ,דפוסי התקשרות אצל ילדי ומבוגרי,
הבדלי אישיותיי בהפעלת קשב במצבי רגשיי ,הבנת כוונות בתקשורת ,היבטי
קוגניטיביי ורגשיי של דיכאו והפרעות חרדה ,הערכת אישיות נורמלית ואבנורמלית
באמצעות מבחני השלכתיי ,הפרעות אכילה ,הפרעות הקשת האוטיסטית )אוטיז,
אספרגר :(PDD ,התפתחות מאפייני קוגניטיביי ורגשיי ,אבחו והתערבות,
השפעת אירועי חיי על התפתחות פסיכופתולוגיה ,השפעת מצבי לח,
התאבדות/אובדנות ,התמודדות ע מצבי לח ,התפתחות במעגל החיי ושלבי מעבר,
התפתחות כישורי בקרה עצמית ,התפתחות של קשרי בינאישיי ,ויסות עצמי ,ויסות
רגשי ,זהות המושג עצמי )בהתמודדות ע חולי ובריאות( ,זיהוי רגשות ,חקר החוויה
הקשורה בקשרי בינאישיי ,חקר נרטיבות אישיות ,חרדה חברתית – פסיכופתולוגיה
וטיפול ,חרדה ,דיכאו וטראומה אימהית והתפתחות ילדי ,חרדה ,דיכאו ופוסט
טראומה אצל ילדי ,טיפול קוגניטיבי של דיכאו וחרדה , ,טראומה ,טראומה –
 ,PTSDתהליכי התמודדות ,חוס ,צמיחה ומשמעות בעקבות הטראומה ,טראומה
במבוגרי ומתבגרי ,יחסי רומנטיי אצל מתבגרי ,כאב וסבל נפשי ,כאב ועונג,
מנגנוני התערבות טיפולית ,נוירוביולוגיה של אהבה ,סיפורי חיי ,פסיכולוגיה רפואית,
פסיכופרמקולוגיה ,קשר הורהילד וקשרי בתו המשפחה ,תהליכי התבגרות :נורמה
ופתולוגיה ,תהליכי תתהכרתיי ,תיאוריית ניהול האימה.
פסיכולוגיה קלינית ילדי
פסיכופתולוגיה של ילדי ונוער ,אובדנות ,אלימות ,הפרעות אכילה ,נוירופסיכולוגיה
התפתחותית ,כישורי בקרה עצמית ,אמפולסיביות וקבלת החלטות ,ויסות עצמי ,ילדי
בסיכו התפתחותי ,ליקויי למידה ,בעיות קשב וריכוז ,הפרעות אוטיסטיות :אבחו
והתערבות ,זיהוי רגשות ,תאורית " ,"MINDהתפתחות שפה והמשגה בגיל הר,
קטגוריזציה ,הבנת כוונות בתקשורת ,תפקוד משפחתי והורי ,יחסי הורי ילדי,
זוגיות ,נישואי ,גירושי ,אימו ,ילדי בסיכו ,תהליכי ויסות רגשי אצל ילדי ,קשר
הורה ילד וקשרי בתו המשפחה ,חרדה ,דיכאו ופוסט טראומה אצל ילדי,
נוירוביולוגיה של אהבה ,תהליכי טיפוליי בילדות ,פסיכופתולוגיה הורית והתפתחות
ילדי.
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פסיכולוגיה שיקומית
פסיכוקרדיולוגיה ,התמודדות ע נכות ,עמדות כלפי נכויות ,שיקו פסיכיאטרי,
פסיכואונקולוגיה ,איכות חיי ,התערבויות פסיכוחברתיות ,פסיכולוגיה וספורט,
תהליכי זיכרו ואמנזיה בקרב פגועי ראש ,זקני וילדי ,רכישת מיומנויות ,היבטי
נוירופסיכולוגי של תפקודי קשב וזיכרו ,פגיעות ראש בילדי CP ,הידרוצפלוס,
שיקו פסיכיאטרי ,תובנה למחלות נפש קשות ,התערבויות בשיקו פסיכיאטרי
המבוססות על ממצאי ,אמפתיה ומטה קוגניציה בהקשר למחלות נפש ופגיעות ראש,
התמודדות דתית ע מחלת נפש ,עמדות כלפי אנשי ע מחלות נפש ,איכות חיי ככלי
מדידה של אפקטיביות שיקומית ,נרטיבי של מחלת נפש ,חקר המערכת הרגשית,
אינטראקציות זוגיות ,מדדי פיסיולוגיי והתנהגותיי ,תיאוריית ניהול האימה,
תגובות רגשיות כלפי אנשי ע נכויות.
פסיכולוגיה חברתיתארגונית
סטריאוטיפי ודעות קדומות ,העצמי החברתי ,יחסי בי קבוצתיי,קוגניציה
חברתית ,פסיכולוגיה חברתית בחינו :מוטיבציה ותפיסה עצמית ,התפתחות
קוגניטיבית ,אינטראקציה וקוגניציה ,תפיסות ואמונות של מורי ,קונפליקטי ,מו"מ
וגישור ,אישיות נורמלית ואבנורמלית באמצעות מבחני השלכתיי ,אימפולסיביות
וקבלת החלטות ,אינטליגנציה רגשית ,השפעת אירועי חיי על התפתחות
פסיכופתולוגיה ,התפתחות של קשרי ביאישיי ,קבלת החלטות –
 ,Escalation of commitment, sunk-costתהליכי שינוי והתנגדות לשינוי בארגוני,
הערכת ביצוע והערכת עובדי ,מבחני ממוחשבי ,הפסיכולוגיה של הכס :הטיות
קוגניטיביות ,עמדות זהות והזדהות )דת אידיאולוגיה ופוליטיקה( ,בעיות פוריות,
השפעת מצבי לח ,נסיגה )תחלופה ,איחורי ,העדרות( ,מבחני ומדידה ,עוצמה
חברתית ,יישומי  Meta Analysisו .Lisrel
התנדבות אל מול עבודה :משמעויות של מפגש ארגוני בי עובדי ומתנדבי ,חוזה
פסיכולוגי של מתנדבי בהשוואה לעובדי .חוזי העסקה )זמני/קבוע ,מלא/חלקי(
והשפעת על עובדי וארגוני ,חוזה פסיכולוגי ומקומו בקשר שבי חוזי העסקה לבי
עמדות ,רגשות ומדדי רווחה ובריאות בעבודה.
מנהיגות ומונהגות בארגוני) ,מנהיגות וחזו ,מנהיגות ורגשות ,מנהיגות ותיאוריות של
מוטיבציה ,מנהיגות קרובה ורחוקה( ,זהויות והזדהויות באירגוני ,מיגדר באירגוני,
מנהיגות של נשי.
יחסי חונכות וחניכה ,כח והשפעה חברתית ובינאישית ,יחסי בי קבוצות ,שיטות
מחקר איכותניות )היבטי מתודולוגיי(.
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פסיכולוגיה מחקרית
מיניות וזוגיות ,המערכת ההתנהגותית המינית ,פסיכולוגיה אבולוציונית ,הבדלי מיגדר
במיניות ,דיספונקציות מיניות ,מודלי עבודה מיניי ,נרטיבות מיניות,
אלקטרופיזיולוגיה קוגניטיבית :שימוש ב EEGו  ERPעל מנת ללמוד את עיבוד
תהליכי המידע במוח .מחקר בתחומי :תהליכי שפתיי נמוכי וגבוהי ,הבדלי
המיספריי במוטיבציה ובתפיסה ,מנגנוני קשר לגירויי חדשי ,יוצאי דופ או
רגשיי ,הבדלי אישיותיי בהפעלת קשב במצבי רגשיי ,התפתחות של מנגנוני
הקשב ,זכרו לכוונות עתידיות .מחקר במודלי בעלי חיי להשמנה ,דיכאו וחרדה:
השפעות תורשה וסביבה במבט התפתחותי .התפתחות מוקדמת של מנגנוני ויסות של
אכילה ושובע ,חרדה ורגיעה ,קשב ואימפולסיביות :בדיקת השפעת מערכות
פיזיולוגיות באמצעות מודלי בעלי חיי )חולדות(.
תיוו נוירוכימי והורמונלי של גורמי סיכו ושל השפעות סביבתיות ממתנות )למשל
העשרה ,תזונה ,התעמלות( על ההתפתחות .שינה והפרעות שינה ,תזונה והתנהגות
)השמנה( ,מצבי דחק ומערכת החיסו ,ילדי היפראקטיביי ,בסיס ביולוגי ל ,OCD
עיבוד אורתוגרפי של שפה ,עיבוד מרחבי בשתי ההמיספירות,
) ,Transcranial magnetic stimulation (TMSהטרמה תפיסתית ,תפיסת זמ
ומספרי ,דפוסי התקשרות אצל ילדי ומבוגרי ,התפתחות של קשרי ביאישיי,
חקר החוויה הקשורה בקשרי ביאישיי ,חקר של נרטיבות אישיות ,מוח ושפה,
עיבוד מוחי של שפה מטפורית ושל אנלוגיות באוכלוסיות תקינות וקליניות ,תהליכי
קוגניטיביי ומוחיי המעורבי בלמידת שפות זרות ,תהליכי שליפת מילי אצל
נבדקי לקויי שפה וקריאה ,תהליכי קוגניטיביי ומוחיי המעורבי ביצירתיות,
פסיכולוגיה פיזיולוגית נוירולוגית ,נוירופסיכולוגיה ,פסיכונוירולוגיה חיסונית,
פסיכופרמקולוגיה ,תזונה והתנהגות ,כאב ועונג Aging ,ו  ,Anti-Agingרפואה
אלטרנטיבית והיפנוזה.
לקבלת פרטי נוספי נית לפנות למחלקה לטלפו .035318540
כתובת האתרhttp://www.biu.ac.il/soc/ps :

סוציולוגיה ואנתרופולוגיה
חברה ותרבות  :התמחות בחברה ותרבות מתמקדת בסוציולוגיה כתחו מדעיעיוני
מחקרי ,והיא מיועדת לסטודנטי המעונייני בחקר חברות אנושיות בכלל ,והחברה
הישראלית בפרט .הנושאי הנלמדי בהתמחות ה ,לדוגמא ,מוסדות החברה
האזרחית; אי שוויו וריבוד חברתי; דפוסי שליטה וקונפליקט; זהויות קולקטיביות;
זיכרו קולקטיבי; מגדר; אתניות; דת; וקהילות דתיות; תנועות חברתיות ומחאה;
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ורגשות וביצוע ) .(performanceנושאי אלה מאפשרי לבחו באופ מעמיק את היחס
בי היחיד הפועל לבי המבנה החברתי ,על ידי ניתוח יחסי הגומלי ההדוקי בי רמת
המיקרו של היחיד )זהות ,פרקטיקות ,מיקו חברתי( לבי רמת המקרו של החברה,
הקהילה והמדינה .המגמה מציעה רקע תיאורטי וכלי מחקר למעונייני בניתוח,
חשיבה ביקורתית ,והתמודדות ע הבעיות החברתיות הבוערות של זמננו ,ומעוניינת
לטפח סטודנטי מצטייני המחפשי אתגר אינטלקטואלי.
סוציולוגיה ארגונית  :הלימודי במגמה מיועדי להקנות לסטודנטי יכולת לחקור,
לנתח ולהבי תופעות חברתיות הקשורות בארגוני ועבודה .המגמה משלבת גישה
מחקרית ע אוריינטציה יישומית ,ומטרתה להעניק ה תשתית תיאורטית
ואינטלקטואלית הקשורה בתחומי התמחותה ,וה מיומנות וכלי מעשיי הנוגעי
לאבחו ושינוי ארגוני ,ניהול משאבי אנוש ופיתוח ארגוני בהקשרי משתני
וגלובליי .רבי מבוגרי המגמה השתלבו במשרות בכירות בתפקידי של ייעו ארגוני,
ניהול משאבי אנוש ומחקר שימושי ואקדמי.
פסיכולוגיה חברתית  :המגמה משלבת בי פרספקטיבה סוציולוגית ופסיכולוגית ,לדיו
בסוגיות חברתיות ברמת המיקרו כגו :יחסי בי קבוצות ,זוגיות ,רגשות ,אבהות,
יחוס ,סטריוטיפי ,זהות והתנהגות אלימה .התלמידי במגמה רוכשי ידע עיוני
ואפשרות למעורבות מחקרית בתחומי אלה.
סוציולוגיה של הבריאות  :המגמה עוסקת בקשרי שבי חברה ותרבות ,התנהגות,
ובריאות וחולי .תחומי המחקר כוללי יחסי בי חולי לרופאי ,אקטביז ,חויות
חולי ,בריאות נשי ,אינטרנט ובריאות וכד'.
אנתרופולוגיה :האנתרופולוגיה דנה בכל התחומי בה התרבות משפיעה על הפרט
והחברה ,מתוכ יש התעניינות בתחומי הבאי :אנתרופולוגיה רפואית,
אתנופסיכיאטריה ,אנתרופולוגיה של הדת ,אתנוגרפיה של קהילות קטנות והמצאת
מסורת.

לקבלת פרטי נוספי נית לפנות למחלקה לטלפו .035318378
E-mail: www.biu.ac.il/soc/so
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כלכלה
 .1תיאוריה כלכלית
 .2כלכלת ישראל
 .3מימו ציבורי
 .4מסחר בינלאומי
 .5כלכלת עבודה והו אנושי
 .6בחירה חברתית
 .7כלכלת הפירמה וארגו תעשייתי
 .8כלכלת פיתוח וצמיחה כלכלית
 .9כלכלה השוואתית
 .10היסטוריה כלכלית
 .11מדיניות מוניטרית
 .12שוקי הו
 .13תורת הצרכ
 .14מדיניות מקרו כלכלית
 .15קבלת החלטות
 .16מימו ובנקאות
 .17תורת המשחקי
 .18כלכלה אורבנית
 .19ביטוח
 .20ספורטומטריקה
 .21כלכלה פוליטית
 .22כלכלה מדינית
 .23כלכלה בינלאומית
 .24כלכלה ניסויית
לקבלת פרטי נוספי נית לפנות למחלקה לטלפו035318346 :
E-mail: weissa1@mail.biu.ac.il
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ביתספר למינהל עסקי

מערכות מידע
 .1תקשורת מתווכת מחשב
 .2לימוד ארגוני וניהול ידע
 .3מסחר אלקטרוני
 .4סוכני תוכנה אינטליגנטי
 .5למידה מתוקשבת
 .6ניתוח ועיצוב מערכות מידע
 .7ניהול פרוייקטי תוכנה
 .8כריית מידע
semantic web .9
 .10מערכות איכסו
 .11ניהול דרישות
 .12הערכת מאמ פיתוח
 .13ניהול בדיקות
 .14הנדסת אבטחת איכות תכנה
 .15אבטחת מידע
 .16הנדסת תכנה בגישת שירותי )(SOA
 .17מידול מערכות

שיווק
 .1אסטרטגיות פרסו וקידו מכירות.
 .2שיווק השירות
 .3המחרת מוצרי ושרותי
 .4חיזוי ,תכנו פיתוח מוצרי חדשי
 .5אסטרטגיות שיווק תחרותי
מימו
 .1השקעות בניירות ער
 .2תמחור ניירות ער
 .3יעילות שוק ההו
 .4מימו החברה
 .5פיקוח ובקרת חברות
 .6השליטה בחברה וניהול החברה
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ניהול והתנהגות ארגונית
.1
.2
.3
.4
.5

.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20

אסטרטגיית חברות בהערכת תפקוד במהל שינויי
יחסי אתיי והתנהגות עובדי כלפי חברי לעבודה ,מנהלי ולקוחות
השקעת חברות ב"הו אנושי" ותחלופת עובדי
חיפוש עבודה בתעשיית ההייטק
השפעת שוק העבודה על עמדות והתנהגויות בארגו
)א( מערכות תיגמול :שכר ,בונוסי ,אופציות וכו'
)ב( אפליה בארגוני ובשוק העבודה
אסטרטגיית פיצוי וגמול לגיוס עובדי באיכות גבוהה
ניהול משאבי אנוש  השוואה בילאומית
פיתוח ארגוני והעצמת עובדי  השוואה בילאומית
יחסי עבודה  השוואה בילאומית
ניהול משאבי אנוש בחברות רבלאומיות
אסטרטגיות בניהול משאבי אנוש
ערכי עבודה ,ערכי ארגוניי והתנהגות בעבודה
תרבות ארגונית
מוטיבציה בעבודה ,הנעה להישג וביצוע
שיתו עובדי בקבלת החלטות
מנהיגות וניהול צוות
הנהגת שינויי וחידושי בארגו
יזמות :נשי וגברי ,יז ומנהל
יזמות פני ויזמות חו
תהליכי חשיבה והחלטה ניהוליי לשיפור והערכת ביצוע

לקבלת פרטי נוספי נית לפנות למחלקה לטלפו .035318838
E-mail: machny@mail.biu.ac.il
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מדעי המדינה
 .1מחשבה מדינית
 .2יחסי בילאומיי
 .3מינהל ציבורי ומדיניות ציבורית
 .4פוליטיקה השוואתית
 .5עיתונאות ותקשורת ציבורית
 .6צבא ,אסטרטגיה וביטחו לאומי
 .7לימודי אזוריי:
)א( אירופה  ,האיחוד האירופי
)ב( ארצות הברית
)ג( מזרח תיכו
 .8פוליטיקה בישראל
 .9מחשבה מדינית ביהדות
 .10מחשבה וארגו מדיניי ביהדות
לקבלת פרטי נוספי נית לפנות למחלקה לטלפו .035318277
E-mail: wilzis@mail.biu.ac.il

ביה"ס לעבודה סוציאלית
.1

בעיות חברה ורווחה
עוני ,אתניות ,התערבות במשבר ,יישוב סכסוכי ,הגירה ,עלייה וקליטה ,סטייה
חברתית ,קבוצות מודרות ,מיעוטי ,המגזר החרדי ,אלימות ,רב תרבותיות.

.2

רווחת המשפחה
משפחות צעירות ,משפחות של ילדי ע צרכי מיוחדי ,משפחה חדהורית,
אלימות במשפחה ,ילדי בסיכו ,משפחות כפולות קריירה ,הקשר הבינדורי
במשפחה ,מי ומיניות ,תהליכי משפחתיי.

.3

הגיל הר ,ילדי ונוער
אבחו ילדי ,זכויות קטיני ,עקרו טובת הילד
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.4

קשישי

.5

בריאות ובריאות הנפש
חקר שירותי הבריאות :בריאות הנפש ,שיקו ,נכות התפתחותית ,מדיניות
בריאות ,מדיניות בשיקו ,שיקו פסיכיאטרי ,אובד ,מחלות כרוניות ונכות
גופנית ,גורמי פסיכוחברתיי בבריאות וחולי ,משפחת החולה ,בריאות האישה,
הגירה ובריאות ,היענות לטיפול רפואי ,ילדי ונוער במסגרות בריאות הנפש,
תפקיד העובד הסוציאלי בשרותי הבריאות ,התמודדות ע מצבי משבר ומעברי
חיי ,התמודדות ע אירועי טראומטי.

.6

טיפול ושיטות התערבות
תיאוריות קליניות ,דושיח טיפולי ,יחסי אובייקט ופסיכואנליזה ,פסיכופתולוגיה,
תלות שדה ועצמאות ,פיתוח מודלי של התערבות בעבודה סוציאלית ,טיפול
קבוצתי.

.7

מינהל וקהילה
מנהיגות והתנדבות ,ארגוני וולנטריי ,שיתו לקוחות ,פיתוח קהילתי ,תכנו
קהילתי ,מדיניות סוציאלית ,הפעלה וחידושי במת שירותי ,העצמה,
אפקטיביות ,מודלי לפיתוח ארגוני ,צדק חברתי ,קידו חקיקה ,עסקי –
קהילה.

.8

הדרכה
יחסי מדרימודר ,אפקטיביות בהדרכה ,יחסי מקבילי בהדרכה ,הוראת
העבודה הסוציאלית ,פרקטיקה בעבודה סוציאלית.

.9

מגדר
בעבודה ,במשפחה ואסטרטגיות התמודדות ע לחצי עבודהמשפחה.

לקבלת פרטי נוספי נית לפנות למחלקה לטלפו .035317736
E-mail: porati1@mail.biu.ac.il
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ביה"ס לחינו
 .1מחשבת החינו ,תולדות החינו וחינו משווה
 .2תכנו לימודי ,הוראה והוראת המדעי
 .3חינו יהודי בישראל ובתפוצות
 .4מדיניות ומינהל החינו
 .5חינו חברתי ,קהילתי ובלתי פורמלי
 .6חינו מיוחד
 .7ייעו חינוכי
 .8התפתחות הילד בגיל הר
 .9תקשורת וטכנולוגיה בחינו
 .10פסיכולוגיה קוגניטיבית וחינוכית
לקבלת פרטי נוספי נית לפנות למחלקה לטלפו .035317650
E-mail: zamirb@mail.biu.ac.il

תקנון לתואר שלישי

79

אוניברסיטת בר-אילן

קרימינולוגיה
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27
.28
.29
.30
.31
.32
.33
.34

אלימות ותוקפנות
סטייה חברתית
שיפוט מוסרי
מדידת עבריינות
עדות ראייה :בעיות של זיהוי ושל זיכרו
טרור
התמכרויות
עבריינות נוער
שיקו ומניעה
נשי ופשיעה
אישיות ועבריינות
אלימות בבתיספר
אימפולסיביות וחיפוש ריגושי
קורבנות וקורבניות )ויקטמולוגיה(
לגיטימציה ודליגיטימציה של סטייה
היבטי התפתחותיי של עבריינות וסטייה
אמינות וגילוי שקר
תרבות ועבריינות
היבטי פסיכולוגיי על עבריינות
פשיעה וסטייה חברתית
אלימות במשפחה
ייצוג פשיעה וסטייה באמצעי תקשורת
פסיכולוגיה של החקירה
קשרי בי פשיעה ,חוק ופוליטיקה
התנהגויות סיכו וחיפוש ריגושי
היבטי פסיכוסוציאליי של מניעה )התנהגויות בסיכו ,בדגש על התמכרויות(
פסיכוביולוגיה של פסיכופתולוגיה )קשרי הגומלי בי מערכות פיזיולוגיות
לפסיכופתולוגיה וסטייה חברתית(
פסיכופרמקולוגיה ,בדגש על התמכויות )לסמי ,הימורי ,יחסי תלות ,עבודה,
מי ,מזו ,אלימות ,נטילת סיכו(
צדק מאחה
התנהגויות מסתכנות
אלימות
עבריינות בהקשרי היברנטיי )בעיקר אינטרנט(
אמצעי תקשורת המוני וסטיה
אינטראקציה בי דת וסטיה
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 .35בתיסוהר ,אסירי ושיקו אסירי
 .36ענישת עברייני
 37אלימות ומוסיקה תרפיה במוסיקה.
לקבלת פרטי נוספי נית לפנות למחלקה לטלפו .035318241
E-mail: criminology.dept@mail.biu.ac.il

גאוגרפיה וסביבה
גאוגרפיה אנושית
גאוגרפיה כפרית ,גאוגרפיה היסטורית ,גאוגרפיה פוליטית ,גאוגרפיה כלכלית,
גאוגרפיה תרבותית ,גאוגרפיה של רווחה ופיתוח תיירות ,תכנו ,שימור
גאוגרפיה פיזית
קלימטולוגיה ,גאומורפולוגיה וקרקעות ,אקולוגיה של הצומח ,אקולוגיה של הנו,
אוקינוגרפיה ,גאולוגיה.
מחקרי רבתחומיי בגאוגרפיה
לימודי הסביבה ,דינמיקה מרחבית ,מדעי האזור ,חישה מרחוק ,מערכות מידע
גאוגרפיות ,אד והסובב ,גאוגרפיה של אר ישראל.

לקבלת פרטי נוספי נית לפנות למחלקה לטלפו .035318341
E-mail: geogdept@mail.biu.ac.il
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הפקולטה למשפטים
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13

משפט עברי
משפט חוקתי
משפט פלילי
משפט מסחרי ודיני תאגיד
משפט אזרחי
דיני משפחה
דיני ראיות
דיני מסי
דיני עבודה
משפט ציבורי
משפט בילאומי
יישוב סכסוכי
ניתוח כלכלי של המשפט

לקבלת פרטי נוספי נית לפנות אל ד"ר רות הלפריקדרי בפקולטה
לטלפו .035317099
E-mail: halper@mail.biu.ac.il
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הפקולטה למדעי החיים

ע"ש מינה ואבררד גודמ

שטחי מחקר
• אימונולוגיה משווה ,מניפולציות כרומוזמליות בדגי אמנו ,יצירת דגי אמנו
טראנסגניי.
• ביולוגיה חישובית העוסקת באינטראקציה בנושאי שוני בי מערכות ביולוגיות
ותהליכי חישוביי ,בחלבוני ומולקולות .RNA
• פיזיולוגיה סביבתית של בעליהחיי מאזור גיאות ושפל בימי טרופיי ,ביולוגיה
כללית של בלוטיי ,יחסי סימביוזה בשונית אלמוגי.
• ביופיל בחיידקי תפקיד ביולוגיה ומניעת יצירת ,והקשר לעמידות
לאנטיביוטיקה.
• מנגנוני מולקולריי המבקרי לימופוציטי מסוג  Tוהתגובה החיסונית.
• חקר ותפקוד האנזי  Protein Kinase Cבבקרה התמינות ואפופטוזיס במח.
• ביולוגיה של תאי זרע ביונקי
• ביוכימיה של תהלי ההפריה ביונקי
• אקופיזיולוגיה של אצות ,מעגלי חנק ופחמ במערכות מימיות.
• ביולוגיה ושימוש ביוטכנולוגי בתאי גזע

• פקטור שעתוק  E2Fובקרה על שגשוג תאי ובסרט.
• מעורבות מערכות אנטיאוקסידטיביות ,מעורבות חימצו שומני ,מטבוליז
פראוקסידטיבי אנזימתי של חומצות שומניות רבבלתי רוויות.
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• פוטואקלימציה של המנגנו הפוטוסינטטי באצות ,אקופיסיולוגיה ופוטוביולוגיה של
אלמוגי במפר אילת.
• זיהוי ואיפיו גני המתבטאי במהל יצירת תאי המי ביונקי.
• מנגנוני דינמיי של מבנה ופעילות אנזימי ע"י שימוש בשיטות ספקטרוסקופיות
מגוונות.
• מסלולי העברת אותות תאיי בהתפתחות בדרוזיפליה.
• בסיס העצבי של התנהגות בארנבות –י.
• האנזי  PKCבהעברת אותות בעור ומעורבות בפתלוגיה של רפוי פצע בסרט
וסוכרת.
• איפיו פרמקולוגי של תהליכי פיזיולוגי ופתופיזיולוגיי במחלות נוירודגנרטביות
• בסיס מולקולרי של ההזדקנות ומעורבות חלבוני דאציטלזות בקביעת אור חיי
• חיסו צמחי כנגד מחלות ,עמידות צמחי למחלות והדברה כימית של גורמי מחלה
בצמחי.
• בוטניקה ארכיאולוגית
•  NMRשל חלבוני שיטות נסיוניות ותאורטיות
• בקרה מולקולרית של התפתחות עוברי ביונקי.
• הביואנרגטיקה של מערכות פיזיולוגיות שונות והקשר שבי פעילות זו למצבי
פתולוגיי שוני.
• תהליכי המבוקרי ע"י  ,non-cooling RNA ,Splicing :RNAמנגנוני השתקת
גני באמצעות  RNAiושימוש הביוטכנולוגיי למלחמה במחלות זהומיות.
• טיפול פוטודינמי של גדולי ממאירי ,חיידקי ווירוסי באמצעות פורפירני
והקרנת אור
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• פתוח מודלי מתמטיי כולל סימולציית מחשב להבנת תהליכי במערכת האימונית
• מודלי מתמטיי של תהליכי ביולוגיי בוירוסי ומחלות זיהומיות
ואוטואימוניות
• הרג חיידקי באמצעות חומרי מושפעלי באור וחלבוני חריר בחיידקי
• תפקיד הביולוגי של טירוזי קינאז בתאי סרט וזרע
• מנגנוני העברת אותות במחלות סרט הערמונית וסכרת
• תפקיד ופונקציה של תעלות יוניות
• שונית האלמוגי באילתעמידות לשינויי סביבתיי
• דלועי ע עמידות למחלות ומזיקי מסוג וירוסי ופטריות
• שיטות אלקטרופזיולוגיות למחקר תעלות יוניות :גישה נסיונית וחישובית
• תפקיד חלבוני היסטוניי בבקרת השעתוק
• הידרונמיקה גיאופיזית :מודלי מתמטיי
• בקרת טרנספורטרי בצמח
• ללמוד דינמיקה ובקרה של  RNAוחלבוני בגרעי
• מוות מתוכנ של תאי )(Apoptosis
• חקר הסתגלות של מיקרואוגנמי לתאי עקה
• דינמיקה של אוכלוסיות חיידקי ,פטריות חד תאיי ,בקרקע ומארג המזו במערכות
יבשתיות
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• ביולוגיה של תאי לב במצבי פיזיולוגיי ופתולוגיי
• חומרי אימונומודילטורי כטיפול במחלות סרטניות ,זיהומיות ואוטואימוניות
• הנגי ההומני הרפס במחלות קאפושי סרקומה ,הבטי קליניי ומולקולריי

לקבלת פרטי נוספי נית לפנות למחלקה לטלפו .035318209
E-mail: goldra@mail.biu.ac.il
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הפקולטה למדעים מדויקים
כימיה
.1

כימיה אורגנית :סינתזה אורגנית ,כימיה אורגניתפיסיקלית ,סינתזה של חומרי
טבע ,תגובות אורגנומתכתיות ,פוטוכימיה ,קינטיקה של תגובות אורגניות,
תרכובות גפרית ,תרכובות זרח ,תרכובות טלור ,תרכובות ברו ,ספקטרומטרית
תמ"ג ומסו"ת ,אלני ,סטריוכימיה ,תגובות אלקטרוציקליות ,תרכובות
הטרוציקליות ,תגובות חמצ סינגלטי וסופראוקסיד יו רדיקל .צבירה והמרה של
אנרגיה – סוללות חשמליות נטענות מתקדמות )ליתיו ,ליתיו יו ,מגנזיו(,
קבלי על ,תאי פוטווולטאי.

.2

כימיה פיסיקלית :דינמיקה מולקולרית ,קינטיקה של תגובות גזיות ,רפואה
באמצעות לייזרי ,ספקטרוסקופיה ,פוטודיסוציאציה ,דיכרואיס מעגלי,
אלקטרוכימיה בסיסית ושימושית ,כימיה פיסיקלית איאורגנית.

.3

כימיה תיאורטית וחישובית :כימיה קוונטית ,מבנה אלקטרוני ,אורביטלי
מולקולריי ,תורת  ,תהליכי רבפוטוניי ,לייזרי ,אינטראקציות של חומר ע
קרינה ,דינמיקה של ריאקציות ,העברת אנרגיה תו מולקולרית ,קירובי סמי
קלאסיי בדינמיקה מולקולרית.

.4

כימיה תרופתית וביואורגנית :חומרי אנטיסרטניי ,חומרי אנטיביוטיי,
חומרי נגד מחלת אלצהיימר ,חומרי אדרנרגי וכולונרגי ,סטרואידי,
אינהביטורי של אנזימי ,אינטראקציות של ליגנדרצפטור ,חומרי של
אנטיסוכרתיי ,אנזימי מקובעי ,מערכות להולכת תרופות ,מנגנוני
אנזימטיי.

.5

מדע חומרי ,פולימרי וננוטכנולוגיה :שכבות דקות ,ננוספירות פונקציונליות,
מערכות פילמור הטרוגניות ,כימיית פני שטח ,פולימרי ביופעילי ,סונוכימיה,
ננוחלקיקי ,חומרי מרוכבי ממתכות ופולימרי ,כימיה של מצב מוצק
וקריסטלוגרפיה.

לקבלת פרטי נוספי נית לפנות למחלקה לטלפו .035318309/10
ולאתר המחלקהE-mail: www.ch.biu.ac.il :
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פיסיקה
א.

פיסיקת מצב מעובה
) (1תכונות חשמליות ומגנטיות של מתכות וסגסוגות )ת+נ(
) (2מערכות מזוסקופיות ומערכות בעלי מימדיות נמוכה )ת+נ(
) (3חקר מבנה מוצקי ,פני נוזלי ושכבות חדמולקולריות בקרני ,X
ספקטרוסקופית ) Xנ(
) (4תכונות מגנטיות ותכונות הובלה של מוליכיעל )ת+נ(
) (5מתכות מגנטיות ע אינטראקציות אלקטרוניות חזקות )ת+נ(
) (6פיסיקה של מוליכי למחצה )נ(

ב.

אופטיקה וספקטרוסקופיה
) (1פוטופיסיקה וספקטרוסקופיה מולקולרית .פיסיקה רפואית )נ(
) (2אינטראקציה של אור ע רקמות ,קינטיקה של ראקציות כימיות )ת(
) (3אופטיקה לא לינארית ואופטיקה של מערכות לא מסודרות )נ(
) (4התפשטות גלי במערכות לאמסודרות )ת(
) (5פיסיקת לייזרי ואופטיקה לא לינארית )נ(

ג.

מכניקה סטטיסטית וקוונטית
) (1כאוס המילטוני קלאסי וכאוס קוונטי )ת(
) (2מכניקה סטטיסטית ופרקטלי ושימושיה בביולוגיה וברפואה )ת(
) (3דינמיקה של מערכות מורכבות )ת(
) (4רשתות נוירוני ואלגוריתמי למידה )ת(
) (5פיסיקה סטטיסטית של מערכות שאינ בשיווי משקל )ת(
) (6מכניקה סטטיסטית של פולימרי ונוזלי מורכבי )ת(
) (7פיסיקה חישובית וסימולציונית )ת(

ד.

פיסיקה רפואית וביופיסיקה
) (1ביופיסיקה של ממברנות )נ(
) (2פלואורסצנסיה כשיטה לאבחו ממאירות )נ(
) (3דיאגנוסטיקה מוקדמת של מחלות סרט )נ(
) (4מודלי של דנ"א וביופולימרי )ת(
) (5הדמייה אופטית של ארגו של כרומוזומי בגרעי התא )נ(
) (6אינטראקציה של מולקולת דנ"א בודדת ע חלבוני )נ(
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ה.

גיאופיסיקה
) (1הידרודינמיקה גיאופיסית )ת(
)ת(  מחקר תאורטי
)נ(  מחקר ניסויי
לקבלת פרטי נוספי נית לפנות למחלקה לטלפו03-5318433/4 :
או באתר האינטרנטhttp://www.ph.biu.ac.il :
E-mail: rotberr2@mail.biu.ac.il

מתמטיקה
.1

אלגברה :תורת החוגי והאלגבראות ,קטגוריות ,חבורות ,אלגברה חישובית,
תורת ההצגות ,אלגברות לי ,אלגברה קומבינטורית.

.2

אנליזה :אנליזה הרמונית ,אנליזה פונקציונלית ,תורת האופרטורי ,אנליזה
מרוכבת.

.3

גיאומטריה :גיאומטריה דיפרנציאלית ,גיאומטריה אלגברית ,גיאומטריה
חישובית ,טופולוגיה.

.4

תורת המספרי.

.5

קומבינטוריקה.

.6

הסתברות :תורת המידה ,תהליכי סטוכסטיי ,תורת התורי ,יישומי
בגנטיקה ובביולוגיה

.7

מתמטיקה פיזית ,חבורות קוונטיות.

.8

מתמטיקה שימושית

.9

סטטיסטיקה
לקבלת פרטי נוספי נית לפנות למחלקה לטלפו .035318407
E-mail: mathoffice@math.biu.ac.il
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מדעי המחשב
.1
.2
.3
.4
.5
.6

מערכות הפעלה מבוזרות ,הנדסת תכנה ,תקשורת ,ארכיטקטורות מקביליות.
בינה מלאכותית ,מערכות מומחה ,תכנות לוגי ,ראייה מלאכותית.
אחזור מידע ,בלשנות חישובית ,עיבוד שפות טבעיות ,תהליכי מחשוב בלשו
עברית ובמדעי היהדות.
אלגוריתמי
ביואינפורמטיקה
אבטחת מידע וקריפטוגרפיה

לקבלת פרטי נוספי נית לפנות למחלקה לטלפו .035318866
E-mail: csoffice@cs.biu.ac.il
את שמות חברי הסגל ותחומי ההתמחות שלה ,נית לראות באתר המחלקה
www.cs.biu.ac.il

ביה"ס להנדסה – מסלול אישי
בהנדסת חשמל ומחשבי נית להתמחות בתחומי כדלקמ:
הנדסת מחשבי
מיקרואלקטרוניקה
אלקטרואופטיקה
תקשורת
עיבוד אותות  עיבוד אותות תקשורת ,עיבוד אותות רדיו ,מערכי חיישני ,רשתות
חיישני ,עיבוד אותות מכ" ,תקשורת קווית ואלחוטית ,עיבוד אותות מסתגל ,עבוד
אותות אקוסטיי ,עיבוד אותות דבור ,למידת מכונה ,עיבוד תמונות.
התוכנית כוללת קורסי רלבנטיי וכתיבת עבודת דוקטורט שתותא באופ אישי
לכל מועמד.
לקבלת פרטי נוספי נית לפנות למחלקה לטלפו035317722:
E-mail: engbi@mail.biu.ac.il
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מסלולי התמחות מיוחדים
מדעי המוח
הבנת אופ פעולת המוח הינה קרוב לודאי החידה המדעית הגדולה ביותר העומדת בפני
פתרונה במאה ה .21השאלות הגדולות כמו :כיצד אנו מארגני המידע המגיע
מהחושי לתמונת עול ,כיצד אנו מצליחי לפעול בתו עול זה ,כיצד אנו לומדי
ומאכסני מידע ,מה המנגנוני המייצרי ומווסתי את רגשותינו ורצונותינו ,וכיצד
אנו מסוגלי להבי ולהשתמש בשפה .אלה ה נושאי שהידע לגביה ענק בנפחו ,א
מועט מאוד בכל הנוגע להבנת המנגנוני המוחיי האחראיי לו.
מקובל לחשוב כי הבנת מנגנוני אלו תוכל להיעשות רק בעזרת מחקר המשלב תחומי
שוני כגו פיזיולוגיה ,פרמקולוגיה ,פסיכולוגיה ,בלשנות ,מתמטיקה ,פיזיקה
תיאורטית ומדעי המחשב .משו כ ,הוקמו בעול ובאר מרכזי מחקר ותכניות
הוראה רבתחומיות במדעי המוח.
מטרת התכנית המוצעת היא להכשיר את הדור הבא של החוקרי במדעי המוח ,לבצע
מחקר רב תחומי.
לאור זאת ,מוצעת תכנית לימודי לקראת תואר ד"ר במדעי המוח .התכנית מיועדת
לקבוצה מצומצמת של תלמידי מצטייני שיקבלו השכלת יסוד בכל התחומי
הקשורי לחקר המוח ואחר כ יבצעו עבודת מחקר לקראת תואר ד"ר לפילוסופיה.
לימודי הבחירה המגווני יאפשרו לתלמידי להתמחות בכיווני שוני .התכנית
תעודד שיח רב תחומי ושיתו פעולה בי התלמידי ובי המורי .לתכנית תתקבל
קבוצה מצומצמת של בוגרי ומוסמכי מצטייני שייהנו ממלגה ויוכלו להקדיש את
מלוא זמנ ללימודי ולמחקר.
מטרת המסלול להקנות לתלמידי מצטייני השכלה בסיסית רחבה בכל התחומי
הנוגעי לחקר המוח :שפה ,פסיכולוגיה ,ביולוגיה ומדעי מדוייקי .בכל אחד
מתחומי אלו ייקח התלמיד שני קורסי רחבי )סה"כ  6קורסי( לאחר סיו
הקורסי בהצלחה יוכל התלמיד לבחור באחת משלוש מגמות התמחות :נוירוביולוגיה
והתנהגות ,חישוביות עצבית ,שפה וקוגניציה .במסגרת זו יבחר קורסי התמחות מבי
קורסי ייעודיי לתלמידי המסלול וקורסי מתקדמי הקיימי באוניברסיטה.
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בנוס לקורסי ישתת התלמיד במספר פעילויות המיועדות להרחיב אופקי כגו
סמינר מחקר ,ימי עיו מרוכזי ,ביקורי במעבדות החוקרי וביצוע פרויקטי מחקר
זוטא בהנחיה אישית.
לתלמידי חסרי רקע מתאי במתמטיקה או ביולוגיה יינתנו קורסי הכנה בהתא.
מספר התלמידי בתכנית מוגבל והבחירה תיעשה על סמ ציוני בוגר )מוסמ(
והמקצועיות בלימודי הקודמי.
לקבלת פרטי נוספי נית לפנות למחלקה לטלפו .035317755
E-mail: gondabrain.center@mail.biu.ac.il
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