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 אופי הלימודים ומטרתם  .1
 

) מהווים את השלב העליון בלימודים  Ph.Dהלימודים לקראת תואר "דוקטור לפילוסופיה" (  .1.1
לקראת תואר באוניברסיטה. תלמיד המתקבל ללימודים לשם קבלת התואר "דוקטור" כנ"ל,  

 . Research Studentייקרא "תלמיד מחקר" ובאנגלית  
, שיש בה תרומה מקורית ומהותית לקידום המדע, וכתובה לפי נוהגי העבוד נהעבודת דוקטור הי .1.2

 נון המקובלים בספרות המקצוע. המבנה, המינוח והסג
 המנחה ותלמיד המחקר יבחרו נושא ההולם מחקר ברמה גבוהה המכוון להעשרת הידע  א) 
 בהיקף המתאים   ,האנושי ולקידום המדע. נושאי המחקר ייקבעו באופן שמתאים לעבודה     
 הלימודים הרלוונטית ולמשך הלימודים על פי תקנון זה. לתכנית     
 הגשת העבודה  מתכונת העבודה ובכלל זה יקבעו אם ידונו על המנחה ותלמיד המחקר  ב) 
 תוך  אקדמי, לשיפוט מתוכננת להיות מותנית בהגשת קטעים מתוכה לפרסום בכתב עת    
   את בנורמות המקובלות בתחום המחקר הרלוונטי. ניתן יהיה לשוב ולבחון  התחשבות     
 בלימודי הדוקטורט. לשלב ב'  המתכונת עם המעבר    
 דרך בביצוע המחקר ואת הזמן -המנחה ותלמיד המחקר יקבעו לוח זמנים להשלמת אבניג) 
 . שצפוי להיות מוקדש לביצוע המחקר    

 : יםכולל לימודי הדוקטורט   .1.3
 ; עבודת מחקרתכנון וביצוע  ) א

 הנחייה בהנחיית מורשה , שייקרא להלן עבודת דוקטור)כתיבת חיבור מדעי (ב) 
 להלן).   4(כמפורט בסעיף     
 . ) תכנית קורסיםג

 
 הרשות לתלמידי מחקר  .2

 
, היא הגוף האקדמי  נאטהרשות לתלמידי מחקר, המתמנה ע"י הוועדה המתמדת של הס .2.1

 המחקר באוניברסיטה העברית. -הממונה על נושא תלמידי
המחקר, והיא הגוף האחראי לבקרתה  ט והרקטור לרמת עבודות נאהרשות אחראית בפני הס
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 . ולבקרת ההתקדמות במחקר המחקר-של רמת ההדרכה הדרושה לתלמידי
משיכת תלמידים מצטיינים מבין  בכן  טיפוח המצוינות בלימודי התואר השלישי, ו תסייע ב הרשות

 . ואוניברסיטאות אחרות בארץ ובחו"לתלמידי האוניברסיטה העברית  
 

 . שתי מליאות ולכל אחת מהן יושב ראש משלה   כוללת  הרשות לתלמידי מחקר  .2.2
בנושאים שהם בתחום  בעניינם של תלמידי מחקר שמחקרם המליאה למדעים העיוניים תדון  

 מדעי הרוח, מדעי החברה, משפטים, חינוך, עבודה סוציאלית ומינהל עסקים; 
נושאים שהם בתחום  קר שמחקרם בעניינם של תלמידי מחמדעים הניסויים תדון בל המליאה 
החקלאות והמדעים  מדעי  מדעי המוח,  מדעי המחשב,הנדסה ו  ,מדעי הטבעה וקמתמטי

 הרפואיים. 
ט, אשר תמנה  אמספר חברי מליאת הרשות ומשך כהונתם ייקבע ע"י הוועדה המתמדת של הסנ

ט בתוקף  אהסנרי  ראש המליאות יהיו חב - ראש שתי המליאות ואת חבריהן. שני יושבי- את יושבי
 תפקידם. 

 
 

ממספר   2/3הוא   מניין החוקי של המליאות יתקבלו ברוב רגיל של קולות הנוכחים. ה חלטותיהןה .2.3
 חברי המליאה. 

 
-תחומים השייכים לסמכותן של שתי המליאות, יחליטו יושבי  מחקרו של תלמיד מחקר כולל אם   .2.4

 המחקר. -איזו מהן תטפל בתלמיד ראש במשותף,ה
 
ות עקרוניות  שתי המליאות תקיימנה, לפי הצורך, ישיבות משותפות, בעיקר לשם דיון בשאל .2.5

 הנוגעות לשתיהן. 
 

 תפקידיה העיקריים של הרשות לתלמידי מחקר הם:  .2.6
 ; נחיםבכלל זה אישור המ, קבלה ללימודים ואישור  פיקוח, רישוםאחריות על תהליכי הקבלה:   .א
 להלן);   5,6 פיםסעי גם(ראו  המלוות מינויין של הועדות   .ב
, ודיון  (בכלל זה תכניות המחקר ותכניות הקורסים) אישור ההחלטות של הוועדות המלוות .ג

 בערעורים על החלטות אלו; 
 התקדמות המחקר; מעקב אחר  . ד
 ; במדעים הניסויים  להרצאת ההתקדמות מעריכים  בחירת ה .ה
 ; וניהול הליך השיפוט  מינוי שופטים לעבודות דוקטור . ו
כתנאי   תיקוניםערוך ל  הנחייה  / העבודה  והחלטה על אישור  הדעה של השופטים-דיון בחוות .ז

 ; פסילת העבודהאו  הלאישור
 ; וקביעת נוהלי עבודה שוטפיםהצעת שינויים בתקנון לתלמידי מחקר  .ח
 ; הפסקת לימודיו של תלמיד מחקר  .ט
בנושאים שבסמכות   לגבי מקרים חריגים,   ראש הרשות ניתנת הסמכות לדון ולהחליט ליושב . י

 . הרשות
 

 ועדות דוקטורט תחומיות .2.7
 

ועדות הדוקטורט התחומיות נועדו להעמיק את הקשר בין תלמיד המחקר לדיסציפלינה בה הוא  
  הוועדה  ולהעמיק את מעורבות היחידות האקדמיות בעיצוב ובקרת לימודי הדוקטורט. ,  פועל

  כפופה להנחיות הרשות לתלמידי מחקר ולפיקוחה.ותחום הדיסציפלינארי  פועלת ב  התחומית 
פי החלטת הדיקן  -ספר עצמאי, על-הוועדה התחומית תייצג חוג אחד או יותר בפקולטה או בבית

 ובאישור מועצת הפקולטה. 
 

 
 תפקידי ועדת הדוקטורט התחומית 2.7.1

 
 :הנושאים הבאים ועדות הדוקטורט התחומיות תהיינה אחראיות על

 . נחיםואישור המ מה קבלת תלמידים ללימודי מחקר בתחוהמלצה על  .א
פרטניים בהתאם  סיוע בבקרת ההתקדמות של תלמידי המחקר בתחום ובטיפול במקרים  .ב

   לצורך.
לאחר    במדעים העיוניים תאשר הוועדה התחומית את הרכב הוועדה המלווה של כל תלמיד. .ג

 אישור הוועדה יובא הרכבה גם לאישור הרשות. 
אורכות חריגות של תלמידי מחקר  במדעים העיוניים אחראית הועדה התחומית גם על אישור  . ד

, בכפוף לאמור בתקנון הנחיית סטודנטים לתארים  בסיום הדוקטורט ועל חידוש לימודים
 . מתקדמים 
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 מבנה ועדת דוקטורט תחומית  2.7.2
 

הרכב ועדת הדוקטורט התחומית ייקבע על ידי היחידה האקדמית הרלבנטית ויאושר על ידי    .א
  .ומועצת הפקולטה דיקן הפקולטה 

 .בכל ועדה יהיו לפחות שלושה חברים בעלי קביעות באוניברסיטה .ב
חבר סגל שיהיה האחראי על לימודי המחקר בתחום. חבר סגל זה יהיה   בחר בכל תחום י .ג

 . ומועצת הפקולטה  ה ויאושר ע"י הדיקןיו"ר הוועד
  ניתן. שלוש שנים על תעלה לאלתקופה ש   וימונ  וחברי הועדה התחומית  הועדה"ר יו ,  ככלל . ד

 . שנים שש על תעלה לא  הכוללת  הכהונה  תקופת ש ובתנאי למנות לתקופת כהונה נוספת,  
 

המועמדים ללימודי   מומלץ כי חבר נוסף יהיה האחראי על לימודי המוסמך בתחום (בשל היכרותו עם
מומלץ כי חבר המליאה בתחום, אם יש כזה, יהיה  כמו כן, ככלל, הדוקטורט מן האוניברסיטה העברית). 

 . ובכל מקרה גם אם אינו חבר בוועדה, ישתתף בדיוניה  ,בוועדה התחומית חבר
 
 

   המחקר  תנאי הקבלה של תלמידי  .3
 

 . המועמד של הקודמים בתאריו מתאים לימודי ברקע מותנית מחקר ללימודי  הקבלה, ככלל
 

כל פקולטה  ים להלן.  טתנאי הסף להגשת מועמדות המפורמ בלפחות אחד על המועמדים לעמוד .3.1
 הרשות לתלמידי מחקר.  נוספים, שיאושרו ע"י   רשאית לקבוע תנאי קבלה 

 
 

ובידו תעודת מוסמך עם עבודת    המועמד השלים לימודי מוסמך במוסד מוכר להשכלה גבוהה,  )א
לפחות;    85  -הגמר -לפחות; ציון על עבודת  85 -ציון בלימודי התואר השני ים: גמר, בציונים הבא

 לפחות;   85 -ציון בבחינת המוסמך (במקום שקיים) 
ממוסד מוכר להשכלה  דוקטור למשפטים" הינו בעל תואר "דוקטור לפילוסופיה" או " המועמד  )ב

 ; גבוהה
הינו בעל תואר "דוקטור לרפואה", "דוקטור לרפואת שיניים" או "דוקטור לרפואה  המועמד  )ג

  , שציוןהמוכר ע"י האוניברסיטה העברית  אחר מוסד של או  ,העבריתוטרינרית" של האוניברסיטה 
 לפחות;   85עבודת הגמר שלו הוא 

המועמד השלים בהצלחה את הקורסים הנכללים בתכנית המוסמך המחקרי באוניברסיטה   )ד
העברית, למעט כתיבת עבודת מוסמך, וקיבל אישור מהפקולטה להמשיך ללימודי דוקטור באותו  

וסמך  תכנית המ המוסמך בכל קורסי  סיום   )1תחום במסלול הישיר, בכפוף לתנאים הבאים: 
  הגשת ) 2;  במסלול הישיר  לדוקטורט  קבלה לצורך  יחידה  בכל הנדרש בממוצעמסלול המחקרי, ב

;  האקדמית  היחידה ידי  על ויפורסמו שייקבעו קריטריונים פי  על מחקרהצעת /מחקר כוונות מסמך
  בציוןשיש לעבור , מעבר  או  גמר בחינת כגון,  הפקולטה או החוג  של נוספות  דרישות מילוי) 3

המעבר ללימודי   , והחלטה בעניין של צוות בוחנים, ככל שהדבר נדרש לפי נהלי הפקולטה.הנדרש
הדוקטורט במסלול הישיר יהיה לא יאוחר משנתיים מתחילת לימודי המוסמך. ההחלטה על  

 הקבלה ללימודי דוקטורט במסלול זה תיעשה על ידי הפקולטה, באמצעות הועדות התחומיות.   
 
 

 'תנאי'על  קבלה .3.2
 

  עבודת עם מחקרי מוסמך במסלול לומד  הוא  אם דוקטורט  ללימודי  תנאי  על להתקבל  יוכל   מועמד )א
גבוהה, בשנת לימודיו האחרונה לתואר, בכפוף לדרישות הבאות:   גמר במוסד מוכר להשכלה

לפחות, הצגת אישור על הגשת    90ממוצע הביניים של ציוני המוסמך הינו   – הניסויים במדעים
תנאים  אישור על המועד שנקבע לבחינת הגמר (במוסדות בהם מתקיימת);  והצגת   הגמר עבודת

אלה יחולו על מועמדים המתחילים בתהליך הגשת המועמדות ללימודי דוקטורט (במערכת  
התנאים החלים על מגישי מועמדות לפני מועד זה  ואילך.  1.3.2023הרישום המקוון) מיום 

 מופיעים באתר הרשות לתלמידי מחקר.
  הגשת בשלב לפחות  90 ממוצע הצגת אישור על סיום הקורסים בציון  – העיוניים במדעים

  עד הגמר עבודת הגשת על אישור להציג המועמד  יידרש,  קבלה  על להחלטה  בכפוף. המועמדות 
    .הלימודים תחילת  ממועד  הראשון  הסמסטר תום

המעבר ממעמד 'תלמיד מחקר על תנאי' ל'תלמיד מחקר' יתבצע לאחר שהתלמיד יציג את   )ב
  6- הציונים הסופיים ואת אישור הזכאות לתואר מוסמך לרשות לתלמידי מחקר, וזאת לא יאוחר מ

החלטה סופית  חודשים מיום תחילת הלימודים במעמד 'תלמיד מחקר על תנאי'. רק אז תתקבל  
באשר לקבלתו ללימודי דוקטורט. תלמיד שלא הציג את המסמכים הדרושים, מעמדו כתלמיד  

 דוקטורט יופסק. 
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 למחקר  כמתמחה קבלה .3.3
 

אך  ים נופל,  3.1כמפורט בסעיף שסיים תואר מוסמך מחקרי של מועמד  הקבלה  נתוני אם יימצא ש
יוכל להגיע  מד  שהמועהועדה התחומית מעריכה  ך , א(ציונים/תחום לימודים) במעט מן הנדרש

  ניתן יהיה לקבלובתקופה שלא תעלה על שנתיים, באמצעות תכנית השלמה רמה הנדרשת  ל
הועדה התחומית,    ל ידיעכ"תלמיד מתמחה למחקר" הלומד לפי תכנית מיוחדת, שתיקבע  

 המנחה. בהתייעצות עם  
  80 -לפחות (ולא פחות מ  85 ממוצע  לסיים בציון   שעל התלמידהתכנית תכלול לימודי השלמה  

גמר  -איכותה לעבודתבהשווה בהיקפה ובין אם כזו  ת מחקרכתיבת עבוד ביצוע ו בכל קורס), ו/או  
אם  . י הועדה התחומיתל יד, או בהיקף מצומצם יותר שייקבע ע85באוניברסיטה העברית בציון 

ב מאוחר יותר כתלמיד מחקר, העבודה תוכל להיכלל כפרק בעבודת הדוקטור שלו  יתקבל בשל 
 ובלבד שבידי התלמיד תעודת מוסמך עם עבודת גמר. 

הרשות לתלמידי מחקר בקבלתו כתלמיד מחקר  ידונו ועדת הדוקטורט התחומית ובתום התקופה  
 . הישגיו בתכנית ההשלמה לאור 

הלימודים במעמד 'מתמחה למחקר' לא ייכללו במניין שנות הלימוד לתואר דוקטור ושכר הלימוד  
 יחושב גם כן בנפרד.  

 
ללימודי    התקבלמבקשים לוללא תיזה) מוסמך מחקרי (-תלמידים שסיימו תואר מוסמך לא

לצורך השלמת תיזה (ולעתים קורסים  'למחקר משלים' לקבלה במעמד   בדקו אפשרות ידוקטורט,  
לרשות   בפקולטה הרלוונטית. לאחר עמידה בהצלחה בדרישות הפקולטה יוכלו להגיש נוספים) 

 מועמדות ללימודי דוקטורט.     לתלמידי מחקר
 

   שפות  3.4
 

 צרכי  על פי נהלי האוניברסיטה העברית, מכל תלמיד מחקר תידרש שליטה מספקת כדי -נגלית א
עבודה מדעית באנגלית (לא פחות מרמת 'פטור'). הפטור באנגלית, למועמדים מחו"ל מארצות             

אחת משתי האפשרויות הבאות: עמידה בבחינות מוכרות בציונים   על פי שאינן דוברות אנגלית, יוענק 
הדרושים, כמפורט באתר הרשות לתלמידי מחקר; או הצגת אישור מהאוניברסיטה בחו"ל על כך  

 . בלימודי התואר היתה אנגלית עיקריתה ההוראה  ששפת
למד בתיכון ולתואר    אשר העיוניים  במדעים מחקר תלמיד הוועדה התחומית תקבע, לגבי   –עברית 

.  לצורך ביצוע המחקר  תנדרשידיעת השפה העברית  בוגר במוסדות בשפה שאינה עברית, אם 
אשר תוכיח שהוא שולט בשפה העברית במידה מספקת. אם  במקרים אלה יהיה עליו לעמוד בבדיקה

. תלמידי  ידיעתו לוקה בחסר, עליו לעמוד בבחינת פטור בעברית תוך שנתיים ממועד קבלתו לשלב א'
 מחקר במדעים הניסויים פטורים מחובת לימוד השפה העברית. 

 
 
 

   ם מנחי  .4
 

 . במחקר העוסקים אקדמי סגל חברי ידי  על תתבצע מחקר תלמידי הנחיית , ככלל
 

ומעלה, במסלול האקדמי הרגיל, כולל מי  חברי סגל באוניברסיטה העברית, בדרגת מרצה   4.1
שפרש לגמלאות וממשיך לעסוק באופן פעיל במחקר, רשאים לשמש כמנחים לעבודות דוקטור.  
כן יוכלו להשתתף בהדרכה, יחד עם מורים בעלי זכות הדרכה, מורים מאוניברסיטאות מוכרות  

  תלמידי מחקר דריך  בארץ ובחו"ל, המעניקות תואר דוקטור לפילוסופיה, שיש להם זכות לה 
 . במוסדם

,  הסדרים כלליים או פרטניים ה תקבע על מנת להבטיח הדרכה רציפה לתלמיד המחקר, פקולט 4.2
  במסלול האקדמי המוצע הוא איש סגל  נחהבמקרים כגון: המ אישור הרשות לתלמידי מחקר,וב
יפרוש מן   נחההמוצע פרש לגמלאות; מסתמנת אפשרות שהמ  נחהרגיל בתקופת ניסיון; המ ה

. הסדרים למקרים כאלו  ; נבצר מהמנחה להמשיך ולבצע הנחייההאוניברסיטה שלא לפנסיה
  ,הרגיל, שהוא בעל זכות הדרכההאקדמי  מסלול בנוסף של איש סגל   נחהעשויים להיות מינויו כמ

   .ומהמינויה של ועדה מלווה מראשית הדרך וכד
 באוניברסיטה  , יוכלו גם חברי סגל במסלולים אחריםובאישור יו"ר הרשות  בהמלצת הדיקן 4.3

שיש להם   מחקרית),  עשייהב  עוסק/ועסקובתנאי שחבר הסגל בעל תואר דוקטור ( העברית  
הכישורים המתאימים, להשתתף בהדרכה יחד עם מורים בעלי זכות הדרכה. במקרים חריגים  

זכות הדרכה עצמאית גם למורים במסלולים  להעניק   יו"ר הרשות לתלמידי מחקררשאים הדיקן ו 
 . אלה

https://studentsadmin.huji.ac.il/1.6
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יוכלו מומחים מחוץ לאוניברסיטה לקבל אישור אד הוק    בהמלצת הדיקן ובאישור יו"ר הרשות, 4.4
  להשתתף בהדרכת תלמיד דוקטורט יחד עם מורים בעלי זכות הדרכה.

  ניגוד לתקנוןמחקר עמם קיים חשש לניגוד עניינים, בהתאם  תלמידי אינו רשאי להדריך  נחהמ 4.5
"ר  יו במקרה של ספק לגבי ניגוד עניינים, יכריע בדבר   . העברית האוניברסיטה של במחקר עניינים

 . המשפטית הלשכה עם  התייעצות  תוךהצורך   מידתוב הרשות לתלמידי מחקר 
  הנחייה לרבות ,  ככלל, לא יעלה מספר תלמידי המחקר המודרכים על ידי מורה אחד על חמישה 4.6

לא תיספר במכסה   ניסיון  בתקופת סגל חבר עםאחד עד ארבעה סטודנטים  של הנחייה.  משותפת
 . לאשר מספר גדול יותר של מודרכים רשותה  "רבמקרים חריגים, מוסמך יו  זו.

ואת חברי הוועדה   נחה אינם פוטרים את הממצאות בגמלאות, יאו ה ,חופשה ממושכת ,שבתון 4.7
לקבוע הסדרים מתאימים שיבטיחו   . לפני צאתם לחופשה או לשבתון, עליהםהמלווה מחובותיהם

 המשך הנחייה נאותה.  
 
 

 ות מלו ותועד .5
 

עדה המלווה הוא ללוות את תלמיד המחקר והמנחה בסוגיות הקשורות לעבודת המחקר. חברי  ותפקיד הו
עבודת דוקטור, ייעצו בנושא  לבגיבוש תכנית המחקר ובהערכת התאמתה למחקר   הוועדה המלווה יסייעו

 התקדמות המחקר ויסייעו במידת הצורך ביישוב מחלוקות אקדמיות בין המנחה לתלמיד המחקר. 
 

המנחה , במועד שהתלמיד ולימודי המחקר  במהלך שלב א' של כל תלמיד מחקר תכונן ועדה מלווהל .5.1
לאחר הרשמתו של התלמיד  . מומלץ כי הועדה תוקם שנה ימצאו לנחוץ לשם התקדמות המחקר

לא יאוחר מפתיחתו של  בכל מקרה  ו  , אלא אם נקבע מועד מוקדם יותר על ידי הפקולטה,לשלב א'
 .פורט בהמשך)פי שי (כ הליך המעבר לשלב ב'

חבר    .נסיבות מוצדקות להרחבתה , אלא אם יש  ומשני מומחים נוספים  המנחהוועדה תורכב מ ה .5.2
ה. ככל האפשר, מומלץ כי אותו האקדמית שבה מכהן המנח מחוץ ליחידה ועדה אחד לפחות יהיה 

  סגל חבר  ושאינ  הוועדה מומחה חברי מ  כאחד  למנות ניתן. חבר יהיה אף מחוץ לאוניברסיטה העברית
של האוניברסיטה   במחקר  עניינים ניגוד תקנון ועדה לעמוד בדרישות  ו חברי ה  על. אקדמי במוסד

 העברית.  
 , בהתאם ראש הועדה המלווה, וידווח על החלטותיה לרשות לתלמידי מחקר-ישמש כיושב המנחה .5.3

אחד, ייקבעו   נחהבאתר הרשות. במקרה שיש יותר ממ  המפורטותלהנחיות הרשות לתלמידי מחקר 
 ראש.-כיושב   ישמש מיהמנחים ביניהם 

 . 6 בסעיף  מפורט כ,  הוועדה המלווה תתכנס פעמיים לפחות במהלך לימודיו של תלמיד המחקר .5.4
  בהשתתפות   מדעי דיון, ראשון בשלב: חלקים לשני תחולק  המלווה הוועדה שפגישת מומלץ, ככלל .5.5

 . המנחה נוכחות ללא דיון   שני ובשלב ,  המנחה
ה נחהחלטות הוועדה המלווה טעונות אישור של הרשות לתלמידי מחקר. הרשות תודיע לתלמיד ולמ .5.6

, תפרט הרשות את נימוקיה בפני התלמיד  עדהואינה מקבלת את המלצת הו על החלטתה. במקרה ש
 . המנחהו

רשאים לערער על החלטת הוועדה המלווה בפני הרשות   המנחה  תלמיד מחקר ו/או - ערעוראפשרות  .5.7
הדעה של  -לתלמידי מחקר. לצורך הגשת הערעור הם יוכלו לקבל מסמך, אשר יכיל את עיקרי חוות

 הוועדה המלווה, וכל חומר אחר שהוגש לרשות והקשור בהחלטתה. 
 
 
 

 מהלך הלימודים  .6
 

מחקר יהיו מורכבים משני שלבים: שלב א' ושלב ב'. המעבר משלב א' לשלב ב' יתבצע  לימודיו של תלמיד 
עם אישור הצעת המחקר. האישור יינתן לאחר שהוועדה המלווה והרשות לתלמידי   במועד המוקדם ביותר

וכי ניתן להעריך שיש סיכוי סביר לדוקטורט ראוי בסוף   כי הנושא ושאלות המחקר מגובשים מצאומחקר 
 הדרך. 

 
התלמיד רשאי להיוועץ עם אחרים, ובכלל זה עם חברי הוועדה המלווה וחברי סגל  בכל שלבי הדוקטורט, 

 .אחרים בכל עניין הקשור למחקר 
 
  
 
 
 
 
 

https://openscholar.huji.ac.il/sites/default/files/acs/files/takanon_nigud_inyanim.pdf
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 שלב א 

  . 'ואינו מוביל בהכרח למעבר לשלב ב  והתכנות ובדיקתא' נועד לצורך גיבוש תכנית המחקר  שלב .6.1
  הצורךי המחקר ובביצועו, יעקוב אחר התקדמותו ויכוון את התלמיד לפ ייעץ לתלמיד בתכנון   נחההמ

קביעת נושא המחקר והיקפו ייעשו בהתחשב  הנחיית סטודנטים לתארים מתקדמים).   (ראה תקנון
   ביצוע המחקר בתוך מגבלת הזמן של חמש שנים עד להגשת העבודה. בחובה להשלים את 

תוך חודשים ספורים ממועד קבלתו לשלב א ולא יאוחר  לתכנית מחקר  ה  התלמיד רשאי להגיש הצע .6.2
   .'ב לשלב התלמיד  של במעברו דיון לצורך, חודשים ממועד זה 18 –מ 

  יגיש לרשות ,נחהשלב א' שסיים להכין את הצעת המחקר וקיבל על כך את אישור המ בלמיד מחקר ת .6.3
להרכב   נחההמ תאת הצעת המחקר, הצע ב'. הבקשה תכלול שלבל  למעבר   בקשה מחקר  לתלמידי

 בהתאם להנחיות המופיעות באתר הרשות לתלמידי מחקר. , קורסים תכנית ו   מלווה ועדה
 החלטתה את ותעביר  המלווה הועדה במחקר תקבע את הרכ יהרשות לתלמיד   –הניסויים   במדעים .6.4

העיוניים  במדעים  הצורך תתקיים התייעצות עם הדיקן. דתבמי. ימי עבודה  14  תוך לתלמיד ולמנחה
 הרשות  אלתה ועדת הדוקטורט התחומית תאשר את הרכב הוועדה המלווה ותעביר את החלט  –

 של  עדה המלווה ותפקח על החלטותיהןו . הרשות תמנה את הוימי עבודה  14לתלמידי מחקר תוך 
 .  ועדות הדוקטורט התחומיות

  הרכב על  לערער  רשאים  בדבר הנוגע הדיקן  או) העיוניים(במדעים  התחומית  עדהוהו, המנחה .6.5
  בהליך ייקבע   הוועדות בהרכב שינוי כל. מחקר לתלמידי ברשות יידונו  הערעורים. המלווה הוועדה

 . מעלה לאמור זהה
הקבועים בתקנון זה,    הכלליםמיוחדים בהם יש קשיים בהרכבתה של ועדה מלווה לפי   במקרים .6.6

תשתכנע שרמתה המדעית של הרשות לתלמידי מחקר לאשר סטייה מהכללים, ובלבד ש  תרשאי
 תיפגע בשל כך.  א  העבודה ל

הרשות לתלמידי מחקר. בפגישה  ל ידיהוועדה המלווה תתכנס לא יאוחר מחודשיים ממועד מינויה ע  .6.7
התלמיד את הצעת המחקר. הפגישה תוקדש  לבדיקת הצעת המחקר, מוכנות התלמיד לכתיבה  ג  יצי

ולביצוע עבודת מחקר עצמאית, ולהחלטה אם אפשר לאשר את ההצעה כתכנית לעבודת דוקטורט. 
עדה תשלח לרשות  וו כמו כן תבדוק הוועדה המלווה את תכנית הקורסים וידיעותיו של התלמיד. ה

דו"ח על דיוניה עד חודש ממועד כינוסה.  הדו"ח יכלול פרוט של הנושאים שעלו לדיון; הערכה על  
מידת מוכנותו של התלמיד לביצוע המחקר; הצעה לתכנית הקורסים, כולל לימודי שפות; החלטה 

(ובמקרה של    המתייחסת לנושא העבודה, מטרות  העבודה, לתכנית המחקר ולוח הזמנים לביצועה
 חילוקי דעות, פירוט הדעות השונות). 

ובמידת הצורך הוועדה תתכנס  תיקונים  נדרשים  המחקר תכנית   אישור שלשם לקבוע רשאית   הוועדה .6.8
  הצעת אם רק בלימודיו להמשיך יוכל   תלמיד,  ככלללבחינה של התכנית לאחר התיקונים.  שוב

 . דוקטורט  ללימודי  קבלתו מיום משנתיים יאוחר  לא אושרה שלו המחקר
חתימתם של כל חברי הוועדה. חבר  הדו"ח יוגש בהחלטות הוועדה יכולות להתקבל גם ברוב קולות.  .6.9

 דעה נפרדת עבור הרשות לתלמידי מחקר.-רשאי לצרף חוותה  ועד
. עם  עצמה דוקטורטה ובעבודת   ככלל, אין לכלול עבודת גמר למוסמך כפי שהיא בהצעת המחקר .6.10

תלמיד לבקש להרחיב ולעבד מחדש את עבודת הגמר למוסמך במסגרת עבודת  זאת, רשאי 
הדוקטור. על התלמיד לציין במפורש את כוונת ההרחבה והעיבוד בהצעת התכנית לעבודת הדוקטור  
ולהגיש לוועדה המלווה את עבודת המוסמך בנוסף להצעת המחקר. הוועדה המלווה תדון בבקשתו 

כנית המחקר ותמליץ בפני יו"ר הרשות במסגרת הדו"ח שלה כיצד של התלמיד בדיונה על אישור ת 
לנהוג בעניין. על הוועדה המלווה להקפיד כי ההרחבה משמעותית וכי יש בעבודת הדוקטור תרומה 

 רבה מעבר לעבודת המוסמך. 
לא תוכל   ,על כל חלקיה   ,הדוקטורט עבודת בהם בנושאיםלא תאושר תכנית מחקר  – חסוי  חומר .6.11

להתפרסם. תאושר תכנית מחקר בה יש דרישה לעיכוב בפרסום בשל אפשרות למסחור ידע בהתאם  
 . 6.3 סעיף, 'באוניברסיטה ופטנטים  המצאותבנושא 'ניצול  001-15'  מס  להוראת הנהלה

 
  הקורסים תכנית .6.12

 
נ"ז   12המחקר, להשתתף בפעילות לימודית, בהיקף של  עבודתתלמיד דוקטורט חייב, בנוסף ל )א

תכנית הקורסים תורכב מקורסים העוסקים בנושא המחקר   ". הקורסים  תכנית לפחות, להלן "
 קורסי מיומנויות.  בכללם חוגיים (במידה וקיימים) והייחודי של התלמיד, קורסי חובה 

  2במסגרת קורסי המיומנויות יילמדו שניים מתוך שלושת סוגי הקורסים הבאים (כל אחד בהיקף 
סמינר   ;פקולטהה/מכוןהמחלקה/במסגרת ה דוקטורנטיםסמינר  נ"ז בסה"כ): 4-נ"ז ולא יותר מ

 מחלקתי; קורס כישורים אקדמיים.
הנ"ז של תכנית הקורסים או כתוספת להן, בהתאם להחלטת   12-החובה ייחשבו כחלק מקורסי  
    החוג.

  
בעת אישור הצעת   והרשות לתלמידי מחקר  הוועדה המלווה הקורסים טעונה אישור של תכנית  )ב

 . המחקר
 

https://admin-regulations.huji.ac.il/15-001.pdf
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אך   המנחה,תלמיד יכול להתחיל להשתתף בקורסים עוד לפני אישור הוועדה המלווה, באישור  )ג
רשאית להוסיף קורס/ים שלהערכתה יתרום/מו ללימודי  הביא בחשבון כי הוועדה עליו ל

 הדוקטורט.  
 

 תלמיד מחקר הלומד בקורס יידרש לעמוד בכל החובות המוטלות על תלמידי אותו קורס.  )ד
 

 נ"ז.  4תלמיד מחקר יוכל ללמוד קורס/ים גם במוסד אקדמי אחר, בהיקף שלא עולה על   )ה
 

עד תום השנה השלישית מיום קבלתו  תכנית הקורסים על תלמיד המחקר לסיים את ככלל,  )ו
בהמלצת הוועדה המלווה, הרשות לתלמידי מחקר תאשר אורכה של עד   .ללימודי הדוקטורט

  את  שיחלולסיום תכנית הקורסים עד תום השנה השלישית, תחול על תלמידים   הדרישה שנה.
  תכנית את ישלימו, לכן קודם ימודיהםדים שהחלו לתלמי .ואילך "ד תשפ"ל משנה  לימודיהם
 . םהללימודי הרביעית השנה תום  עד  הקורסים

 
,  85, ממוצע קורסים 80 –בכל הקורסים נדרש ציון מספרי (ציון המינימום במדעים העיוניים   )ז

). ניתן לקבל ציון 'השתתפות  80, ממוצע קורסים  75ציון המינימום בכל קורס   –ובמדעים הניסויים 
 פעילה' או ציון 'עובר' בשני קורסים בלבד מסוג סמינריון או סדנה, בכלל זה קורסי מיומנויות. 

 
.  הקורסים  תכניתוהוועדה המלווה יכולים להמליץ על פטור מחלק מ במקרים חריגים המנחה )ח

 הרשות לתלמידי מחקר.  טעונה אישור שלהמלצתם המנומקת 
 

לחייב את התלמיד בלימוד כל שפה הנדרשת למחקרו. התלמיד יחויב  ת י אהוועדה המלווה רש )ט
הקובע לעמידה בבחינה   הציוןלעמוד בבחינה בשפה נוספת זו תוך שנתיים מהמעבר לשלב ב'.  

 חוג./הפקולטה  שיקולי  פי  עלייקבע 
 
 
 

 ב שלב 
 
 

לאורך שלב זה ימשיך  .  ב' , יעבור התלמיד לשלבהקורסיםהמחקר ותכנית -לאחר אישור תכנית .6.13
על המנחה להעניק לסטודנט זמן ראוי . עקוב אחר התקדמותווללכוון את התלמיד לייעץ,   נחה מה

המנחה יהיה זמין באופן שוטף    .לייעוץ ולמתן הערות לטיוטות של העבודה ומהלך המחקר בזמן סביר
לדון עם הסטודנט בתוצאות המחקר, בתכנון מחקרים נוספים ובעיבוד תוצאות המחקר לפרסום מדעי  

 (בהתאם לסוג המחקר). 
 

במדעים העיוניים תתקיים  .שנתיים לאחר המעבר לשלב ב', פגישה שנייהתתכנס ל  וההוועדה המלו  .6.14
יציג התלמיד בכתב   פגישה זו  ב הפגישה לכל המאוחר כשנה לפני מועד הגשת עבודת הדוקטורט. 

ההתקדמות  את עדה תבדוק ועם הוועדה. הו םו/או בע"פ את עיקרי ממצאיו ומסקנותיו, וידון עליה
על מתכונת העבודה ויומלץ על לוח הזמנים והמתווה   גם בפגישה זו יוחלט. למטרותיו  יחסבמחקר ב

פגישת המעקב. חבר ועדה רשאי    תגיש לרשות לתלמידי מחקר דו"ח עלהוועדה המלווה   לסיומה.
   לצרף חוות דעת נפרדת.

 
זה (במעבר לשלב ב' ושנתיים נוספות מעבר לשתי הפגישות הקבועות בתקנון  פגישות מעקבקיום   .6.15

 . וועדהידי כל - עלצורך במידת הייקבעו אחריו)  
 

מחוייבים תלמידי המחקר   במהלך השנה החמישית לתואר  - םבמדעים הניסויי  הרצאת התקדמות .6.16
(סמינריון דוקטורנטים / סמינריון לתלמידים  להציג את מחקרם בפורום חוגי   במדעים הניסויים

  יקבעו, ש נפרדים מומחיםרצאה תוערך על ידי שני  ה מתקדמים / סמינריון חוגי / סמינריון מחלקתי). ה
יגישו לרשות  המומחים  שני . , בהתאם לנוהל המופיע באתר הרשות על ידי הרשות לתלמידי מחקר

עם אישורה של הרצאת  . לתלמידי מחקר דו"ח על ההרצאה תוך שבועיים מהמועד בו התקיימה 
  6 תוגש הדוקטור עבודת , כלל כ  .כתיבתה של עבודת הדוקטורהשלים את ההתקדמות יוכל התלמיד ל

 . לדוקטורט הלימוד שנות למסגרת  בכפוף,  ההתקדמות  הרצאת לאחר  חודשים
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 ביצוע עבודת הדוקטור מחוץ לאוניברסיטה   .7
 

 המחקר תתבצע באוניברסיטה העברית. -עבודת 7.1
 

המחקר שלו או חלק ממנה  -הרשות לתלמידי מחקר מוסמכת להרשות לתלמיד מחקר לבצע את עבודת 7.2
מוכרת בארץ או בחו"ל או במוסד מדעי אחר או בגוף חיצוני אחר, שאיננו בהכרח אחרת באוניברסיטה 

מוסד להשכלה גבוהה או מוסד מדעי. בקשה מנומקת לביצוע עבודת המחקר או חלק ממנה מחוץ 
סיטה העברית תוגש לרשות לתלמידי מחקר על ידי המועמד ללימודי מחקר ומדריכו המיועד בעת  לאוניבר

, יש לקבל את אישורו של הדיקן הרלוונטי במקרים בהם עבודת המחקר או  לכך  הגשת המועמדות. בנוסף
 חלק עיקרי ממנה יתבצע במוסד שאינו מוסד להשכלה גבוהה או מוסד מדעי. 

 
נים ומקורם והבעלות על הקניין הרוחני שייווצר יוסדרו מראש וכן ההבנה, שכל  הבעלות על מאגרי הנתו  7.3

 פרסום הנובע ממחקר זה יישא את שם האוניברסיטה העברית (בנוסף לשם הגוף האחר).
 

בהסכמי דוקטורט משותף עם מוסדות אחרים נושא זכויות הקניין הרוחני שייווצר יוסדרו בכל אחד   7.4
 .  באמצעות הלשכה המשפטית  מההסכמים

 
 
 

 תקופת הלימודים  .8
 

 לא ) לשיפוט הדוקטור  עבודת של  הגשתה ועד הקבלה(ממועד  מחקר תלמיד   של לימודיו  תקופת  8.1
  ,ארכה  למתן  בבקשות במקרים חריגים, תדון הרשות לתלמידי מחקר .  שנים חמש על תעלה 

  משך  את הרשות יו"ר   קצובי לבקשה  היענות בעת . אקדמיות מסיבות או אישיות מסיבות  הנובעות 
לתקופה של עד שנה. כל בקשה החורגת מעבר לשנה השישית ללימודים תידון על ידי    הארכה

, בהתאם לתקנון הנחיית סטודנטים/יות לתארים מתקדמים באוניברסיטה  יו"ר הרשות והרקטור
 )).  2( 10העברית (סעיף 

 
 , כמפורט להלן:  ארוע מזכה אחר אוזכויות מגדר והורות  בגין  ארכות לקבל זכאי  מחקר תלמיד 8.2

א) תקופת הלימודים של תלמידת דוקטורט ששהתה ב"תקופת הורות" ("חופשת לידה") תוארך  
ב) במקרים של מחלה או  ;שנה בגין כל "תקופת הורות"; ארכה זו תבוא בנוסף לכל ארכה אחרתב

נסיבות אחרות שבגינן נבצר מתלמיד/ת המחקר לקיים את המחקר, זכאי/ת תלמיד/ת המחקר  
 . ידי ראש הרשות-לארכה, שמשכה יקבע על

 
לימוד במשך תקופה מינימאלית של שנתיים רצופות.  - תלמיד מחקר חייב להירשם ולשלם שכר 8.3

מועד ההרשמה הקרוב ביותר לתאריך שבו אושרה קבלתו כתלמיד    תהיהלת תקופת לימודיו י תח
 מחקר.

 
תלמיד מחקר יבצע רישום שנתי  וישלם את שכר הלימוד מדי שנה בשנה עד למועד הגשת   8.4

 . בנושא שכר לימוד באתר אגף מנהל סטודנטיםמידע  עבודתו לשיפוט. ראו 
 

 
 וחידושם   לימודים הפסקת, הנחיה בנושא  נוספות סוגיות,  המחקר  נושא שינוי  .9

 
תלמיד מחקר רשאי לצמצם או להרחיב את נושא מחקרו בהסכמת המנחה ובהסכמת הוועדה   .9.1

 המלווה. החלטות אלה ידווחו לרשות לתלמידי מחקר. 
תלמיד מחקר רשאי לפנות אל הרשות לתלמידי מחקר בבקשה להחלפת נושא מחקר. במקרים בהם  .9.2

התלמיד בשלב ב', לבקשה המוצעת תצורף חוות דעת הוועדה המלווה. הבקשה תוגש לאישור  
 הרשות לתלמידי מחקר. 

  תלמיד מחקר רשאי לפנות אל הרשות לתלמידי מחקר לשם קבלת סיוע בנושאים הקשורים להנחיה .9.3
 בעבודת המחקר. 

מנחה. לתלמיד   להחלפתמנומקת בבקשה תלמיד מחקר רשאי לפנות אל הרשות לתלמידי מחקר   .9.4
תינתן אורכה של עד שלושה חודשים לחיפוש מנחה חדש, בהתאם לתקנון הנחיית סטודנטים/ות  

 י הועדה התחומית ויו"ר הרשות לתלמידי מחקר.ל ידלתארים מתקדמים. ההנחייה המוצעת תאושר ע 
מנחה או רוב חברי הוועדה המלווה, המוצאים שרמת מחקרו של התלמיד אינה עומדת בנדרש,   .9.5

                הנחיית לתקנוןף של התלמיד, בכפו ההנחייהרשאים להציע לרשות לתלמידי מחקר להפסיק את 
  התלמיד את סטודנטים לתארים מתקדמים. הרשות תחליט אם לקבל את ההצעה או להעביר

 למדריך אחר. 

https://studentsadmin.huji.ac.il/tuition
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רשאי להפסיק את ההנחייה בכפוף לכך שמסר לסטודנט הודעה מוקדמת של לפחות חודשיים   מנחה .9.6
לסטודנט הזדמנות נאותה   איפשראת הסיבות לכך ו  פירטמראש על הכוונה להפסיק את ההנחייה,  

 את עמדתו.   להשמיע 
במקרה של חילוקי דעות בין התלמיד והמנחה, רשאי התלמיד לפנות ליו"ר הרשות לתלמידי מחקר  .9.7

במידה והתלמיד בשלב א', הוועדה תורכב מיו"ר הרשות  בבקשה למנות ועדה אד הוק בעניינו. 
ג/  לתלמידי מחקר וחבר סגל אקדמי נוסף (נציג התחום ברשות/האחראי על לימודי הדוקטורט בחו

ראש הוועדה התחומית). במידה והתלמיד בשלב ב', הוועדה תורכב מיו"ר הרשות לתלמידי מחקר, 
חברי הוועדה המלווה, נציג התחום ברשות/האחראי על לימודי הדוקטורט בחוג. התלמיד יופיע בפני  

בכפוף לויתור על סודיות לגבי התכנים   מלווהלהגיע עם סטודנט   התלמידהוועדה. לפגישה יוכל 
 להופיע בפני הוועדה, או להעביר את התייחסותו לטענות בכתב. יוזמן   המנחה גם  שיעלו בפגישה.

על הפסקת לימודים תיעשה בהתאם  החלטההפסקת הנחייה אינה גוררת בהכרח הפסקת לימודים.  .9.8
  שלאור מנחה חדש, בפרק זמן להחלטת הרשות לתלמידי מחקר, אך המשך הלימודים מותנה באית 

  מחקר לתלמידי הרשות "ר יו, הצדקה לכך  נמצאה אם, חריגים במקרים. חודשים שלושה  על יעלה 
  הוועדה כי, מחקר  לתלמידי ברשות האקדמית היחידה נציג עם היוועצות לאחר , להמליץ   רשאי

 . המנחה את תחליף  המלווה
, לעיל פירושה הפסקת לימודיו של  9.6, 9.5, 9.4במקרים המפורטים בסעיפים   אי מציאת מנחה .9.9

 במקרים חריגים רשאי יו"ר הרשות להעניק לתלמיד פרק זמן נוסף.  התלמיד. 
במקרים חריגים, מוסמכת הרשות לתלמידי מחקר להביא מיוזמתה להפסקת לימודיו של תלמיד או   .9.10

    .האפשרות להציג את עמדתו, לאחר שלתלמיד תינתן להחלפת מנחה
תלמיד מחקר המבקש להפסיק לימודיו לתקופה מסויימת, חייב להודיע על כך לרשות לתלמידי   .9.11

 מחקר. הפסקת לימודים מאושרת לא תבוא במניין שנות הלימוד לתואר. 
חלקה למערכות  תלמיד מחקר המבקש להפסיק לימודיו במהלך שנת הלימודים יודיע על כך גם למ .9.12

 ותשלומי סטודנטים דרך 'צור קשר' במידע האישי. לימודים 
בקשתו של תלמיד מחקר לחדש את לימודיו לאחר הפסקה (עד שנתיים) תידון על ידי הרשות   .9.13

לתלמידי מחקר, בכפוף לאישור המנחה. החלטתה של הרשות לגבי חידוש לימודיו של התלמיד  
סקה, על ההתקדמות  תתבסס על האפשרות לחדש את המחקר וההנחיה בהתייחס למשך ההפ

 . בתחום המדעי בעת הפסקה זו ועל מצב מחקרו של התלמיד לאור שינויים אלה
 הפסקת לימודים ארוכה משנתיים תחייב קבלה מחדש.  .9.14

 
 

 עבודת הדוקטור  .10
 

עבודת דוקטור הינה עבודה, שיש בה תרומה מקורית ומהותית לקידום המדע, והכתובה לפי נוהגי המבנה,  
 והסגנון המקובלים בספרות המקצוע. המינוח 

 
 היקף החיבור 

 
 מילים בעברית   40,000לא יעלה על    מדעים הניסוייםהיקפה של עבודת הדוקטור ב 10.1
   לא מדעים העיוניים היקפה המומלץ של עבודת דוקטור ב  באנגלית. מילים  50,000או על        

 מילים באנגלית.   130,000או על  מילים בעברית 100,000   -יעלה על       
 ומפתח אינם נכללים בהיקף לעיל.  רשימת מקורותגרפים, טבלאות, נספחים,  10.2
 והוועדה המלווה יכולים להמליץ על הרחבת ההיקף, אם תחום המחקר או נושא  נחההמ 10.3

 מילים בעברית  150,000המחקר מחייבים זאת. במדעים העיוניים לא תאושר חריגה מעל        
 מילים באנגלית.   200,000או        

  
 שפת החיבור  
 

       יו"ר  , במקרים חריגיםבמדעים העיוניים,   עבודת הדוקטור תוגש בעברית או באנגלית.  10.4
       לאשר עבודה בשפה שאינה עברית או אנגלית, באם מתקיימים כל התנאים  רשאיהרשות  

 : הבאים
 

  הכוללתמנומקת של תלמיד המחקר לכתיבת העבודה בשפה זרה,  בקשה הוגשה )1
 הבאים:    להיבטים התייחסות

 ; התלמיד/ה על בקיאות בשפה הזרה הצהרת  א.
 ; הזרה בשפה  העבודה לכתיבת  האקדמית ההצדקה  פירוטב. 

 שכולל , זרה  בשפה  העבודה לכתיבת בבקשה לתמיכה  המנחה של מנומק  אישור )2
 התייחסות להיבטים (א) ו(ב) לעיל וכו'. 

 שיש הצדקה עניינית לכתיבת העבודה בשפה הזרה, בין היתר לאור  המנחה הערכת )3
    נטיבתחום הרלוו משמעותית שעוסקת במחקר בינלאומית מדעית קהילה של הקיומ

 ; העבודה את לכתוב  התלמיד  מבקש בה הזרה בשפה
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 ברמה  שיהיו,  לעבודה שופטים סביר במאמץ לאתר   יהיה  שניתן המנחה  אישור )4
 ; באנגלית או בעברית שלהם השיפוט"ח  דו את לכתוב יוכלו  ואשראקדמית נאותה  

 הרשות  באישור נקבע  שהרכבה, המלווה  עדהו הו ידי   על הבקשה של מנומק  אישור )5
 . שלעיללתלמידי מחקר, שכולל התייחסות להיבטים 

 
 . בלבד לקבוע כי עבודות דוקטור במסגרתו יוגשו בעברית  יםתחום או חוג יכול 10.5
 אנגלית. וב בעברית תקציר, שער, עמוד בו מצוין שם המנחהעבודת דוקטור יצורפו כל ל 10.6
 
 מתכונת עבודת דוקטור 10.7

  
 המתכונות הבאות: עבודת דוקטור תוגש באחת משתי  10.7.1

  
חיבור שלם כיחידה אחת, המסכם את עבודת המחקר של התלמיד, שחובר על   –דוקטורט מונוגרפיה  )א

 ידי התלמיד בהדרכת מנחה/מנחים. 
פרקים עצמאיים אך בעלי זיקה נושאית  שלושה או יותר  חיבור המורכב מ –דוקטורט אסופת פרקים   )ב

עבודת דוקטור   ("אסופה"). והכותב היחיד או העיקרי שלהםמובהקת ביניהם, שהתלמיד הוא החוקר  
 . פרקי מבוא וסיכום כלליים, המציגים את העבודה כמכלול שלם   תכלול   זובמתכונת 

 
כתב עת מדעי,  ב קף ואיכות של מאמר יפרק באסופה הוא חיבור מדעי העומד בפני עצמו והינו בעל ה 

עבודה, סיכום וביבליוגרפיה משלו,  ה שנהוג בו שיפוט. יכללו בפרק כזה רשימת מחברים, מבוא, גוף 
 וחלקים אחרים, כמקובל בתחום בו נכתבה עבודת הדוקטור. 

 
אין חובת   העיוניים במדעיםעל כל אחד מפרקי האסופה יצויין האם הוגש או התקבל לפרסום. ככלל,  

אלא אם החוג/פקולטה קבעו חובת קבלה לפרסום של פרק אחד או יותר כתנאי   פרסום של הפרקים
להגשת העבודה במתכונת של אסופה. מידע מפורט על דרישות אלה מופיע באתרי היחידות  

של   קבלה   : א.להגשת עבודת דוקטורט במתכונת של אסופה םתנאיה, הניסויים במדעיםהאקדמיות; 
;  שפיט מדעילכתב עת   נוסף רממאשל  ; ב. הגשה לפרסוםשפיט מדעילפרסום בכתב עת מאמר אחד  

 אין חובת פרסום או הגשה לפרסום של הפרק השלישי.   ג.
שמועד הקבלה  מחקר חלה על תלמידי אסופה, פרקי הלפרסום וההגשה לפרסום של שניים מ דרישהה

(תלמידים שהחלו לימודיהם קודם לתאריך זה, אינם חייבים  ואילך   1.3.2023שלהם לשלב א' הוא 
 במתכונת אסופת פרקים).  ת דוקטורבפרסום הפרקים או הגשתם לפרסום, כתנאי להגשת עבוד

  
האסופה תוגש לשיפוט בלוויית הסברים מאת התלמיד ומנחהו בנוגע למרכיביה ולתרומת התלמיד  

    פורסמו ובין אם לא. –או חלקם  כולם  – , בין אם פרקיה הושותפיו, אם יש כאל
 

פרק באסופה ייכלל בעבודת דוקטורט אחת בלבד, גם אם חובר על ידי שני תלמידי דוקטור. עם זאת,  
יו"ר הרשות לתלמידי מחקר מוסמך לאשר את הכללת הפרק בשתי עבודות הדוקטורט, אם שני  

מזו, ובכל אחת מהעבודות יובא  התלמידים תרמו לו תרומה שווה, שתרומותיהם מובחנות היטב זו 
פירוט של התרומה המובחנת של התלמיד, תוך ציון העובדה שהפרק נכלל (או צפוי להיכלל) גם  

   .בעבודת הדוקטורט האחרת 
 

 
בחירת מתכונת עבודת הדוקטור נתונה בידי התלמיד והמנחה/מנחים וחייבת   10.7.2

בי"ס, חוג,   המלווה. עם זאת, יחידה אקדמית (פקולטה, הוועדה   באישורה של
מחלקה או מכון) רשאית לקבוע כי בתחומה תוגשנה עבודות דוקטור במתכונת  

 ). ב' בתקנון ההנחייה  2ראו גם סעיף ( לבדאחת ב
 

 
 הגשתה של עבודת הדוקטור  .11

 
תלמיד מחקר שהיה רשום כתלמיד מחקר באוניברסיטה העברית בכל אחת משנות   11.1

כל  את מילא אשר לימודיו לתואר דוקטור לפילוסופיה, ולפחות שנתיים רצופות, 
הדרישות שהוטלו עליו על ידי הרשות לתלמידי מחקר, רשאי להגיש את עבודת  

 הדוקטור שלו לשיפוט.  
באישור המנחה לאחר סיום כל החובות    א. העבודה תוגש לרשות לתלמידי מחקר 11.2

 כמפורט בתקנון. 
          ב. במקרים חריגים, בהיעדר אישור המנחה, יו"ר הרשות רשאי לאשר את הגשת העבודה           

 לאחר התייעצות עם הגורמים הרלוונטיים בחוג או במליאה.                                  
  (ובמידת באופן מקוון   עותק דיגיטלי של העבודהלרשות לתלמידי מחקר  גישהתלמיד י 11.3

 בהתאם לדרישת שופט, עותק קשיח). צורך, ה

http://www.research-students.huji.ac.il/%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%99%D7%99%D7%AA-%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%9D%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%AA%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%AA%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%98%D7%94-%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA
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          יצוינו בצורה נחיםשמותיהם של המ .שא את שמו של התלמיד תילשיפוט   תהמוגש העבודה  11.4
 מתאימה בגופו של החיבור.  

 נוסח השער בעותקים המוגשים לשיפוט יהיה כדלקמן:  11.5
 ".........." (שם החיבור)

 
 חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה  

 
 מאת .......... (שמו של התלמיד)

 
 .......... ט האוניברסיטה העברית בשנת  אהוגש לסנ 

 
 אחריו יבוא שער פנימי בדיוק באותה צורה. 

 
 בדף שמעבר לשער הפנימי יש להזכיר את שם המדריך(ים) בנוסח זה: 

 
 " עבודה זו נעשתה בהדרכתו(ם) של .......... " 

 
דף זה לא יכיל כל מילים נוספות (גם לא את שמו של בית הדפוס). הִּפסקה, המציינת את שמו (שמם) של 

 של החיבור.  באנגלית , מעבר לשער הפנימיאנגליתם) תודפס גם ב(ינחההמ
 
 

 מינוי שופטים  .12
 

כן  ו  על העבודה  נחהחוות הדעה של המ יצורפו באופן מקוון לעבודה המוגשת לשיפוט   12.1
.  בהתאם להנחיות הרשות לתלמידי מחקר, מהארץ ומחו"ל רשימת שופטים אפשריים

  והתלמיד  המנחה ים אשר לא ישמש/ו כשופט/ים. / חוקררשאי לנקוב בשמו/ם של  נחההמ
 ליצור קשר עם השופטים המוצעים. אינם רשאים 

. הרשות רשאית למנות  ים/ נחהשופטים בנוסף למ הרשות לתלמידי מחקר תמנה שני 12.2
מעמדם של כל השופטים   .נחהשאינם מתוך רשימת השופטים שהוצעה ע"י המ  ופטיםש

אחר של   פרסהרשות לתלמידי מחקר להציע מ יו"ר יהיה שווה. במקרים מיוחדים רשאי
 ם.  י/ נחהנוסף למב  ופטיםש

או מעריכי הרצאת ההתקדמות   שאינם חברי הועדה המלווהמידת האפשר ימונו שופטים ב 12.3
 ומחו"ל.   מחוץ לאוניברסיטה ,חוגמחוץ להעדפה לשופטים   תינתן(במדעים הניסויים). 

ראש   רשאיבמקרה של עבודת דוקטור, שכל פרקיה פורסמו או התקבלו סופית לפרסום,  12.4
ידי שופט יחיד שאיננו חבר    , שהעבודה תיבחןבהמלצת חבר המליאהלקבוע, הרשות 

 הוועדה המלווה. 
  אשר קיים חשש לניגוד עניינים בינו לבין התלמיד או מנחה העבודה לא יוכל להתמנות שופט 12.5

ר  במקרה של ספק לגבי ניגוד עניינים, יכריע בדב ).במחקר לתקנון ניגוד עניינים  (ראה קישור
 . ויתייעץ במידת הצורך עם הלשכה המשפטית הרשות לתלמידי מחקר ו"רי

  בהם  במקרים לאחריהם וגם, שמות השופטים שימונו יהיו חסויים עד תום הליכי השיפוט 12.6
 .חסויים  להישאר  יבקשו השופטים

 
 
 

 שיפוט עבודת הדוקטור  .13
 

 הקריטריונים העיקריים על פיהם תישפט עבודת דוקטור הם אלה: 13.1
 שבעבודת המחקר; המדעית והחדשנות התרומה   .א
 הגדרה נאותה של הסוגיות הנבחנות;  .ב
 היכרות מצויינת עם הספרות המדעית הקיימת בתחום;  .ג
 התאמת גישת המחקר לשאלת המחקר;  . ד
    ;איכותו של כל פרק מחקרי ועומק הדיון בממצאים המחקריים .ה
 ניסוח בהיר;  . ו
 קיום קשר ברור בין חלקי העבודה; .ז
 התאמה של העבודה לפרסום מדעי;  .ח
 הבלטה ראויה של הקישור המובהק בפרקי המבוא והסיכום הכלליים;  .ט
 היקף העבודה ורוחב יריעתה.  . י
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 דו"ח השיפוט   13.2
כל אחד מן השופטים יחווה את דעתו על החיבור וימסור דו"ח לרשות לתלמידי מחקר מבלי  

 את הדו"חות של השופטים האחרים.  שיקרא קודם המסירה
 
   :חוות הדעה של השופט תכלול  13.3

 סיכום תוצאות המחקר, בהדגשת החידושים שבעבודה;  .א
 הערכת החיבור, מבחינת תוכנו, שיטתו וצורתו;  .ב
 האם , דוקטור-משפט מפורש לגבי מסקנות השיפוט: האם העבודה ראויה להתאשר כעבודת .ג

 . נדרשים תיקונים כתנאי לאישור, או שמא אין לאשר את העבודה כמזכה בתואר דוקטור    
   ם החיבור, כולו או חלקו, עשוי להתאים לפרסום בכתב עת מדעי או אהתייחסות לשאלה  . ד

 בהוצאת ספרים מדעית, ואם לא, מה נחוץ לשם כך.      
 
 
 משך השיפוט  13.4

 לו העבודה.  מיום שנמסרה שבועות  6 בתוךשופט ימסור את הדו"ח  13.4.1
הרשות לתלמידי מחקר  אם כעבור תקופת השיפוט הנ"ל לא תתקבל חוות הדעה,  13.4.2

. במידת  הקדם האפשריתפעל ככל יכולתה על מנת לקבל את חוות הדעה ב
 והרקטור.   הדיקן   והצורך, יעורב

 
 הליכי הדיון בדוחות השופטים 13.5

 
 השופטים. הרשות לתלמידי מחקר תדון בטיב החיבור וברמתו לאור הדו"חות של  13.5.1

 
פי שיקוליה היא, רשאית הרשות לתלמידי  - פי חוות דעתם של השופטים או על-על 13.5.2

מחקר לדרוש תיקונים בעבודת הדוקטור, לפני אישורה. במקרה זה תמסור הרשות  
דעתם של  -ו הנחיות מפורטות, המבוססות על חוותנח לתלמידי מחקר לתלמיד ולמ

 . , בפרק זמן שיוגדר בכל מקרה ומקרההשופטים

במקרים מיוחדים ומטעמים שיירשמו, רשאית הרשות לתלמידי מחקר, לאחר   .א
 קריאת חוות דעתם של השופטים, למנות שופט נוסף. 

במקרה של חילוקי דעות בין השופטים, רשאית הרשות למנות שופט שכל חוות   .ב
 הדעה של השופטים הקודמים מובאות בפניו. 

 
התועלת המדעית מהשיפוט, לאחר אישור  כדי לאפשר לתלמיד להפיק את מלוא  13.5.3

עבודת הדוקטור תעביר הרשות לתלמיד המחקר ולמדריכו את החלטתה בצירוף  
ושמותיהם, אלא אם ביקשו השופטים להישאר חסויים.    חוות הדעה של השופטים

אם   חוות דעה או חלקים מהן אותם ביקשו השופטים לחסות.כמו כן, יוצאו 
סיון, תועבר לתלמיד ולמנחה חוות הדעה ללא  השופטים ביקשו לשמור על חי

 החלקים המזהים. 
 
 

 ציון עבודת הדוקטור 13.6
 

 לא יינתנו ציונים לעבודת דוקטור. 
 
 

 פסילת עבודה 13.7
 

הדעה של השופטים אין מקום להעניק  -סברה הרשות לתלמידי מחקר כי לאור חוות 13.7.1
את התואר דוקטור על סמך העבודה, תפרט הרשות את הנימוקים לכך ותעביר  

 ו. נחמחבר העבודה ואל מ אותם אל 
  6יהיה רשאי לערער בפני הרקטור על פסילת העבודה תוך   ונחו מ תלמיד מחקר א 13.7.2

בורר  -ממועד הפסילה. הרקטור יוכל לדחות את הערעור או למנות שופט שבועות 
תוך התייעצות עם יושב ראש המליאה לתלמידי מחקר (במדעים העיוניים או  

הבורר יעמוד כל  -הניסויים) ועם דיקן הפקולטה הנוגעת בדבר. לרשות השופט
 ר הכרוך בעבודת התלמיד, כולל חוות הדעה של השופטים. החומ

הבורר תובא  -דעת השופט-הבורר וחוות דעתו לא יפורסמו. חוות-שם השופט
להכרעתם הסופית של הרקטור, יושב ראש המליאה לתלמידי מחקר המתאימה  

 ודיקן הפקולטה הנוגעת בדבר. 
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  התלמיד רשאי ידי הרשות לתלמידי מחקר תוחזר לתלמיד.-עבודה שנפסלה על 13.7.3
 לפרסמה, אבל אסור לו להזכיר בפרסום, שהעבודה נעשתה כעבודת דוקטור

 באוניברסיטה העברית. 

 
 התואר  .14

 
 ) בכל המקצועות. Doctor of Philosophyהתואר שבו יוכתר התלמיד, יהיה התואר "דוקטור לפילוסופיה" ( 

 
 

 עודת הדוקטור ת .15
הרשות אישור זמני על הענקת התואר. תאריך  אחרי אישור העבודה יוכל התלמיד לקבל מן  15.1

 . קבלת התואר יהיה יום אישור העבודה 
 ס השנתי של חלוקת התעודות. קהדוקטור יקבל התלמיד בט-את תעודת   15.2
תעודת תואר: עמידתו של התלמיד בתנאים האקדמיים  או   תנאי לקבלת אישור זכאות לתואר 15.3

הלימוד, החזרת חומר שהושאל מספריות  והמנהליים המקובלים, לרבות פירעון שכר 
של   נחההפקדה בידי המ יכלול גם   אישור הזכאות לתואר לקבלת  תנאי נוסף.  האוניברסיטה

 . 17.1כמפורט בסעיף  כל החומר המחקרי 
 

 
 נוסח התעודה הוא כדלקמן:   15.4

 
 האוניברסיטה העברית בירושלים

 
 מכתירים את   נאטנשיא האוניברסיטה, הרקטור והס

 
 ) Ph.Dבתואר דוקטור לפילוסופיה (

 
 .......... (שם החיבור)  החיבור  לאחר שאושר 

 
 ט נאמטעם הפקולטה ל .......... והס 

 
 ירושלים ..........(תאריך) 

 
 חתומים:

 
 הנשיא .......... הרקטור .......... הדיקן .......... 

 
 

   קדה בספריות הפ .16
 

על ידי הרשות  ידי הרשות לתלמידי מחקר, יופקד -עבודה אשר אושרה כעבודת דוקטור עלה של דיגיטלי  עותק
 . העבודה םלפי תחו ההמתאימ  ת האוניברסיטהי בספרי

 
 

 וחומר מחקרי  פרסומים מדעיים .17
 

תקנון התנהגות ראויה  (ראו  על תלמיד המחקר לפעול בהתאם לכללי האתיקה של העשייה והדיווח המדעיים
 ).במחקר

 
 

במסגרת  בכל עת כל חומר מחקרי הנוגע למחקרו של התלמיד נחהתלמיד מחקר יעמיד לעיון המ  17.1
נתונים, סוגים שונים של רישום מחקרי, מחברות מעבדה,   קבצי, כגון נחה הדוקטורט בהדרכתו של המ

כל חומר מחקרי אשר נאסף במהלך עבודת    התלמידיפקיד  הניסויים במדעיםראיון ועוד.  מדריכי 
. במדעים העיוניים  אחרת הוחלט אם  אלא קטורט או הפסקתו, עם סיום הדו נחההדוקטור שלו בידי המ 

  או הדוקטורט   סיום עם, יועמדו התלמיד  של הדוקטור תהחומרים המחקריים אשר נאספו במהלך עבוד 
    .אחרת הוחלט אם אלא התלמיד  של לרשותו, הפסקתו 

https://openscholar.huji.ac.il/sites/default/files/acs/files/hitnahagut_reuya_bamehkar.pdf
https://openscholar.huji.ac.il/sites/default/files/acs/files/hitnahagut_reuya_bamehkar.pdf
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בכל שלב את העבודה כולה, תמציתה או חלק ממנה,   , בהסכמת המנחה, לפרסםתלמיד מחקר רשאי  17.2
שותפים, יצוין שמם לפי טיב העניין וכמקובל בתחום  מספר ובלבד שאם יפרסם ממנה חלק, שיש בו

כל מחלוקת בקשר עם האמור לעיל תוכרע על ידי מומחה, אשר ימנה   . נחההמחקר, והכל בהסכמת המ 
   והחלטתו תהא סופית. ראש הרשות לתלמידי מחקר, -יושב

  בתמלוגים וכן  אינטלקטואליים נכסים  ובשאר בפטנטים, מדעיים  בפרסומים יוצרים  זכויות חלוקת  17.3
  והסטודנט  המנחה בתרומת , הרלוונטי המחקר בתחום בנוהג התחשבות תוך תיעשה ,  מהם הנגזרים
   .זה בעניין  האוניברסיטה  להוראות ובכפוף   למחקר

  הראוי  במקום המחברים  ברשימת הסטודנט שם ירשם,  ובכנסים  בהרצאות, מדעיים בפרסומים 17.4
  הנחייתו  תאוזכר,  המנחה שם את נושא  אינו הפרסום אם. הרלוונטי בתחום  למקובל בהתאם, לתרומתו

 . כמקובל, הראוי במקום
לרבות מחקר שנעשה  גם אם נכתב לאחר סיום הדוקטורט, ,הדוקטורשיתבסס על עבודת  פרסום  כל 17.5

האוניברסיטה העברית   של המלא מהיכלול את שבשיתוף גוף אחר או מתבסס על נתונים ממקור אחר,  
   .המחקר תלמידשיוכו המוסדי של  ו
 חילוקי דעות בנוגע לסעיף זה יובאו להכרעת הרקטור או מי שימונה על ידו.  17.6

 
 

 הערות כלליות 
 

 בכל מקום שבו מפורט בתקנון זה תיאור תפקידים בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה. א. 
 ". נחים", הכוונה גם ל"ממנחה בכל מקום שכתוב בתקנון זה "     

 להוראת הנהלה ב. בהרכב הוועדות יהיה ייצוג הולם לבני שני המינים ככל שניתן בנסיבות העניין, בהתאם 
001-03 . 

 ניסויים והעיוניים  ה המדעים של כל אחת מהמליאות ל סמכויות הרשות לתלמידי מחקר לפי תקנון זה מסורות ג. 
 מיוחדות בנושאים המעוגנים בתקנון. , לרבות טיפול בבקשות אחרתאלא אם כן נאמר  

 ד. ניתן לקיים את ישיבות המליאה, הוועדה המלווה או הרצאות ההתקדמות תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים 
 זמנית. -ובלבד שכל החברים המשתתפים בישיבה או באסיפה יכולים לתקשר עם יתר המשתתפים בו    
 כל הדרישות והכללים המפורטים בתקנון זה מהווים דרישות או כללי מינימום. יחידות אקדמיות רשאיות ה. 
 כפוף לאישור מראש  והכל  נוספים, אקדמיים , או לקבוע דרישות וכלליםהאקדמיות  להחמיר בדרישותיהן    
 באלה המפורטים בתקנון.   להקלין  אבכל מקרה   של הרשות לתלמידי מחקר.    

https://admin-regulations.huji.ac.il/03-001.pdf
https://admin-regulations.huji.ac.il/03-001.pdf
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