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תנאי הסף לקבלה לתארים מתקדמים במוסדות להשכלה גבוהה, לרבות קבלת מועמדים לתואר 

 .שאינם עומדים בתנאי סף אלה

 01,021-ו  /מוסמךסטודנטים הלומדים לתואר שני 01,001היו בישראל  תשע"אבשנת הלימודים  .9

ידי התואר השני למדו מתלמ 38,341. תלמידי מחקר( ,לעיתים ,)המכונים סטודנטים לתואר שלישי

 2,391בהם  המציעות לימודי תואר שני מכללות. יתרת הלומדים לתואר שני למדו באוניברסיטאותב

בשנת הלימודים  1במכללות אקדמיות לחינוך. 3,121-אקדמיות וסטודנטים לתואר שני במכללות 

2שלישי.סטודנטים לתואר  01,611-סטודנטים לתואר שני ו 06,061תשע"ב צפויים ללמוד 
 

 אחת מן עד ראשי האוניברסיטאות ולכלוהכנת המסמך פנינו למועצה להשכלה גבוהה, לולצורך  .3

 עד כההאוניברסיטאות. על מנת לברר את עמדתן בסוגייה זאת ולקבל מידע מפורט בנושא הדיון. 

 גוריון בנגב-, אוניברסיטת בןאוניברסיטת חיפה, ם של המועצה להשכלה גבוהההותיתשוב ונתקבל

  3בלבד. והטכניון

כללי ו 2791-כללי המועצה להשכלה גבוהה )היתר לפתוח ולקיים מוסד להשכלה גבוהה(, תשל"ג .4

קובעים כי מוסד להשכלה גבוהה לא יקבל  2791-המועצה להשכלה גבוהה )הכרה במוסדות(, תשכ"ד

שכלה גבוהה תלמידים אלא על יסוד תעודת בגרות ישראליות או שוות ערך. לפי הנחיות המועצה לה

חדשה או למוסד המבקש היתר לפתוח מוסד להשכלה למוסד המבקש לפתוח תכנית לימודים אקדמית 

לתואר שני מי שאינם בעלי תואר ראשון. לא יתקבלו ללימודים  ,גבוהה ולקיים בו לימודים אקדמיים

מסגרת בחינת לעיתים ב המועצה להשכלה גבוהה מסרה כי 4ייקבעו על ידי המוסד. נוספיםתנאי קבלה 

5דרישות נוספות לעניין תנאי הקבלה. נקבעותימים או בתוכניות מיוחדות תחומים מסו
 

במסגרת בדיקת בקשות של המוסדות לפתיחת תכניות חדשות ובמסגרת הבדיקות להערכת איכות  .0

הנוספים נבדקים גם תנאי הקבלה עדות המקצועיות של המועצה להשכלה גבוהה, ושעורכות הו

רקע הטענה בדבר קבלת תלמידים לתארים מתקדמים במוסדות להשכלה על  כנית.הנדרשים לת

                                              
אוניברסיטאות, במכללות אקדמיות סטודנטים ב: 8.03, לוח 9100לשכה מרכזית לסטטיסטיקה, שנתון סטטיסטי לישראל  1

 ובמכללות אקדמיות לחינוך, לפי תואר.
סוגיות נבחרות ונקודות  –פתיחת שנת הלימודים תשע"ב במוסדות להשכלה גבוהה  מרכז המחקר והמידע של הכנסת, " 2

  .9100בנובמבר  0", כתיבה: יובל וורגן, לדיון
 הוא בתחום הגדרת הסמכויות הנפרדת לכל מוסד.  מוועד ראשי האוניברסיטאות נמסר לנו כי הנושא 3
 .9110, ספטמבר הנחיות להגשת בקשה לפתיחת מוסד להשכלה גבוהה/תכנית לימודים חדשההמועצה להשכלה גבוהה,  4
 . 9109בינואר  96מכתב,  המועצה להשכלה גבוהה, 5

http://www.cbs.gov.il/reader/shnaton/templ_shnaton.html?num_tab=st08_53&CYear=2011
http://www.cbs.gov.il/reader/shnaton/templ_shnaton.html?num_tab=st08_53&CYear=2011
http://www.che.org.il/download/files/הנחיות_להגשת_בקשות_-_ספטמבר_2005.doc
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גבוהה, שלא בהתאם לכללים ולהנחיות מל"ג, החלה המועצה בבדיקה יסודית של הנושא ופנתה 

תשובת האוניברסיטאות צפויה במחצית  ,על פי תשובת המל"ג לפנייתנולאוניברסיטאות לבירור. 

  6.דע יובא הנושא לדיון וקבלת החלטות במליאת המועצהחודש פברואר ולאחר קבלת המי

 על פי מידע שמפרסמות של האוניברסיטאות ושלישי הקבלה לתואר שני מבחינת תנאי .9

כי כלל האוניברסיטאות מציבות קבלת תואר ראשון כתנאי סף האוניברסיטאות השונות עולה 

עלי תואר ראשון להתקבל ם שאינם בחלקן מאפשר גם למועמדי ,מינימאלי בקבלה לתואר שני. עם זאת

כמועמדים "על תנאי" עד שישלימו את חובותיהם האקדמיים לתואר ראשון.   , זאת לרוב,ללימודים

כפי שהם מופיעים באתר האינטרנט של  מהשוואה בין תנאי הקבלה של האוניברסיטאות השונות

פשרות לקבל ללימודי תואר שני אילן יש א-רק באוניברסיטת בר המוסד, ועל פי הידוע לנו בשלב זה,

מספר בכל האוניברסיטאות בהרשמה לתואר שלישי קיימים  .שלא למדו לתואר ראשוןמועמדים 

 אשר אינם מחייבים את המועמד לסיים תואר שניאו משולבים מסלולים, חלקם מסלולים ישירים 

צטיינות או הצגת בה סיום לימודי תואר ראשון מסלולים אלה דורשים מן המועמד לפני ההרשמה.

  שנים הראשונות ללימודי התואר השני.ב גבוהיםהישגים 

סטודנטים לתואר  6,036באוניברסיטת חיפה לומדים בשנת הלימודים תשע"ב,  –אוניברסיטת חיפה  .0

מועמד המבקש להתקבל ללימודי תואר שני כתלמיד מן המניין  7סטודנטים לתואר שלישי. 0,139-שני ו

לפחות  06אר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל בציון סופי של חייב  להיות בעל תו

בכל אחד מחוגי הלימוד לתואר ראשון ולמלא דרישות נוספות שנקבעו על ידי החוג. תלמיד אשר למד 

חוגי ולא סיים את כל חובותיו לתואר הראשון רשאי להירשם ללימודי תואר -חוגי או חד-במסלול דו

תלמיד על תנאי  ראשון.תנאי בתנאי מסויימים ובהם, סיום כל חובות השמיעה לתואר -לשני כתלמיד ע

יעבור למצב של תלמיד מן המניין אם סיים את כל חובותיו לתואר הראשון עד תום הסמסטר הראשון 

של שנת לימודיו הראשונה לתואר שני. תלמיד שלא עמד בתנאי זה יופסקו לימודיו. חריגה מתנאים 

 8גדת לתקנון וטעונה המלצת הוועדה החוגית לתואר שני ואישור הדיקן ללימודים מתקדמים.אלה, מנו

  9לפי נתונים שנמסרו מן האוניברסיטה כיום לומדים לתואר שני שלושה תלמידים בקבלה חריגה.

קבלה ללימודי תואר שלישי מתאפשרת במסלול רגיל, ישיר או משלים. מועמד במסלול הישיר חייב 

לפחות תוך  81ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל בציון משוקלל של  שניל תואר להיות בע

לפחות. מסלול לימודים ישיר מיועד לתלמידים מצטיינים שיש ברצונם  86כתיבת עבודת גמר בציון של 

להמשיך ברצף לקראת לימודי דוקטורט. מועמד המבקש להירשם כתלמיד מן המניין למסלול הישיר 

לפחות בכל אחד מחוגי  21היות בעל תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בציון של חייב ל

שסיימו את לימודיהם בציון משוקלל של  שניהלימוד. לימודים במסלול משלים מיועדים לבוגרי תואר 

לפחות אך לא כתבו עבודת גמר במסגרת לימודיהם. על המועמד במסלול זה להשלים את עבודת  81

רית ולעמוד בתכנית לימודים שתוטל עליו על ידי הוועדה החוגית. החוגים רשאים הגמר המחק

להחמיר אך לא להקל מתנאי הקבלה ולהטיל על המועמדים דרישות נוספות. במקרים מיוחדים יוכל 

מתקדמים, לפי המלצת הוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי לאשר חריגה מן  םהדיקן ללימודי

נוסף על כך מועבר  10לנוכח הישגים לימודיים ומחקריים מיוחדים של המועמד. םהציונים המינימאליי

                                              
 .9109בינואר  96המועצה להשכלה גבוהה, מכתב,  6
 .9109בינואר  96פרופ' יצחק הרפז, הדיקן ללימודים מתקדמים, הרשות ללימודים מתקדמים, אוניברסיטת חיפה, מכתב,  7
 שנתון האוניברסיטה תשע"ב. אוניברסיטת חיפה, נוהלי קבלה לתואר שני,  8
 .9109בינואר  96רפז, הדיקן ללימודים מתקדמים, הרשות ללימודים מתקדמים, אוניברסיטת חיפה, מכתב, פרופ' יצחק ה 9

 .9100אי מ, תקנון לימודי תואר שלישיאוניברסיטת חיפה, הרשות ללימודים מתקדמים,  10

http://research.haifa.ac.il/~graduate/html/html_heb/doc_files/takanon_PHD.pdf
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שנתקבלו באופן  ם לתואר שלישיהתיק לאישור הרקטור. לפי נתוני האוניברסיטה כיום אין תלמידי

 11חריג.

סטודנטים לתואר  0,111-סטודנטים לתואר שני )מגיסטר( וכ 9,011-בטכניון לומדים כ –הטכניון  .8

המועמד לתואר שני להיות ברמה נאותה ובעל תואר ראשון של הטכניון או בעל תואר  על 12שלישי.

שקול של מוסד אקדמי מוכר אחר. סף הקבלה המינימאלי לבוגרי הטכניון הוא ציון ממוצע משוקלל 

. לכל יחידה זכות לקבוע סף משלה הגבוה מהסף המינימאלי. התקנות מאפשרות לוועדת לימודי 00

תית להעריך את התאמתם ללימודים של מועמדים בעלי ציון ממוצע נמוך מסף מוסמכים היחיד

הקבלה של היחידה שסיימו את לימודים לתואר ראשון לפחות שלוש שנים לפני מועד ההרשמה 

בהתאם להישגיהם המקצועיים ו/או המדעיים בדרך הנראית לה ולמסור לדיקן המלצה מנומקת בדבר 

אפשרות התקנות לקבל סטודנטים במעמד של "סטודנט משלים" אפשרות קבלתם ללימודים. כן מ

. סטודנט משלים שעמד מועמדיםתנאי משום שאינו ממלא את כל התנאים לקבלת -שנתקבל על

המניין. סטודנט משלים שלא עמד בהם בזמן -בתנאים שהוטלו עליו יעבור למעמד של סטודנט מן

 תת לו ארכה על סמך המלצה מנומקת של הוועדה.הקצוב, יופסקו לימודיו אלא אם כן החליט הדיקן ל

מן הטכניון או בעל תואר שקול של מוסד  מחקרי להיות בעל תואר שני שלישיעל המועמד לתואר 

או בעבודת הגמר ושהוכיח את כושרו  שנילפחות בלימודיו לתואר  81אקדמי מוכר אחר שהשיג ציון 

הכלל רשאי הדיקן לקבל גם מועמד שאינו עונה . במקרים יוצאים מן שלישילמילוי הדרישות לתואר 

לדרישות אלה בתנאי שהוועדה השתכנעה שהמועמד הוא ברמה נאותה והגישה לדיקן הנמקה 

מפורטת. לגבי מועמדים אלה יכולה ועדת לימודי מוסמכים ביחידה להציע תנאים מקדמיים כגון 

עמד לסטודנט משלים ויעבור מקצועות אקדמיים או אימון בשיטות מחקר. במקרה זה ייחשב המו

שנתי שסיים  4המניין לאחר שיעמוד בתנאים שהוטלו עליו. מועמד בעל תואר ראשון הנדסי -למעמד מן

את התואר הראשון בהצטיינות או שהיה מצטיין נשיא בארבע הסמסטרים האחרונים יוכל להירשם 

רון והישגים רשאי לעבור . סטודנט לתואר שני שהוכיח בלימודיו כשתואר שלישילמסלול מיוחד ל

  13באישור הדיקן. תואר שלישילמסלול ישיר ל

לטכניון אין נתונים מדויקים באשר למספר הסטודנטים שהתקבלו ללימודים בנוהל חריג אך לדבריהם 

14מדובר בשיעור נמוך מאוד מכלל הלומדים.
 

סטודנטים לתואר שני  3,011-לומדים כבנגב גוריון -באוניברסיטת בן – בנגב גוריון-אוניברסיטת בן .2

פי מדיניות הקבלה בכל מחלקה ובהתאם -ושלישי. תנאי הקבלה לתואר שני ולתואר שלישי נקבעים על

לפחות.  80להיות בעלי תואר בוגר בממוצע ציונים  שנילדרישות הפקולטה. על המועמדים לתואר 

שור על היותם תלמידים מועמדים שהם בשנה האחרונה ללימודיהם וטרם קיבלו את ציוניהם יציגו אי

בשנה האחרונה. קבלתם הסופית ללימודים תהיה מותנית בסיום לימודיהם לקראת התואר הראשון 

בציון הממוצע כנדרש, ובהצגת תעודת תואר ראשון או אישור על זכאות לתואר, לא יאוחר מתחילת 

 15שנת הלימודים.

, מסלול משולב ומסלול ישיר. המסלול לימודי התואר השלישי מוצעים בשלושה מסלולים: מסלול רגיל

לי תואר שקול של מוסד גוריון או בע-של אוניברסיטת בןל מיועד לתלמידים בעלי תואר שני הרגי

מסלול משולב  .בלימודיהם בתואר שני כולל בעבודת הגמר ומעלה 21ציון של אקדמי אחר שהשיגו 

הישגים גבוהים בלימודים בתואר שני, גוריון, בעלי -מיועד לתלמידים לתואר שני באוניברסיטת בן

                                              
 .9109בינואר  96פרופ' יצחק הרפז, הדיקן ללימודים מתקדמים, הרשות ללימודים מתקדמים, אוניברסיטת חיפה, מכתב,  11
 . 9109בינואר  92יהודית גולן, מזכירה אקדמית, בית הספר ללימודים מוסמכים, הטכניון, מכתב,  12
 . ידיעון מוסמכים תשע"גהטכניון, תקנות בית הספר ללימודי מוסמכים, בתוך  13
 .9109בינואר  92יהודית גולן, מזכירה אקדמית, בית הספר ללימודים מוסמכים, הטכניון, מכתב,  14
פרופ' אריאל פלדשטיין, המזכיר האקדמי,  ידיעון למועמדים לשנת הלימודים תשע"ג".גוריון בנגב, "-אוניברסיטת בן 15

 .9109בינואר  92אוניברסיטת בן גוריון בנגב, מכתב, 

http://www.graduate.technion.ac.il/Heb/Rishum/yedion.pdf
http://bgu4u.bgu.ac.il/kiosk_information/bulletin/yedion%20BGU.pdf#page=152
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הנמצאים בשלב מתקדם של מחקרם, הוכיחו יכולת בולטת בעבודת המחקר שלהם ומחקרם ניתן 

להיות מורחב לעבודת דוקטור מבחינת התוכן, המקוריות והחידוש, המעבר למסלול המשולב יתאפשר 

לתלמידים בעלי תואר ראשון מיועד הישיר מסלול יים מתחילת הלימודים לתואר השני. הלאחר שנת

גוריון או בעלי תואר שקול של מוסד אקדמי אחר, בעלי הישגים גבוהים -של אוניברסיטת בן

בלימודיהם. ניתן להתקבל למסלול זה רק בהמשך רציף לסיום התואר הראשון. מועמד יוכל להתקבל 

עדת לימודי ללימודי מחקר רק בהמלצת היחידה האקדמית אשר בה יבוצע המחקר ובאישור ו

המוסמכים בפקולטה. הוועדה רשאית לקבל גם מועמד שטרם השלים את הדרישות הנ"ל במעמד של 

לפי  16סטודנט "משלים" לתקופה שלא תעלה על שנה אחת, שבמהלכה ישלים את הדרישות שנקבעו לו.

 17נתוני האוניברסיטה כיום אין סטודנטים הלומדים במעמד "משלים".

. ראשוןקבלה לתואר שני מתבססת על ההישגים בלימודים לתואר  –האוניברסיטה העברית  .01

ממוסד אקדמי מוכר  ראשוןהמועמדים לתואר שני נדרשים לעמוד בתנאי הסף הבאים: בעלי תואר 

אשר סיימו את לימודים התואר בציון ממוצע המקביל ל"טוב". תנאים אלה הם תנאי מינימום להגשת 

  ם ציון גבוה יותר המינימום.מועמדות למוסמך. חוגים רבים דורשי

ההחלטה לגבי קבלה ללימודי תואר שלישי היא בידי ועדת דוקטורט תחומית. מועמדים לתואר שלישי 

 נדרשים לעמוד לפחות באחד התנאים הבאים: 

  לפחות 80בידם תואר מוסמך עם עבודת גמר מאוניברסיטה מוכרת בארץ או בחו"ל בציונים של: 

לפחות )במקומות שבהם  80לפחות( ובחינת גמר  21לפחות )במדעי הרוח  80עבודת הגמר בציון של 

 היא נדרשת(; 

  מאוניברסיטה מוכרת בארץ או בחו"ל;בעלי תואר דוקטור 

  סיימו את לימוד התואר הראשון בהישגים גבוהים והורשו על ידי הפקולטה בה הם מבקשים

תואר דוקטור באותו התחום מבלי ללמוד באוניברסיטה העברית להמשיך את לימודים ישירות ל

 שיצטרכו לסיים קודם את לימודי המוסמך 

 רצופה לשם מחקר במקצוע שבחרו בו.בדרך אחרת כי יש להם הכשרה מספקת ו מסוגלים להוכיח 

מצא שמעמדם של המועמדים נופל אך במעט מן הנדרש על פי האמור לעיל, אבל יש להניח שיוכלו נאם 

י לימודים באוניברסיטה העברית בתקופה שלא תעלה על שנתיים, יוכלו להגיע לרמה הנדרשת על יד

המועמדים להתקבל כ"תלמידים מתמחים למחקר" הלומדים על פי תכנית מיוחדת שתיקבע 

לאור תוצאות ם כתלמידים מן המניין בהתייעצות עם מדריכיהם. בתום התקופה תדון הרשות בקבלת

 18.הםלימודי

תכנית לימודים לתואר שני נקבעו ציון מינימום בלימודי התואר הראשון לכל  –אביב -אוניברסיטת תל .00

בלימודי התואר  00ותנאים נוספים לקבלה. בכל מקרה המינימום האוניברסיטאי לקבלה עומד על ציון 

, יוכלו להירשם ולהתקבל 01-הראשון. מועמדים אשר ציון הגמר שלהם נמוך מ"טוב" אך לא נמוך מ

יהיה עליהם להשלים חובות שתטיל עליהם ועדת הקבלה, למשך זמן שתקבע "על תנאי" במעמד זה 

הוועדה, אך לא יותר משנת לימודים אחת. קבלה במעמד זה מתאפשרת רק בחלק מתכנית הלימוד. 

במקרים חריגים יוכל להירשם מועמד שטרם השלים את הדרישות לתואר ראשון. אם יתקבל, יהיה 

                                              
גוריון -( באוניברסיטת בןh.DPתקנות וסדרי לימודים לקראת התואר "דוקטור לפילוסופיה )גוריון בנגב, "-אוניברסיטת בן 16

 ". בנגב
 .9109בינואר  92פרופ' אריאל פלדשטיין, המזכיר האקדמי, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, מכתב,  17
 .מרכז מידע ורישוםעברית בירושלים, מינהל תלמידים, האוניברסיטה ה 18

http://cmsprod.bgu.ac.il/NR/rdonlyres/915455B4-7C6F-46E2-93E2-5BF7DF0275CA/96117/תקנוןחדש709.pdf
http://cmsprod.bgu.ac.il/NR/rdonlyres/915455B4-7C6F-46E2-93E2-5BF7DF0275CA/96117/תקנוןחדש709.pdf
http://info.huji.ac.il/ShowPage.asp?main_cat=300
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פרק זמן אשר תקבע ועדת הקבלה ואשר לא יעלה על שנת לימודים מעמדו "תלמיד שלא מן המניין" ל

 19אחת.

ניתן להתקבל ללימודי תואר שלישי במסלול רגיל או במסלול ישיר. ההחלטה בדבר קבלה ללימודי 

תואר שלישי נתונה בידי ועדה יחידתית. רשאי לפנות לוועדה יחידתית בבקשה להתקבל למסלול הרגיל 

לפחות והכין עבודת גמר  81תואר דוקטור לרפואה בציון משוקלל של  מי שקיבל תואר מוסמך או

. במקרים של הישגים לימודיים, מחקריים או מקצועיים מיוחדים תוכל הוועדה לפחות 80שציונה הוא 

אוניברסיטאית. רשאי -היחידתית לאשר חריגה מן הציונים המינימאליים הנ"ל באישור וועדה כלל

קשה להתקבל למסלול הישיר תלמידים מצטיינים שקיבל תואר ראשון לפנות לוועדה יחידתית בב

לפחות בתכנית ארבע שנתית או בעל תואר שני  80שנתית או -לפחות בתכנית תלת 21בציון משוקלל של 

שקיבל את התואר ללא עבודת גמר וציונו המשוקלל, הן בתואר הראשון והן בתואר השני, היה לפחות 

קריטריונים הולמים אחרים לקבלה ו על ידה לקבוע בכללים שייקבע. ועדה יחידתית רשאית 80

  20למסלול הישיר.

פי ידיעון בית הספר ללימודים מתקדמים באוניברסיטת בר אילן על על  –אילן -אוניברסיטת בר .09

 06%המועמד לתואר שני להיות בעל תואר אקדמי ראשון ממוסד אקדמי מוכר שממוצע ציוני הוא 

מועמדים רבים עשוי סף הציון  בהם ישות נדרש ממוצע גבוה יותר. במקרים שלפחות. ברוב המחלק

לעלות. כן רשאי ראש המחלקה לערוך בחינות כניסה. ראש המחלקה יחווה דעתו אל המועמד ויעביר 

המלצתו לוועדה לתואר שני, ההחלטה הסופית על קבלת המועמדים וקביעת תנאי קבלתם תהיה בידי 

קרים יוצאים מן הכלל, תוכל הוועדה לקבל כתלמיד מועמד שאין בידו תעודת במהוועדה לתואר שני. 

הסמכה אוניברסיטאית, אם קיימות עדויות לבקיאותו ולפעילותו המקצועית ברמה שוות ערך 

להשכלה אקדמית של בעלי תואר ראשון. פנייה חריגה מעין זו נעשית רק באמצעות המחלקה 

טעונה הסכמה פה אחד של הנוכחים בישיבת הוועדה.  הרלוונטית. ההחלטה על קבלת המועמד

 21האוניברסיטה אינה מבטיחה קבלת כל הפונים גם אם הם עומדים בדרישות הסף.

הכולל שנתיים של לימודי תואר  לתואר שלישי ניתן להתקבל בשלושה מסלולים: רגיל, ישיר או משולב

לול רגיל יכול להתקבל מועמד שעומד ס. למשני )ללא עבודת גמר( וארבע שנים לימודי תואר שלישי

  בתנאי הסף הבאים:

 שסיים את לימודיו אקדמי אחר  בעל תואר שקול ממוסדאילן או -אוניברסיטת ברבעל תואר שני מ

 ות הדורשות ציונים גבוהים יותר(; בציונים מתאימים )ממוצע ציונים "טוב" לפחות, יש מחלק

 בחר בו; ע אשר לו הכשרה מספקת לשם ביצוע מחקר במקצו בעל 

 אילן. -עבודת המחקר המוצעת ניתנת לביצוע באוניברסיטת בר 

אילן -למסלול הישיר יכול להתקבל מועמד שסיים את כל הלימודים לתואר ראשון באוניברסיטת בר

לפחות. הגשת המועמדות למסלול הישיר  21או במוסד להשכלה גבוהה שקול אחר בציון ממוצע של 

ודים לתואר הראשון, או בתוך שנתיים לכל היותר מסיום התואר הראשון. תהיה מיד עם תום הלימ

הוועדה רשאית להחליט על קבלת תלמיד למסלול הישיר גם אם אינו ממלא אחר אחת מהדרישות 

דלעיל. במקרה זה חייבת ההחלטה להתקבל פה אחד, ועל התלמיד יוטלו דרישות מיוחדות שתהיינה 

תלמיד שיתקבל לפי סעיף זה יהיה במעמד "תלמיד על תנאי" עד בהן. שקולות כנגד הדרישות שלא עמד 

 למילוי כל הדרישות המיוחדות. 

                                              
 אביב, "תנאי רישום וקבלה לתואר שני".-אוניברסיטת תל 19
 . מחקר תקנון תלמידיאביב, -אוניברסיטת תל 20
 ".9100/9109פרטי מידע לקראת שנת הלימודים תשע"ב  -אילן, בית הספר ללימודים מתקדמים, "תואר שני-אוניברסיטת בר 21

http://www2.tau.ac.il/yoets/12-005.pdf
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לפחות  86למסלול המשולב יוכל להתקבל מי שסיים את לימודים לתואר ראשון בציון ממוצע כללי של 

יון גבוה ובמסגרת לימודיו לתואר ראשון הכין עבודה סמינריונית שזכתה להערכה מיוחדת, או זכה בצ

אילן, בשנת לימודיו -לתואר שני באוניברסיטת בר, תלמיד שהחל לימודיו על פרויקט מחקרי שהציג

לפחות ובשנת לימודיו השנייה  21הראשונה לתואר שני כתב שתי עבודות סמינריוניות וקיבל בהן ציון 

ת להחליט על לתואר שני הגיש הצעת מחקר והוכיח בה יכולת בולטת. הוועדה לתואר שלישי רשאי

קבלת תלמיד למסלול המשולב גם אם אינו ממלא אחר אחת מהדרישות דלעיל. במקרה זה חייבת 

ההחלטה להתקבל פה אחד ועל התלמיד תוטלנה דרישות מיוחדות שתהיינה שקולות כנגד הדרישות 

שות למילוי כל הדרי דשלא עמד בהן. תלמיד שיתקבל לפי סעיף זה יהיה במעמד "תלמיד על תנאי" ע

 22המיוחדות.

 
 מידעהמחקר והמרכז , אתי וייסבלאיכתיבה: 

 : יובל וורגן, ראש צוותאישור
 

                                              
 -, הוועדה לתלמידי מחקר לתואר שלישיופרטי מידעתקנון הלימודים לתלמידי מחקר לתואר שלישי אילן, -אוניברסיטת בר 22

 המזכירות האקדמית, תש"ע.

http://www1.biu.ac.il/File/academics/toar3/takanon2362011.pdf

