
 
 אביב-אוניברסיטת תל

 ע"ש פורטר הסביבה ללימודי ת הספרבי
 
 

 בלימודי הסביבה הלימודים לקראת התואר השלישיתכנית תקנון 

נועדה לחשוף את ש ללימודי תואר שלישיתכנית ע"ש פורטר ללימודי הסביבה  ס"ביהפתח  5002בשנת 

להעמיק  את ההבנה  התכנית מטרת .מקוריבינתחומי ולעסוק במחקר  ,המשתתפים בה לידע סביבתי רחב

ולהציע פתרונות חדשניים למכלול הבעיות  ,מפעילות האדם ,בין היתר ,של אתגרים סביבתיים, הנובעים

המורכבות המשפיעות על הסביבה, תוך התמודדות עם אתגרי העתיד בתחום. התכנית עוסקת בנושאים 

סביבתי, המגוון הביולוגי, משאבי מים,  מתחום מדעי כדור הארץ והאקלים, מדעי החברה, אתיקה וצדק

תכנון ופיתוח בר קיימא ועוד. תלמידי  עיצוב, הנדסת סביבה ואנרגיה חלופית, מזהמים, ארכיטקטורה,

שיוכלו להשתלב בהצלחה בתפקידי מפתח בנושאי סביבה  כדיהתכנית מקבלים הכשרה אקדמית 

בארגונים ללא מטרות  ,זר הציבורי, בתעשייההוראה, במגבוכמובילים במגוון תפקידים במחקר, בחינוך ו

 רווח ועוד.   

עם כל פעולה משתפת  )להלן "ביה"ס"( ע"ש פורטרללימודי הסביבה  ס"ביהשל  לתואר שלישיתכנית ה

 יחידהאוניברסיטת תל אביב. לתלמידי התכנית שייכות כפולה: הבהפקולטות והיחידות האקדמיות 

מאידך ו ,מחד - מקנה להם הכנה אקדמית וידע מקצועי מעמיק רםלנושא מחק המתאימה תהדיסציפלינארי

, שמורכבת מנציגי )להלן "הוועדה היחידתית"( ס"ביההוועדה היחידתית לתלמידי התואר השלישי של  -

אותו  סביבתיהמחקר בהעקרונות הבין תחומיים  מעניקה להם ליווי אקדמי, מפקחת על יישום הפקולטות,

 התקדמות עבודת הדוקטוראט עד להגשתה.ם עורכים, ומבקרת את ה

פעילות אקדמית ב םהשתתפותמלגות קיום על בסיס מצוינות ומעודד  לתלמידי התכנית מעניק ס"ביה

 .קר השוניםחלאומית בתחומי המנבילאומית ו
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 תוכן העניינים
 

   9-3עמודים                 תכנית הלימודים

 תנאי קבלה ללימודים - 

 3עמוד       מסלול הרגיל -

   3עמוד     מועמד לתלמיד מחקר שלב א' - 

  4עמוד        מסלול ישיר -  

 מהלך הלימודים - 

 5 עמוד   במסלול הרגיל תלמיד שלב א'חובות  -  

   6 עמוד  תלמיד שלב א' על תנאי במסלול הישירחובות  -  

 7עמוד            הליך טיפול הוועדה המלווה בהצעת המחקר -  

 8עמוד      תלמיד מחקר שלב ב' -  

 01עמוד     הענקת תואר דוקטור לפילוסופיה -  

 

 01עמוד           מלגות

 

 ואילך 00עמוד          נספחים
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 תכנית הלימודים
 קיימים שני מסלולי לימוד לתואר שלישי:ללימודי הסביבה  ס"ביהב

 מסלול רגיל 

 מסלול ישיר 

 

להנחותו במהלך יחיד או מספר מנחים של מנחה הסכמתו לקבל על המועמד ים, הגשת מועמדות ללימודבטרם 

כשירים לשמש כמנחים, חברי סגל בדרגת מרצה בכיר ומעלה במסלול הרגיל. במקרים  . לימודיו לתואר השלישי

יוצאים מן הכלל תהיה ועדה יחידתית רשאית לאשר מנחה שלא נתקיימו בו התנאים מעלה, לרבות חבר סגל 

סדרי ההרשמה ללימודים לא יאושר חבר סגל ממוסד אחר להשכלה גבוהה כמנחה יחיד. ות. אש לגמלשפר

 מופיעים בנספח לתקנון זה.

 

 

 תנאי קבלת תלמיד לשלב א'   .1

 רגיל המסלול ה  0.0

 שאי להגיש מועמדות:ר   

 וכרת אחרת מ יברסיטהאו באונ ,באוניברסיטת ת"א ולימודי םבעל תואר "מוסמך אוניברסיטה" שסיי  א.    

 לפחות. 58 הואגם לפחות, ושהגיש עבודת גמר שציונה  58בארץ או בחו"ל, בציון משוקלל    

 המליץ לוועדה ל, תוכל הוועדה היחידתית פחותיםבמקרים של הישגים לימודיים או מחקריים   ב.    

 .הנקובים מעלהמהתנאים חריגה  קבלה למרות האוניברסיטאית על           

 

 'מועמד לתלמיד מחקר שלב א 0.1

 שסיים לימודיו, או באוניברסיטה מוכרת אחרת בארץ או בחו"ל ת"אאוניברסיטת בבעל תואר מוסמך  

שלב יוכל להיות תלמיד יתקבל כמועמד לתלמיד מחקר ולפחות, אך ללא עבודת גמר,  58בציון משוקלל 

 :היחידתית. מטלות אלו יכללו, בכל מקרה ימלא את המטלות שיוטלו עליו ע"י הוועדהרק לאחר שא' 

)תזה(. הוועדה היחידתית תמנה  השקולה ברמתה ובהיקפה לעבודת גמר ,עבודת מחקרהגשת  -

על קבל ל. על התלמיד ויעניקו לה ציון העבודהאת שיבדקו  ,, בהתאם להוראות האוניברסיטאיותבוחנים

 .לפחות 58ציון  העבודה

או , כשאחד מהם מתודולוגי, )שניים או שלושה ש"ס כל אחד( יאלייםהשתתפות בשני קורסים סמסטר -

קורסים אלה ייחשבו מאוחר יותר במניין הקורסים  לפחות. 58עליהם יקבל התלמיד ציון שווה ערך, 

 .שלישיהשיידרשו מהתלמיד להשלמת התואר 

 ".  'כ"תלמיד שלב אשאושרה קבלתו ללימודים, יתקבל מועמד 
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  המסלול הישיר 3.0

 שעונה על  *בוגר אוניברסיטה בלבד ,הישירבבקשה להתקבל למסלול  ,יחידתיתהרשאי לפנות לוועדה 

 :אחד מהקריטריונים הבאים 

 %8שנמצא בין לפחות או  58 סופי, בציון תלמיד מצטיין שקיבל את התואר "בוגר אוניברסיטה" .א

בודת מחקר עצמאית ושהמציא עביצוע ליכולת שהינו בעל  ביחידה בה סיים את התואר,המצטיינים 

כתבו על ידי יכזה. מכתבים אלה ימחקר בצע לויכולותיו מכתבי המלצה המעידים על השכלתו לושה ש

  .המנחה המיועד לדוקטוראט ושני חברי סגל ממוסדות להשכלה גבוהה

 .שון* מסיימי תואר ראשון במכללות לא יוכלו להתקבל למסלול הישיר מיד עם סיום לימודי התואר הרא

 

המצטיינים  %09או שנמצא בין  54- 59מצטיין שקיבל את התואר "בוגר אוניברסיטה" בציון סופי תלמיד  .ב

ושלא הגיש מועמדות למסלול הישיר מיד עם סיום התואר הראשון, רשאי ביחידה בה סיים את התואר, 

)לא עות ש 18חות לפסיים ובלבד ש ,תואר השניל והשנה הראשונה ללימודיעד למועד סיום לעשות זאת 

ממוצע בביחידה בה הוא לומד,  ,מתכנית הלימודים לתואר שני במסלול עם תזהכולל קורסי השלמה( 

  א'  0.3על המועמד להמציא שלושה מכתבי המלצה בהתאם לאמור בסעיף   .ומעלה 59

 

ינים המצטי %09או שנמצא בין  55 – 58תלמיד שקיבל את התואר "בוגר אוניברסיטה" בציון סופי  .ג

ביחידה בה סיים את התואר, ושלא הגיש מועמדות למסלול הישיר מיד עם סיום התואר הראשון, רשאי 

)לא שעות 18לעשות זאת עד למועד סיום השנה הראשונה ללימודיו לתואר השני, ובלבד שסיים לפחות 

ממוצע , במתכנית הלימודים לתואר שני במסלול עם תזה, ביחידה בה הוא לומדכולל קורסי השלמה( 

 א'   0.3.  על המועמד להמציא שלושה מכתבי המלצה בהתאם לאמור בסעיף ומעלה 85

 

 אביב, והשלימו את   -* מסיימי תואר ראשון במכללות, שהתקבלו ללימודי התואר השני באוניברסיטת תל  

 , יוכלו להגיש את מועמדותם למסלול הישיר.ג'-בסעיפים ב'מכסת הקורסים הרשומה  

 

ג' אינה מבטיחה קבלתו של המועמד. הוועדה היחידתית לתלמידי מחקר תדון באופן פרטני -בתנאים א' עמידה

 בכל מועמדות. 

 

ויידרש להשלים במהלך שנות לימודיו  "תלמיד שלב א' על תנאי, יתקבל כ"למסלול הישירתלמיד שאושרה קבלתו 

 שעות. 25לתואר השלישי סה"כ 

 

 אחרת  תיסציפלינאריתלמידים לתואר שלישי ביחידה ד

, אולם רק בתנאי שטרם תאחר פקולטה לתואר שלישי ב הםלימודי ושהחל יםתלמיד םלהגיש מועמדות ויוכל

המנחה אליה משתייך והוועדה היחידתית  /יםלשיפוט, ורק לאחר שהמנחה הםהצעת המחקר שלאת  והגיש

 לעבור ללמוד בביה"ס.המנומקת  םבקשתבכתב את אישרו 
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 מודים והמחקרמהלך הלי .5

 שלב א'מחקר תלמיד   1.0

המעידות  , להשיג תוצאות ראשוניותבשלב זה על התלמיד לרכוש כלים מקצועיים לביצוע המחקר

. בתום ה זונושא לעבודהגדיר ול, תוך פרק הזמן הנקוב בהמשך על היתכנות לביצוע עבודת המחקר

. הצעת המחקר תיבדק תיתהיחיד שלב זה, על התלמיד להגיש הצעת מחקר לאישור הוועדה

  ותאושר בוועדה היחידתית ובוועדה האוניברסיטאית לתלמידי מחקר.

 חובות התלמיד 2.0.0

 בות תלמיד במסלול הרגילחו א. 

 ב: לפחות( 59)ציון  ל התלמיד לעמוד בהצלחהע במהלך לימודיו,

 של ביה"ס. ש"ס לפחות, מתוך היצע הקורסים לתארים מתקדמים 2קורס אחד לפחות, בהיקף  ∞

 ש"ס, שמועבר ע"י ביה"ס 2קורס סיורים, בהיקף  ∞

  קורס כתיבה מדעית באנגלית  ∞

 ש"ס לפחות כל אחד. הקורסים ייקבעו  2שלושה קורסים לפחות לתארים מתקדמים, בהיקף   ∞

 בהתאם להמלצת המנחה.   

 שבועי של ביה"ס מחלקתי הרצאות הניתנות במסגרת סמינר  25  ∞

להציג את  יהא על התלמידכשבאחד מהם , של ביה"ס רים של פורום דוקטורנטיםשני סמסט  ∞

 מחקרו

סמסטר נוסף של פורום דוקטורנטים בחוג/במחלקה של המנחה )במידה שאין בנמצא פורום          ∞

דוקטורנטים ביחידה של המנחה, או שהפורום לא נמצא רלוונטי לתלמיד, ניתן להגיש בקשה 

או בפורום נוסף  הרצאות נוספות במסגרת הסמינר המחלקתי 08 -ם זה במיוחדת להמרת פורו

 (.ס"של ביה

 כנסים, ימי עיון וסדנאות שעורך ביה"ס.  ∞  

 שפות:  ∞

תעודת בגרות ישראלית ימציא אישור על ידיעת השפה העברית ברמת "פטור" ללא א. תלמיד 

 מהיחידה ללימודי עברית באוניברסיטה. במקרים יוצאים מן הכלל רשאית הוועדה לפטור את

 התלמיד מלימודי עברית.

להוכיח, בזמן שייקבע ע"י הוועדה היחידתית, ידיעת שפה, או שפות חייב מחקר ב. תלמיד 

 להבין כראוי את הספרות המדעית הרלבנטית. הנדרשת בכדיברמת 

 

 מינוי ועדה מלווה  ב.

  ייקבעו התשהרכבה ודרכי פעולהוועדה היחידתית תמנה לתלמיד ועדה מלווה ללימודיו, א' בשלב 

 התאם לנוהל האוניברסיטאי לוועדות מלוות. הרכב הוועדה ישקף את נושא עבודת הדוקטורט הנדונה, ב
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)במידה ולתלמיד יש שני מנחים, ויכהנו בה לפחות שלושה חברים, כולל המנחה שיכהן כיו"ר הוועדה 

לחוג אליו שייך  מחוץלפחות אחד החברים, יהיה יכהנו בוועדה המלווה לפחות שלושה חברים נוספים(. 

. המנחה ימליץ לוועדה היחידתית של ביה"ס על ואחד מהחברים יהיה מתוך החוג של המנחה  המנחה

 , לאחר שקיבל הסכמתם לכהן בוועדה. שמות החברים לוועדה המלווה

 

 במסלול הישירעל תנאי  שלב א'חובות תלמיד   .ג  

שון יידרש להשלים במהלך לימודיו לתואר השלישי תלמיד המסלול הישיר שהתקבל ישירות מהתואר הרא  

לפחות )בהם המכסה הנדרשת מהתלמידים  58שעות מקורסים לתארים מתקדמים  בציון ממוצע  32

 .שעות + סמינר מחלקתי( 04 –במסלול הרגיל לדוקטורט 

 

 יידרש להשלים( לפחות שעות 05שהתקבל לאחר שנה ראשונה בתואר השני )תלמיד המסלול הישיר 

 מסלול הרגיל לדוקטורטבהקורסים הנדרשת מתלמידים  את מכסתבמהלך שנות לימודיו לתואר השלישי 

  .שעות +סמינר מחלקתי( 04)

 

 שלב א' על תנאי במסלול הישירמחקר  תלמידמטרת הבחינה לבדוק את כישורי . בע"פ בחינת כשירות

ברים ח שלושהתורכב מששירות בהמלצת המנחה, תמנה הוועדה היחידתית, ועדת כלתואר דוקטור. 

ששה  ימנה על ועדה זו.יהמנחה לא  .ליו"ר הוועדה ימונה החבריםמאחד . כיר ומעלהבמרצה דרגת ב

הוועדה,  וועדה להעביר לתלמיד, באמצעות יו"רהבועות לפחות לפני בחינת הכשירות יתבקשו חברי ש

 עם התלמידהוועדה הכשירות, תיפגש בבחינת  .חומר קריאה רלוונטי לנושאונושאים עליהם ייבחן את ה

תתבצע עבודת המחקר  יכולותיו וכישוריו האקדמיים, כולל ידע והבנה בתחום בואת בע"פ ותבחן 

לגבי בכתב הערכתה את  הוועדה, באמצעות יו"ר, ועדת הכשירות תגיש לוועדה היחידתית .תהעתידי

לל לכדי ציון סופי את הציונים הוועדה היחידתית תשק כל אחד מחבריה.שקבע התלמיד והציונים 

בבחינת  ומעלה 58סופי ירושה ציון פעמידה בהצלחה בבחינה שהועברו אליה מוועדת הכשירות. 

  .הכשירות

 

שעות לפחות של קורסים לתארים  05 -תלמיד שלב א' על תנאי שסיים בהצלחה את בחינת הכשירות ו

 מתקדמים, יתקבל לשלב א'.

 

 רשאי לפנות ליחידה בה החל לימודיו לתואר שני  א עמד בדרישות המסלוללמיד שלב א' על תנאי שלת 

   ולבקשה להשלים לימודיו לתואר שני במסגרתה. 
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  הליך טיפול הוועדה המלווה בהצעת המחקר   2.0.2 

 אלא אם הגיש לוועדה היחידתית פנייה חתומה ע"י, לעבור לשלב ב' תלמיד שלב א' חייב תוך שנה אחת

תוגש בקשת הארכה מנומקת  רך הארכה שלא תעלה על שנתיים מיום קבלתו ללימודים.המנחה, לצו

 שלושהותהיה לפרק זמן מרבי של  ,מבעוד מועד ,ידי המנחה-על ידי התלמיד כאשר היא חתומה על

 ,שנכתבה על ידומחקר  הצעתולוועדה היחידתית יגיש לוועדה המלווה התלמיד  .*חודשים כל פעם

תוך ששה הנחיות לכתיבת הצעת המחקר מופיעות כנספח בתקנון זה.  ./יםחהידי המנ-חתומה על

, ייקבע מועד לפגישה עם התלמיד, שבמהלכה יוחלט האם הוא ההגשהממועד  ,לכל היותר ,שבועות

ה לבחון את המחקר המוצע מבחינת חדשנותו, תרומתו, פגישמטרת הראוי להתקבל לשלב ב' בלימודיו. 

. שנים(ארבע ) במסגרת הזמן המוקצב לביצוע עבודת הדוקטורט מוצלחלסיום היקפו והסיכוי להביאו 

בכלים  ושליטת , תיבדקשהגישהצעת המחקר  ייבחן התלמיד עלכשעה, במהלכה  תארךהפגישה 

לאור לתכנית המחקר. משיקים שאים ושליטתו בנושא המחקר ובנו ,מחקריים ובשיטות מחקר רלוונטיות

ביצוע לדרוש או האם  כמפורט בהצעה המשך עבודת המחקר אשרהוועדה האם ל מליץהפגישה ת

לא תדחה תכנית מחקר מבלי המלווה הוועדה . עבודת המחקראת להפסיק  או האם הצעהבתיקונים 

את במידה ויתבקש התלמיד לתקן שתאפשר למנחה לחוות דעתו לגבי הנימוקים שהועלו כנגדה. 

 תוך חודש ימים הצעה מתוקנת גישעדה המלווה, וילהערות חברי הוו בהתאםיעשה זאת הוא ההצעה, 

החליטה הוועדה המלווה להמליץ לאשר את הצעת המחקר, ישלח  ר הוועדה המלווה.ושילא לכל היותר,

חתום ה ת דעתע"ג טופס חוורשומות  ,הוועדה המלצותהצעת המחקר הסופית, ואת יו"ר הוועדה את 

זו תשתכנע ואם ידון בוועדה היחידתית מלווה תהדה , לוועדה היחידתית. המלצת הוועםחבריהע"י כל 

 .בלימודיו שלב ב'את התלמיד ל ותמליץ לוועדה האוניברסיטאית לקבלה תאשר ,שהתכנית ראויה

 של המנחה.החלטת הוועדה האוניברסיטאית תובא לידיעת הוועדה היחידתית 

 

 : טקבלת אישור זכאות לתואר שני ללא תזה במסגרת המסלול הישיר לדוקטור

 שעות של  05יקבל אישור זכאות לתואר שני לאחר שסיים   -תלמיד שהתקבל לאחר התואר הראשון  -

 קורסים בתארים מתקדמים )לא ניתן להחשיב במכסה זו: קורס כתיבה מדעית באנגלית, סמינר   

 מחלקתי ופורום דוקטורנטים( ולאחר שהצעת המחקר שלו אושרה. 

 יקבל אישור  –לאחר שנה ראשונה בתואר שני בלימודיו הסביבה  תלמיד שהתקבל למסלול הישיר -

 זכאות לתואר לאחר שהצעת המחקר שלו אושרה.  

 , יקבל את התואר ביחידות אחרותתלמיד שהתקבל למסלול הישיר לאחר שנה ראשונה בתואר שני  -  

 מהיחידה בה החל ללמוד לתואר שני ובהתאם לנהליה.               
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 שלב ב'מחקר ד תלמי 1.1

 אותה בובצע את עבודת המחקר כפי שאושרה בהצעת המחקר, לכתבשלב זה על התלמיד ל

  .ולהגישה לשיפוט

   חובות התלמיד:

כך  היחידתיתבתחילת הדוחות יופיע תקציר המיועד לחברי הוועדה להגיש דוחות התקדמות שנתיים.  2.0.0

 עמודים. 3-2היקף הדוח יהיה בין . שעליו להיכתב בשפה ברורה, קלה ו"שווה לכל נפש"

פירוט ההתקדמות שחלה מאז דוח ההתקדמות האחרון/הצעת המחקר. בנוסף הדוחות יכילו, בין השאר, 

פוסטר( שנבעו ממחקרו של  /תקציר )מאמר/ פרסומים מכל סוג שהואמראי מקום ליכילו הדוחות 

הדוחות יוגשו לוועדה חקר וכד'. , השתתפות בכנסים ובסדנאות, קורסים, רכישת מכשור למהתלמיד

עם הוועדה המלווה תיפגש המלווה, לאחר שאושרו תחילה ע"י המנחה ונחתמו על ידו. עם קבלת הדוח, 

מאז ההתכנסות בהתאם לתכנית המחקר המקורית את הישגיו והתקדמותו התלמיד שיתבקש להציג 

, תוך שבועיים, חוות דעת בה בבכת תעבירוהוועדה המלווה דיון , תקיים במהלך הפגישההאחרונה. 

חברי הוועדה יאשרו בחתימת ידם את הדוח יוצגו קצב ההתקדמות והתאמתו לתכנית המחקר המקורית. 

ידרשו תיקונים לדוח, יתבקש התלמיד ויהוועדה היחידתית. והיה לאישור של התלמיד ויעבירו אותו 

 .הוועדה היחידתיתלאישור יועבר אישור הדוח, הוא עם להגיש לוועדה המלווה גרסה מתוקנת ורק 

הוועדה ו/או ועל התלמיד לקבל אישור הוועדה המלווה להתחיל בכתיבת חיבור הדוקטורט. והיה  2.0.2

ועדה היחידתית בבקשה לאישור הדחייה, ובתנאי לוהתלמיד יראו צורך לדחות תחילת הכתיבה, יפנו 

 .התלמידשכתיבת העבודה לא תחל לאחר תום השנה הרביעית ללימודי 

 על המחקר וממצאיו, דקות  48בת הרצאה בתום שלוש שנים מתחילת קבלתו ללימודים, ייתן התלמיד   3.2.0

 .ספרי-הביתבמסגרת הסמינר  

 שיציין, ובלבד תלמיד יהיה רשאי, באישור המנחה, לפרסם חלק ממחקרו תוך כדי ביצוע עבודת המחקר  4.2.0

 .אביב-ת מחקר הנכתבת באוניברסיטת תלכי הפרסום הוא חלק מעבוד           

 הגשת עבודת הדוקטור 8.2.0

 שנים ממועד הקבלה כ"תלמיד שלב א' ". הארכת חמש תוך יגיש עבודת הדוקטור  התלמיד: זמנים. א

תחייב פנייה מנומקת, חתומה ע"י שנים  חמשמעבר ללשנה נוספת )לכל היותר( משך הלימודים  

 .האישוראת ייב , ותחהמנחה, לוועדה היחידתית 

 את בחו"ל, מעודד ביה"ס את תלמידיו לכתוב  שליחת העבודה לשיפוטכדי לאפשר שפת ההגשה:  .ב  

 , בהמלצת המנחה, לכתוב החיבור באנגלית, הרי יחליט התלמידוהאנגלית. והיה  בשפהעבודת הדוקטור  

 שו מנחי העבודה לפקח בכל מקרה, יתבק. שהצעת המחקר ודוחות ההתקדמות ייכתבו גם הם באנגלית 

  ללא שגיאות וראויה להישלח לשיפוט. ,ולאשר שהעבודה כתובה בצורה רהוטה 

 תהיה העבודה: העבודה תהיה ערוכה עפ"י אמות המידה המדעיות המקובלות בתחומה,  מתכונת .ג 

 תרום באופן מקורי לנושא הנדון בה. תו וחדשנימושתתת על מחקר עצמאי  

 ם לנוהל האוניברסיטאי המופיע כנספח לתקנון זה.מתכונת העבודה תותא

 נוסח הדף שיופיע בכריכת העבודה מופיע כנספח לתקנון זה.   
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 עמודים, לא כולל רשימת ספרות. 299היקף העבודה לא יעלה על   

  תכלול לא  ( 0.7.2עבודת דוקטור רגילה )שאינה עבודת דוקטור המורכבת מאמרים, ר' סעיף  .ד 

 מאמר/ים בהיקף מלא שפרסם התלמיד במהלך עבודת הדוקטור. 

 בנושא זה )ראה האוניברסיטאי נוהלמאמץ במלואו את הס ": ביהעבודת דוקטור המורכבת מאמרים. ה 

    .נספח לתקנון זה(            

 

 שיפוט עבודת הדוקטור 6.2.0

הוועדה ומחים בתחום המחקר. מחמישה של לפחות רשימת שמות  המנחה יגיש לוועדה היחידתית  .א

ים נוספים שופט להמליץ עלתפנה לוועדה היחידתית של המנחה ותבקשה של ביה"ס היחידתית 

תפנה הוועדה היחידתית  ,המלצותה. לאחר שתתקבלנה שלפחות אחד מהם מחוץ לאוניברסיטה

לשמש  כשירים .כשופטים לעבודהלשמש , בהתאם לשיקול דעתה, ותבקש הסכמתם שופטיםלשלושה 

כשופטים חברי סגל אקדמי בדרגת מרצה בכיר ומעלה במסלול הרגיל, מהאוניברסיטה או ממוסד אחר 

אוניברסיטה הוועדה יהיה מ שתמנההשופטים לפחות אחד להשכלה גבוהה, שהביעו הסכמתם לכך. 

לא יוכלו . אחרת בארץ, שהוכרה כמוסד להשכלה גבוהה, או מאוניברסיטת מחקר אחרת בחו"ל

שיתוף פעולה מחקרי השנים האחרונות  בחמשמי שקיימו חברי הוועדה המלווה, ות לשופטים להתמנ

עם התלמיד או המנחה בנושא המחקר, או מי שהיו מעורבים מקצועית בשלבים השונים של הדוק 

המנחה רשאי לפנות בכתב לוועדה היחידתית ולבקשה לא למנות מומחה מסוים לשופט.  .וכתיבת

 . ואו להרחיבאת הרכב השופטים רשאית, אם יתעורר הצורך בכך, לשנות  הוועדה היחידתית

בה ימליץ על , שבכתבלוועדה היחידתית חוות דעת מנומקת להגיש שלושה חודשים יידרש תוך שופט  .ב

 אחת מן האפשרויות הבאות:

 לאשר את העבודה; או  0ב.

 לאשר את העבודה בכפוף לתיקונים ולשינויים; או 2ב.

 ולהחזירה אליו לעיון חוזר; אורוש מהתלמיד להכניס בעבודה תיקונים ושינויים לד  3ב. 

  לפסול את העבודה.  4ב. 

הוועדה היחידתית תשקול את דוחות השיפוט ותחליט האם להמליץ בפני הוועדה האוניברסיטאית לאשר  

 שתמצא לנכון. או לדרוש מהתלמיד להכניס בעבודה תיקונים ושינויים, כפי ,את העבודה או לפסלה

דרשה הוועדה היחידתית להכניס תיקונים או שינויים בעבודת הדוקטור, תנהג בעבודה המתוקנת באחת 

 הדרכים הבאות:   

 , או שנדרשו ביוזמת הוועדה2כאמור בסעיף ב.לאור חוות דעת קלים . נדרשו תיקונים/שינויים 0

 צמה.רשאית לבדוק ביצועם בעהיחידתית , תהיה הוועדה היחידתית

את היחידתית , תחזיר הוועדה 3לאור חוות דעת כאמור בסעיף ב.מהותיים . נדרשו תיקונים /שינויים 2

 .דה לבדיקה חוזרת של השופט/יםוהעב

. לאחר שתוודא ביצוע התיקונים והשינויים בעצמה, או לאחר שתקבל את חוות הדעת בעקבות 3 

הסופית לגבי אישור העבודה, ע"ג טופס הבדיקה החוזרת, תגבש הוועדה היחידתית את המלצתה 

 מיוחד.
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 הענקת התואר. 3

והודעת יו"ר הוועדה האוניברסיטאית , הליך האשרור בסנאט, לאחר סיום כל הליכי אישור עבודת הדוקטור

לתלמיד על הענקת התואר, יכריז יו"ר הוועדה היחידתית, או אחד מהחבריה שהוסמך על ידו במסגרת ביה"ס, 

. התואר עצמו יוענק בטקס חגיגיתן התואר "דוקטור לפילוסופיה". ההכרזה תבוצע, במידת האפשר, בטקס על מ

 ידי שלטונות האוניברסיטה.-פומבי, כלל אוניברסיטאי, במועד שייקבע על

 

 

 
 

 מלגות

ת אקדמית שכר לימוד, לתלמידיו בלבד. המלגות מוענקות על בסיס מצוינופטור ממעניק מלגות קיום, כולל  ס"ביה

לתקופה מרבית של ארבע שנות לימוד. תלמידים המקבלים מלגה רשאים להשתתף בהוראה אוניברסיטאית 

 , בכפוף לנהלים בנושא זה.)בקורסים של ביה"ס או של יחידות אוניברסיטאיות אחרות(

 



 00 

 יםנספח
 

מתכונת עבודתן המשותפת של הוועדות היחידתיות לתלמידי מחקר 

  ס"ביהחידתית לתלמידי מחקר של ה היבאוניברסיטה והוועד

תלמידי כל התואר השלישי הוא תואר אוניברסיטאי. הוועדה האוניברסיטאית לתואר שלישי מופקדת על 

  .פקולטותהקיימות ב ועדות יחידתיות. לוועדה זו כפופות הדוקטורט באוניברסיטה

, אופי ייחודי. מטבעו, המחקר אחתיטאית למחקר בנושאי סביבה, נושא שלעתים אינו נופל בדיסציפלינה אוניברס

הסביבתי מחייב לעיתים קרובות שיתוף פעולה בן דיסציפלינות שונות. לשם כך אישרה הוועדה האוניברסיטאית 

שתאפשר ליווי הדוקטורנטים העוסקים במחקר  ,ס"ביהבמסגרת ועדה יחידתית לתלמידי מחקר את הקמתה של 

חוקרים מתחומים שהם ממלאי מקום,  2 -חברים ו 7מונה  עדה היחידתיתהוו. סביבתי, תוך ראייה רב תחומית

עומד ראש  היחידתיתהוועדה . בראש כנציגיהם בוועדה דקאני הפקולטות באוניברסיטה שהומלצו ע"ישונים 

 מאושר ע"י הוועדה האוניברסיטאית לתלמידי מחקר.והרכבה  ס"ביה

של ביה"ס ומונחים ע"י  לוועדה היחידתיתיכים בלעדית תלמידי התואר השלישי בביה"ס לימודי הסביבה משו

ולכן יוגדרו כתלמידי  ,של ביה"ס לוועדה היחידתיתחברי סגל מהפקולטות באוניברסיטה.  התלמידים ישויכו 

תלמידי התואר השלישי בביה"ס ייספרו במניין אליה שייכים המנחים.  הוועדה היחידתיתרק בהסכמת , ביה"ס

 הם שייכים המנחים.יחידות להתלמידים ב

מונחים ע"י אנשי סגל בפקולטות השונות בקמפוס, בהתאם לתחום  ס"ביהמאחר ותלמידי התואר השלישי של 

דגש מיוחד על שמירת קשר רציף עם הוועדות של ביה"ס  הוועדה היחידתיתהמחקר של עבודתם, שמה 

עדה היחידתית של ביה"ס לוועדות הקשר הרציף בין הוו .היחידתיות לתלמידי מחקר אליהן שייכים המנחים

  :היחידתיות של המנחים בא לידי ביטוי במספר צמתים עיקריים 

 

 .של ביה"ס מכהנים נציגים מכל הפקולטות בוועדה היחידתית .0

לקבלה ללימודים לתואר שלישי במסגרת ביה"ס רק לאחר שקיבל הסכמת מועמדותו  מגישתלמיד ה .2

 .המנחה ךהוועדה היחידתית אליה שיי

 .חד מחברי הוועדה המלווה של התלמיד מומלץ ע"י הוועדה היחידתית של המנחהא .3

 .אישור מעבר התלמיד לשלב ב' בלימודיו, מובא לידיעת הוועדה היחידתית של המנחה .4

 .ע"י הוועדה היחידתית של המנחה ציםמומלשניים משופטי עבודת הדוקטור  .8

 ל המנחה.מתכונת הצעת המחקר מותאמת לנהוג בוועדה היחידתית ש .6

 .לנהוג בוועדה היחידתית של המנחהמותאמת עבודת הדוקטור מתכונת  .7

כתיבת עבודת במאמצת הנוהל הקיים בוועדה היחידתית של המנחה  של ביה"ס הוועדה היחידתית .5

 .דוקטור המורכבת מאמרים

  ה.המנחשייך לה יחידה ב למידיםהתלמיד נספר במניין הת .5
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 סדרי הרשמה

את להנחות  ושניאות, הינו מציאת מנחה/ים ביה"סמכי מועמדות לתואר שלישי בתנאי מקדים להגשת מס

 התלמיד. 

 המסמכים שיש להגיש למזכירות ביה"ס בעת הרישום הם:

 
 .)נמצא במשרדי ביה"ס ובאתר האינטרנט של ביה"ס( טופס הצהרת כוונות

   

 
ית ולאחר אישורן, יתקבלו תעודת מוסמך אוניברסיטה. עם הצגת התעודות המקוריות בעברית או באנגל

 מהמרכז למרשם המאשר הכרה בתואר. טופסצילומיהן. תעודות ממוסדות בחו"ל יש להגיש בצירוף 

  

 
 : ממוצע משוקלל של הקורסים, ציון סופי לתואר וציון עבודת הגמר. ון ציונים לתואר שני הכוללגילי

 

 
 גיליון ציונים לתואר ראשון

 

 
 (. המופיע באתר האינטרנט של ביה"ס הגשת קורות חיים סחשיוגשו בהתאם לנוקורות חיים )

 

 
 תקציר עבודת המאסטר ושם המנחה/ים. 

 

 
 רשימת פרסומים. 

 

 
 . ים בתואר השניה/מאנשי אקדמיה, עדיף מהמנחלפחות  מכתבי המלצה שני

. ושייה או מתחום עיסוקמאיש אקדמיה, יכול להמציא במקומו מכתב מממליץ מהתע שני)מי שאין באפשרותו להשיג מכתב המלצה 

 .(לפחות 58יידרש מועמד שכזה לסיים קורסים בסמסטר הראשון בלימודיו בציון , רמתו האקדמית עלכדי לעמוד 

 

 

 

 * ראש ביה"ס יקיים ראיון אישי עם המועמד, לפני הדיון בקבלתו ללימודים.
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 מתלמידי התואר השלישי  יםהנדרש היקף הקורסים

 מסלול רגיל  

 ש"ס לפחות, מתוך היצע הקורסים לתארים מתקדמים של ביה"ס. 2אחד לפחות, בהיקף קורס   ∞

 .ש"ס, שמועבר ע"י ביה"ס 2קורס סיורים, בהיקף   ∞

 .קורס כתיבה מדעית באנגלית   ∞

 ש"ס לפחות כל אחד. הקורסים ייקבעו בהתאם להמלצת  2שלושה קורסים לפחות לתארים מתקדמים, בהיקף  ∞

 המנחה.    

 הרצאות הניתנות במסגרת סמינר מחלקתי שבועי של ביה"ס  82 ∞

 שני סמסטרים של פורום דוקטורנטים של ביה"ס, כשבאחד מהם יהא על התלמיד להציג את מחקרו ∞

 במידה שאין בנמצא פורום דוקטורנטים  .סמסטר נוסף של פורום דוקטורנטים בחוג/במחלקה של המנחה∞ 

  -ם לא נמצא רלוונטי לתלמיד, ניתן להגיש בקשה מיוחדת להמרת פורום זה בביחידה של המנחה, או שהפורו   

 הרצאות נוספות במסגרת הסמינר המחלקתי. 08   

 

 מסלול ישיר

 

 שעות נדרשות )מינימום( שלב בלימודים

התקבל עם סיום התואר המבקש לתלמיד 

 הראשון

 בהיותו תלמיד שלב א' על תנאי -

 

   לשלב א' לאחר שהוסר התנאי והתקבל -

 במסלול הישיר  

 

----------------------------------- 

 

שנה ההתקבל בתום המבקש לתלמיד 

 שניהראשונה לתואר ה

 לשלב א' על תנאי תנאי קבלה  -

 

  שלב א' על תנאי בהיותו תלמיד  -

 

 לאחר שהוסר התנאי והתקבל לשלב א'  -

 במסלול הישיר  

 

 

 בחינת כשירות +לפחות ש"ס 08

 

סמינר  ( +בהם פורום דוק', קורס כתיבה מדעית באנגלית( לפחותש"ס  40

 מחלקתי

 

 

---------------------------------------- 

 

 

 מלימודי התואר השני)לא כולל קורסי השלמה( לפחות ש"ס  08

 

 בחינת כשירות

 

 סמינר מחלקתי(+פורום דוק', קורס כתיבה מדעית באנגלית)בהם  לפחות ש"ס 04
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 הנחיות להגשת הצעת מחקר 

 

להלן( כתובים ברווח של שורה וחצי  7 - 3)המגבלה מתייחסת לפרקים  עמודים 51היקפה של תכנית המחקר לא יעלה על 

, לא כולל דף שער, סימוכין, רשימת מקורות, לוח זמנים, ותרשימים שתומכים בהצעה. התכנית תכלול את 51וגופן 

 הפרקים הבאים: 

 

 יכלול תאריך הגשה, הנושא בעברית ובאנגלית, שמות התלמיד והמנחים וחתימת המנחה או המנחים. :דף שער .5

  

 צריך לכלול )ברצף( מרכיבים של שלושה מבין חלקי התכנית שיפורטו להלן והם הקדמה )עד עמוד אחד(:  תקציר .1

 קצרה,  

 נייה למקורות בספרות.השאלה הנחקרת, שלבי הביצוע ותוצאות ראשוניות. התקציר לא יכלול הפ 

 

: תכלול  את הקשר שבין המחקר לסביבה, סקירת ספרות תמציתית*, הצגת הבעיה הנחקרת ומהי ההצדקה הקדמה .3

לחקור אותה. בכתיבת סקירת הספרות על התלמיד להוכיח בקיאות בתחום הנחקר. יחד עם זאת עליו להדגיש 

ת מטרות המחקר. לדוגמא, "ידוע ש..., אך ... לא תואר בסקירתו את אותה אינפורמציה עליה הוא מתכוון לבסס א

עדיין", או "קיימת מחלוקת בדבר...", "העדויות הקיימות אינן מאפשרות לקבוע..." וכד'. הצגת הבעיה הנחקרת 

וההצדקה לחקור אותה הם קטעים חשובים ביותר בתכנית המחקר. על ההקדמה לשכנע שיש מקום לחקור את הבעיה 

הקפיד על כללי הכתיבה המדעית. לגבי כל אינפורמציה יוצג המקור המדעי עליו היא מבוססת. מומלץ המוצגת. יש ל

 Tajfel and(, לשני מחברים )Strauman, 1990להשתמש בשיטת ציון המקורות בשם ושנה. למחבר אחד  )

Turner, 1979( לשלשה מחברים ויותר ,)Tajfel et al., 1980וצג בכנסים מדעיים (. ניתן להסתמך על חומר שה

ועל ידע אישי ממדענים אחרים, תוך ציון המקור בצורה המקובלת. במקרים בהם רוצה התלמיד להסתמך על תוצאות 

ראשוניות שלו עצמו, אשר לא פורסמו עדיין, הן לא תפורטנה בקטע זה. ניתן לציין את המסקנות מאותן תוצאות 

 ולהפנות את 

 הקורא לפרק "תוצאות ראשוניות". 

 

* בתום פרק זה ניתן )לא חובה( להציג סקירת ספרות רחבה שמוכיחה היכרות עם הנושא ובונה מסגרת מושגית 

 שבאמצעותה תטופל הצעת המחקר

  

 : כאן יציג התלמיד את מטרות המחקר שלו בצורת שאלות הנובעות מהידע הקיים, מטרות המחקר .4

. ההשערות צריכות להיות מנוסחות בצורה מפורטת כפי שהוצג בסקירת הספרות ותוך הצבת השערה לכל שאלה

וברורה תוך התבססות על סקירת הספרות. בדרך כלל ניתן להציג בעיה מרכזית אחת, אשר מתקשרת ישירות לכותרת 

 של נושא המחקר ומספר שאלות משנה הנובעות ממנה. לגבי כל מטרת מחקר יציג התלמיד 

 אלה זאת יאפשר...", "על פי התשובה לשאלה זאת את ההצדקה לחקור אותה. לדוגמא, "בירור ש

 נוכל לקבוע...", פיתוח.. ייתן בידינו את הכלים ל..." וכד'. אין להשאיר נימוקים אלה לדמיונו או 

, וכו'(. מטרות המחקר צריכות להעיד על הכוונה להגיע לתוצאה 5, 1, 3להבנתו של הקורא. מטרות המחקר ימוספרו )

להעיד על הדרך להערכה שתאפשר בסופו של דבר לקבוע אם המטרות הושגו. לכן הן צריכות  כלשהי. הניסוח צריך

להיות מוגדרות, כמו למשל: "לזהות את ... המעורבים....", "לאשר או להפריך את התיאוריה...", "לבדוק את השפעת 

" אינם ניסוחים קבילים. הם לא ישיגו ה .... על......." וכד'. לעומת זאת, ניסוחים כגון "לחקור את...", ללמוד את...

דבר ולא ניתן יהיה להעריך אותם אם הלימוד והמחקר לא יהיו מכוונים להשגת מטרה ברורה. כמו כן, המטרות אינן 

 צריכות לכלול פירוט טכני, אשר מקומו בפרקים הבאים של הצעת המחקר. 

 

טיים יש להפריד בין תרומה לידע המדעי לבין )עד חצי עמוד(. במקרים רלוונ חשיבות המחקר והתרומה הצפויה .1

 תרומה יישומית. ברור שאין להסתפק בתרומה יישומית בלבד. יש להתייחס לתרומת המחקר לסביבה.

 

: בתחילת הסעיף על התלמיד להגדיר את הדיסציפלינה המדעית ממנה נגזרת שיטת המחקר. לדוגמא: שיטות המחקר .6

או ניסוי כפי שמקובל במדעי החברה; ניתוח תוכן )שמקובל במחקר הומניסטי ניסוי כפי שמקובל במדעי הטבע; סקר 

לוגי כפי שמקובל במדעי הרוח )פילוסופיה, למשל( או איסוף וניתוח מידע עובדתי -פנומנולוגי( או ניתוח קונספטואלי

חומרים, שירותי מהעבר )כפי שמקובל בהיסטוריה, למשל(. בהמשך יינתן פרוט של שיטת )שיטות( המחקר ובכלל זה 

מחקר, אמצעי מחקר, שיתופי פעולה הכרחיים, ומקום ביצוע המחקר. במידה וננקטות מספר שיטות מחקר, רצוי 
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יהיה  4. דהיינו, לכל מטרת מחקר בפרק 4ששיטות המחקר תמוספרנה בהתאם למספורן של מטרות המחקר בפרק 

 .6הסבר על השיטות בפרק 

 

 פרק זה יציג התלמיד את הישגיו, אשר יוכיחו שיש בידיו תוצאות ראשוניות של ב: תוצאות ראשוניות )אם קיימות( .7

 מערכת ניסויית או כיוון מבטיח )במחקר לא אמפירי( שהוא יכול להשתמש בהן ולענות בעזרתן על שאלות המחקר.  

 וצאות ראשוניות כאן יש גם מקום לפרט קשיים שנתגלו והשלכות שעלולות להיות להם בהמשך המחקר. אין הכרח שת 

 יתנו בשלב זה מענה לשאלת המחקר הראשונה, או לכל שאלת מחקר אחרת. יש להקדיש לתוצאות הראשוניות  אלו  

 מיוחד ואין להבליע אותן בחלקים האחרים של התכנית. חלק זה יכלול טקסט בלבד, עם הפנייה לאיורים וטבלאות  פרק  

 רלבנטיים, שיופיעו כנספחים ממוספרים. 

 

 מחודש/שנה ל חודש/שנה(. –)טבלה של מטרות המחקר עם זמני ביצוען  לוח זמנים מתוכנן .8

 

 רשימה זאת יש לערוך על פי כללי הכתיבה המדעית, כולל שמות )המקורות המצוטטים בתכנית בלבד(.  רשימת ספרות .9

 ימה תהיה מסודרת לפי המחברים, שנת הפרסום, כותרת המאמר והמקור המדויק, כולל הוצאה במקרה של ספר. הרש 

 שמות המשפחה של המחבר הראשון, בסדר אלפא ביתי. יש להקפיד על אחידות במבנה הרשימה. 

 

 דוגמה לציטוט ממאמר בכתב עת:

Strauman, T. J., Cohen, B. and Higgins, E. T. (1988). Self-Discrepancies as Predictors of 

Vulnerability to Distinct Syndromes of Chronic Emotional Distress. Journal of Personality, 56, 

685-707. 

 

 :דוגמה לציטוט מקור מספר

Tajfel, H. (1978). Interindividual behaviour and intergroup behaviour. In H. Tajfel (Ed.), 

 Differentiation between social groups: Studies in the social psychology of intergroup relations 

 (pp. 27-60). New York: Academic Press.  

 

 

 : התלמיד יצהיר שבתכנית המחקר אין צורך באישורים מיוחדים הנוגעים להיבטים אתיים )כגון ניסויים בבני אתיקה .51

 ת או חוץ יפרט את הצורך באישורים נדרשים מוועדות מוסדיו אואדם, בחומרים אנושיים, או בבעלי חיים(,  

 כמו כן, היכן שרלוונטי, יש לציין שהמחקר לא יגרום נזק לאתר כלשהו.  מוסדיות. 

 

 : איורים וטבלאות שהוזכרו בטקסט )כולל תוצאות ראשוניות(. כל נספח צריך להיות מלווה בהסבר קצר, כך נספחים .55

 שהקורא לא יאלץ לחפש הסברים בטקסט. 

 

 

 אפשרויות נוספות:

 

 בית, שיכול לעזור לקורא להתמצא במסמך -וסיף )אחרי התקציר( רשימת קיצורים, בסדר אלפאלעיתים רצוי לה

 של מושגים טכניים. המכיל מספר רב של קיצורים
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