
 תולדות ישראל – תואר שלישי – חמידע לנרשמים תשע"

 הלימודים לתואר שלישי )ד"ר(

 תנאי קבלה

כל בעל תואר שני )מ"א( בהיסטוריה או במחשבת לפילוסופיה"  דוקטור "רשאי להגיש מועמדותו כתלמיד לתואר 

 86סופי שיג לפחות ציון לארץ, שה-ישראל או באחד ממקצועות מדעי היהדות מאוניברסיטה )מוכרת( בארץ או בחוץ

 .המחקרית )תזה( בעבודת גמר 90בלימודיו לתואר שני וציון 

מועמדים מוסמכי אוניברסיטאות מוכרות מחו"ל וכן מוסמכי אוניברסיטאות בעלות שלוחות בישראל, אשר פועלות 

 . GRE-האישור המועצה להשכלה גבוהה, יחוייבו לעמוד בהצלחה בבחינת ה

 מבנה הלימודים

 ודים לקראת התואר השלישי מחולקים לשני שלבים:הלימ

 /קיץ, לא יעלה על שנה מסמסטר הלימודים בו התקבל התלמיד כולל חופשת סמסטר'אתלמיד מחקר שלב  .א

 שנים 3תלמיד מחקר שלב ב', לא יעלה על  .ב

יעסוק  –בתנאי הקבלה, ואחד ממורי החוג המוסמך לכך הסכים להנחות את עבודתו ואושרה קבלתו שעמד מועמד 

בשלב מחקר א' בהכנתה של הצעת מחקר מפורטת. הצעת המחקר תוגש לוועדת הדוקטוראט של החוג. עם אישור 

 ידי הוועדה ועל ידי הרשות ללימודים מתקדמים יעבור התלמיד למעמד של תלמיד מחקר שלב ב'. -ההצעה על

הדוקטוראט. כמו כן ילמד שפה זרה  פי המלצת המנחה וועדת-כל תלמיד לתואר השלישי חייב במכסת לימודים על

 רלבנטית לתחום המחקר. 

עם סיום עבודת המחקר, יגיש התלמיד את עבודתו המודפסת, בחתימת המנחים לוועדת הדוקטוראט של החוג. לאחר 

שתיערך בדיקה, כי אכן סיים את כל חובותיו כנדרש עלפי התקנון, יתמנו שופטים לעבודה, בהתאם לתקנון לימודי 

 שלישי. תואר 

 

 מסלול ישיר לדוקטורט

 תנאי הקבלה

שיש ברצונם להמשיך ברצף לקראת לימודי דוקטורט ושהחוג רואה מצטיינים מסלול לימודים זה מיועד לתלמידים 

 בהם מועמדים ללימודי תואר שלישי.

 מועמד המבקש להירשם כתלמיד מן המניין למסלול ישיר לדוקטורט חייב למלא את התנאים הבאים:

ו בעל תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל, והשיג בלימודי התואר הראשון ציון הינ .1

 לפחות בכל אחד מחוגי הלימוד. 90של 

 מילא דרישות נוספות שנקבעו על ידי החוג. .2

 המציא בזמן את המסמכים הבאים: .3

 טופס בקשת קבלה ללימודים. .א

 ון סופי משוקלל בכל אחד מחוגי הלימוד.גיליון ציונים מאושר לתואר "בוגר", כולל צי .ב

הצהרת כוונות לגבי נושא המחקר המוצע, מאושרת על ידי המנחה כמו גם תקציר נושא המחקר  .ג

 באנגלית.

 אישור בכתב על הסכמת מנחה העומד בקריטריונים להנחיה. .ד

 קורות חיים בעברית ובאנגלית. .ה

 שתי המלצות מאנשי אקדמיה. .ו

וקטורט תתקבל גם ממועמד המבקש ללמוד בחוג לימודים לתואר שני השונה מהחוג בקשה להירשם למסלול ישיר לד

 או החוגים שבהם סיים את לימודיו לתואר ראשון. על המועמד למלא את התנאים הבאים:



ן הינו בעל תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל, והשיג בלימודי התואר הראשו .1

 לפחות בכל אחד מחוגי הלימוד. 90ציון של 

 מילא דרישות נוספות שנקבעו על ידי החוג. .2

 הגיש טופס בקשה והמציא בזמן את כל המסמכים הדרושים כמפורט לעיל.  .3

 הערות: 

 אין קבלה במעמד על תנאי למסלול הישיר לדוקטורט. .א

 ודים. הלימ שנתהן בסמס' א' והן בסמס' ב' של הקבלה למסלול זה תתאפשר  .ב

תלמידים יוכלו להתקבל למסלול ישיר לדוקטורט לא יאוחר מסוף שנת הלימודים הראשונה לתואר  .ג

השני, אם יעמדו בקריטריונים שצוינו לעיל ועל סמך הישגיהם בשנת הלימודים הראשונה בלימודי 

 התואר השני.

 מבנה הלימודים

 90"א, וסיומם בציון משוקלל של שש"ס לפחות ברמת מ 26בהיקף של  השלמת קורסים בציון מספרי  .א

 לפחות. 

ואושרה ע"י הדיקן ללימודים  ידי החוג-הגשת שתי עבודות סמינריוניות או חלופה שוות ערך, שנקבעה על .ב

 לפחות בכל אחת משתי העבודות הסמינריוניות. 90. על התלמיד להשיג ציון של מתקדמים

שש"ס לפחות,  16בהיקף של  בציון מספרי בקורסים השלמת קורסיםתנאי מעבר משנה א' לשנה ב' הם  .ג

 לפחות. 90לפחות, והגשת עבודה סמינריונית שזכתה לציון  90סיומם בציון משוקלל של 

 הגשת הצעת מחקר לתואר שלישי לא יאוחר מתחילת הסמסטר הרביעי ללימודים.  .ד

 משך הלימודים למטלות אלו הוא שנתיים

ל חובות הלימודים כמפורט לעיל, יעבור התלמיד למעמד של תלמיד עם אישור הצעת המחקר לדוקטורט, ועמידה בכ

 דוקטורט שלב ב', במסגרתו יבצע את המחקר ויכתוב את עבודת הדוקטורט. 

 שלוש שניםמשך הלימודים לכתיבת עבודת הדוקטורט הוא 

עם ט מייד במסגרת המסלול הישיר לדוקטורתלמיד במסלול הישיר לדוקטורט יקבל תעודת מוסמך האוניברסיטה 

 אישור הצעת המחקר לדוקטורט, ועמידה בחובות הלימוד של המסלול הישיר לדוקטורט כמפורט לעיל. 

תלמיד יוכל בכל שלב לפרוש מן המסלול הישיר לדוקטורט עפ"י החלטתו. במקרה כזה יהיה עליו להשלים את מכסת 

 א' ובין במסלול ב'.הלימודים ושאר החובות הנדרשים לקבלת התואר השני, בין אם במסלול 

שש"ס לפחות כולל הגשת שתי  26במקרה של אי השלמת חובות המסלול הישיר לדוקטורט תוך שנתיים )השלמת 

אישור הצעת המחקר לדוקטורט, יועבר התלמיד למסלול לימודים רגיל לתואר שני. לא -עבודות סמינריוניות( ואי

 רט בשלב לימודי התואר השני. תאושר הארכת לימודים לתלמידי המסלול הישיר לדוקטו

 


