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 אובמ .1

 םיללכו םישגד טרפמ ךירדמה .ןליא-רב תטיסרבינואב הסדנהל הטלוקפב ןושאר ראות ידומיל יבגל תונקתו עדימ זכרמ הז ךמסמ
 רתאב ומסרופי םינוכדעהו ,הטלוקפה תוטלחה יפ לע תעל תעמ תונתשהל םייושע ולא םיללכ .הסדנהל הטלוקפל םיידוחיי

 .הטיסרבינואה לש סוטטסה ןונקת יפ לע ועצובי םיללכה לש םייביטקאורטר םייוניש .הטלוקפה

 הריתס לש הרקמב .הטיסרבינואב םילחה םינושה םילהנהו םינונקתה הטלוקפב םיטנדוטסה לע םילח ,םירומאה םיללכל ףסונב
  .הילהנו הטיסרבינואה ינונקת ועירכי –  הילהנל וא הטיסרבינואה ינונקתל ךמסמה ןיב

 ראותב תומדקתה ,םיסרוקל םושיר .2

  .ןועידיב עיפומש יפכ ,םינש 4 וניה הסדנהב ןושאר ראותב יופצה םידומילה ךשמ

 םיסרוק רבעמ .2.1

  .הלעמו 60 וניה סרוקב רבוע ןויצ .סרוקב יפוסה ןויצה ןתינ ןהיפ לעש ,סרוקה תולטמ תא ןייצמ רשא סובליס םייק ,סרוק לכל
 .סרוקה סובליסב טרופמכ תומיוסמ תולטמ רבעמב םג הנתומ סרוקה רבעמ םיסרוקהמ קלחב

 םדק תושירד :םיסרוקל םושיר .2.2

 ןתינש ינפל החלצהב םתמלשהב ךרוצ שיש םיסרוק תמישר ראשה ןיב תללוכה ,םדק תושירד תמישר שי סרוק לכל .2.2.1
 וניה 'ב סרוקו ,'ב סרוק רובע םדק תשירד וניה 'א סרוק םא :עמשמ ,תורבטצמ ןניה םדקה תושירד .סרוקל םשריהל
 .שרופמב ןיוצ אל רבדה םא םג ,'ג סרוק רובע םדק תשירד וניה 'א סרוקש ירה ,'ג סרוק רובע םדק תשירד

 םידמלנה םיבר םיסרוקל םדק תשירד םיווהמ )הבוח יסרוק טרפב( םימיוסמ םיסרוק יכ בל םישל םיטנדוטסה לע .2.2.2
 םויס דעומ לש הייחד םרגיהל הלולע ךכמ האצותכ .רתוי םימדקתמה םיסרוקל םושיר ענומ םהב רבעמ יאו ,םהירחא
  .ראותה

  סרוקל םשריהל ןתינ אל( יונפ םוקמ סיסב לעו םהלש םדקה תושירד לכב דמע םא קר םיסרוקל םשריהל לכוי טנדוטס .2.2.3
 .)״רחא טנדוטס םוקמב״ סרוקל םשריהל ןתינ אלו האלמ הסכמה וב

  אלל סרוקל םשריהל ןיא .םשרנ אוה םהילא םיסרוקה לש םדקה יסרוק תושירד ירחא בוקעל טנדוטסה תוירחאב .2.2.4
 יתלהנמ םושיר ,םימיוסמ םירקמב ,תרשפאמ הטיסרבינואה לש םושירה תכרעמ .ולש םדקה יסרוק לכב רבוע ןויצ
 ,'א רטסמסב ולש םדקה יאנתלו 'ב רטסמסב סרוקל םושיר ,אמגודל ;ולש םדקה יסרוקמ קלח רבעמ אלל סרוקל םדקומ
 ,יאנת לע ,ינמז יתלהנמ םושירב רבודמ .תיתנש הניה םיסרוקל המשרההו 'א רטסמסב ןויצ ןיידע ןתינ אלש ןוויכמ תאז
 רחאלו ,רטסמס לכב םייונישה תפוקת םות רחאל תעצבתמ םדקה יאנת תקידב .יפוסה םושירה תא רשאל ידכ וב ןיאו

 ,רמולכ( םדקה יאנתב דמעש ילבמ סרוקל םושר טנדוטס יכ רבתסה םהב םירקמב .'ב ידעומב םינחבמה ינויצ תלבק
 לוכי לוטיבה .לטובי סרוקל םושירה ,)סרוקה תא רבע אל 'ב דעומבו ,םדקה סרוק תא רבע םא עדונש ינפל םשרנ
 .סרוקב ויתובוח יולימב לחהו תואצרהב ףתתשה טנדוטסהש רחאלו ,רטסמסה תליחת רחאל תועובש רפסמ שחרתהל
 .ל"כש אשונב הטיסרבינואה ילהנל םאתהב תויפסכ תויולע רורגל לולע רטסמס תחיתפ רחאל םושיר לוטיב יכ שגדוי

 םייקתיש ןכתיי הז דחוימ דעומ .)3.5 ףיעס ואר( 'בו 'א ידעומל רבעמ סרוקב דחוימ דעומב הניחבל יאכז טנדוטס ,םיתיעל .2.2.5
 טנדוטסה בשחי ,סרוקה תולטמב רבוע ןויצ רדעיהב .הטיסרבינואה תויחנהל םאתהב ,סרוקה םויס רחאל בר ןמז לעופב
 הניחבל ןיתממה טנדוטס ,ןכ לע .החלצהב סרוקה תא םייס אל ןיידעש ימכ דחוימה דעומב הניחבל הנתמהה תעב
 םילשה אלש ימכ ))א( סרוק תולטמב רבוע ןויצ רדעיהב( בשחיי ,)ב( סרוקל םדק סרוק וניהש ,)א( סרוקב דחוימ דעומב
  .)א( סרוקב דחוימה דעומב ןויצה תלבק ירחא דע )ב( סרוקל םשריהל לכוי אלו )ב( סרוק לש םדקה יסרוק לכ תא
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 ונויצ ,תינשב סרוקל םושיר לש הרקמב .תינשב סרוקל המשרה ןיבל דחוימ דעומל הנתמה ןיב רוחבל יאשר טנדוטס .2.2.6
 םשרנ הב הנושארה םעפב טנדוטסה לביק ותוא ןויצהמ ךומנ אוה םא םג ,עבוקה ןויצה היהי טנדוטסה לש ןורחאה
 .וילא

 םיאנתב דחוימ דעומב הניחבל הנתמה בקע םדק תושירד יולימ אלל הבוח סרוקל יאנת-לעו גירח םושיר שקבל ןתינ .2.2.7
 :)ראותה ךרואל םיימדקא םיסרוק ינשל תלבגומ וז האשרה( םיאבה

 הלעמו 70 לש עצוממ ןכו השקבה תשגה דעומל דע טנדוטסה םושר היה םהילא םיסרוקה לכ לש החלצהב רבעמ •
 .הסדנהל הטלוקפה יסרוקב

 .)םיסרוק העברא תוחפלב ןויצ תלבק ,רמולכ( הטלוקפב תוחפל םיסרוק העברא תמלשה •
 .םיסרוק ינשמ רתוי אלב דחוימ דעומב הניחבל הנתמה בקע םדקה תושירדב הדימע יא •

  הניה הז גוסמ השקב .הטלוקפה ילוקישל ףופכב ןודיתו ,ןושאר ראות תוריכזמ תועצמאב הטלוקפל שגות השקבה
 .ןידה תרושמ םינפל תוסחייתהל

 הבוח יסרוק .2.3

  הניחב רבע אל רשא טנדוטס .'ב דעומל שגיי ,הבוח סרוקב 'א דעומב )הניחבל שגינ אל וא לשכנ( הניחב רבע אל רשא טנדוטס
 וב רתויב בורקה רטסמסב תפסונ םעפ )תולטמה לכב הדימעו םושיר( סרוקה לע רוזחי ,'ב דעומב )הניחבל שגינ אל וא לשכנ(
 .תינשב סרוקה עצוי

 תכרעמב תופיפח .2.4

 אלל( תועש ןתואב םקלחב וא םאולמב םימייקתמה םיסרוק ינשל םשרנ טנדוטס םא ,הטיסרבינואה ילהנל םאתהב .2.4.1
 לוקיש יפל ןתניי )תיקלח תוברל( םיסרוק תפיפחל הטלוקפה רושיא .ולא םיסרוקל ותמשרה קחמת )הקלחמה רושיא
 :םיאבה םימדקומה םיאנתל ףופכב הטלוקפה תעד

 םע תכרעמל םידומיל תנשב םשריהל יאשר ,)'א הנש תא תוחפה לכל םייסש( הלעמו 85 םינויצ עצוממ םע טנדוטס •
 .)ש"ש 4( תוילאירטסמס תועש 8 דע לש הפיפח

 םע תכרעמל םידומיל תנשב םשריהל יאשר ,)'א הנש תא תוחפה לכל םייסש( הלעמו 80 םינויצ עצוממ םע טנדוטס •
 .)ש"ש 2( תוילאירטסמס תועש 4 דע לש הפיפח

 .תכרעמה יצוליאמ תעבונ הפיפחה רשאכ •

 ילוקישל ףופכב ןודית השקבה .ןושאר ראות תוריכזמ ךרד הטלוקפל הינפ חולשל שרדנ הפיפח שקבמה טנדוטס .2.4.2
 .הטלוקפה

  https://stuad.biu.ac.il/mador/talam - )הטיסרבינואה ילהנל םאתהב( ןויצ רופיש ךרוצל רזוח םושיר .2.5

 .הטיסרבינואה ילהנל ףופכב השעי ןויצ רופיש ךרוצל סרוקל רזוח םושיר .2.5.1

 ,ןויצ רפשל תנמ לע החלצהב ורבעש םיסרוקל בוש םשריהל ךכב םיניינועמה ןושאר ראותל םיטנדוטסל רשאל טלחוה .2.5.2
 :םיאבה םיאנתל ףופכב

 .ןושארה ראותה ידומיל לכ ךלהמב דבלב םיסרוק ינשל לבגומ ןויצ רופיש םשל סרוקל רזוח םושיר .א
 .ירוקמה סרוקה דמלנ הב הנשל תבקועה ל"הנשב קרו ךא רשפאתי סרוקל רזוח םושיר .ב
 .וב ןחביהל ותוכז תא שממי אל םא םג ,סרוקה רובע אלמ םולשתב ביוחי טנדוטסה .ג
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 .)סרוקב םידמולה םיטנדוטסה לכמ שרדנכ( סרוקה תולטמ לכ תא אלמל ביוחי טנדוטסה .ד
 .סרוקל םושר אוה הב הנש התואב סרוקה לש הניחב ידעומ ינשב טנדוטסה תא הכזי סרוקל םושירה .ה
 .)"ןויצ תרימש" ןיא( טנדוטסה ןחבנ וב ןורחאה ןחבמל ןתנייש הז היהי עבוקה ןויצה .ו
 .ירוקמה סרוקהמ ןויצה ול רמשיי ,הנש התואב וב ןחבנ אל רבד לש ופוסב ךא ןויצ רופיש םשל סרוקל םשרנש טנדוטס .ז
 .ןושאר ראותל תואכז תלבקל השקב השגוה אל ןיידעש ךכב תינתומ םושירה תורשפא .ח
 .)2.4 ףיעס האר( הלעמ םיטרופמה םיאנתל ףופכב קרו ךא עצובי הפיפח םע םושיר .ט

 אצמנה םושיר ספוט ףוריצב ןושאר ראות תוריכזמל ליימ חולשל שרדנ ןויצ רופיש ךרוצל רזוח םושיר שקבמה טנדוטס .2.5.3
 .מ"לת רודמל תוריכזמה י"ע רבעות השקבהו ,הטלוקפה רתאב

 הנשל הנשמ רבעמ יאנת .2.6

 םיאנתב דמע אלש טנדוטס .םשרנ וילא םידומיל לולסמ לכ לש תושירדבו םיאנתב דומעלו ןחבהל ,דומלל בייח טנדוטס .2.6.1
 .םיפסונ םיסרוקל םשריהל ונממ ענמייו הטלוקפב וידומיל וקספוי

 :םילולסמה לכב הטלוקפב םידומיל תקספהל םיליבומה םיאנת םימייק ,ליעל רומאל ףסונב .2.6.2

 .65-מ ךומנ הסדנהל הטלוקפה יסרוקב יתנשה םינויצה עצוממ .א
 .הבוח סרוק ותואב םיימעפ לשכנש טנדוטס .ב
 .סוטטס רודמ תושירדב דמע אלו "יאנת לע דמעמ" לש בצמב אצמנש טנדוטס .ג

 ןויד ךרוצל םיטנדוטסה לש םיימדקאה םהיגשיה תא הכירעמ הארוה תדעו ,)םירטסמסה ינש םותב( הנש לכ ףוסב .2.6.3
 :רבעמה יאנת ןלהל .הנשל הנשמ רבעמב

 יטמוטוא רבעמ .2.6.3.1

  :םיאבה םיאנתה ינש םייקתהב תבקועה םידומילה תנשל יטמוטוא ןפואב ךישמי טנדוטס

 .טנדוטסה םושר וילא ןותנשל םאתהב םידומילה תינכותב םיעיפומה םיסרוקה לכב "רבוע" ןויצ .א
 .הטלוקפה יסרוקב תוחפל 65 לש יתנש עצוממ .ב

  הנתומ רבעמ .2.6.3.2

 םושר וילא ןותנשל םאתהב ,םידומילה תינכותב םיעיפומה םיסרוקה ךותמ םיינש וא דחא סרוק רבע אלש טנדוטס .א
 :טנדוטסה

 םיווהמ םניא לשכנ םהב םיסרוקהש האבה הנשה יסרוקל קר םשריהל טנדוטסה לכוי ,65 לעמ וניה וינויצ עצוממ םא •
 .םרובע םדק תשירד

 .םינתינ םה ובש רתויב בורקה דעומב רבע אל םתוא םיסרוקל םשריהל טנדוטסה בייח הרקמ לכב •
  םושר וילא ןותנשל םאתהב ,םידומילה תינכותב םיעיפומה םיסרוקה ךותמ הלעמו םיסרוק השולש רבע אלש טנדוטס .ב

 :טנדוטסה
  .תבקועה םידומילה תנשב רבע אל םתוא םיסרוקה לע רוזחל תונמדזה לבקי טנדוטסה •
  .םילשהל וילע םתוא םיסרוקה רבעמל דע םיפסונ םיסרוקל םשריהל יאשר היהי אל טנדוטסה •
 תוניחב יתש כ״הסב( םימעפ עבראמ רתוי וב ןחביהלו םיימעפמ רתוי סרוק ותואל םשריהל טנדוטס לכוי אל הרקמ לכב •

 .)סרוקה תא דמלש םעפ לכל
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  https://stuad.biu.ac.il/mador/behinot - הניחב ידעומו ,תוניחב ,םינחב .3

 )הטיסרבינואה ילהנל םאתהב( 'ב-ו 'א ידעומ תוניחב .3.1
admin/news/takbchinot.pdf-https://stuad.biu.ac.il/files_stuad/students  

 :תואבה תורטמל םידעוימ ולא םידעומ .'ב דעומו 'א דעומ :הניחב ידעומ ינש םימייקתמ ,סרוק לכב .3.1.1

 ,רטסמס ותואב 'ב דעומב הניחבל תשגל שרדנ ,׳א דעומב לשכנש וא ,תקדצומ הביס אלל 'א דעומל שגינ אלש טנדוטס .א
 .סרוקב לשכיי תרחא

 ותואב 'ב דעומב תפסונ הניחבל תשגל יאכז ,ונויצ תא רפשל ןיינועמו רבוע ןויצ לביק ,'א דעומל שגינש טנדוטס .ב
 ןולשיכ ,ןכ לע רתי .'א דעומב ןויצהמ רתוי ךומנ אוה םא םג ,עבוקה ןויצה אוה 'ב דעומב ןויצה ,הז הרקמב .רטסמסה
 .סרוקב ןולשיכ ותועמשמ ׳ב דעומב

 היה וב רטסמסב םימייקתמה םידעומב ןחביהל טנדוטסה לעו תבקוע הנשל דעומ רומשל ןתינ אל ,קפס רסה ןעמל .3.1.2
 .סרוקל םושר

   -ב 'א ידעומ תרגסמב תוניחבל תשגל טנדוטסה לע יכ עבוק הטיסרבינואב ןושאר ראות ידימלתל סוטטס רודמ ןונקת .3.1.3
 .רטסמס ותואב םושר טנדוטסה םהילא םיסרוקהמ תוחפל 75%

  םהמ דחאב לשכנש וא ,'ב דעומב םגו 'א דעומב לשכנש טנדוטס ,רמולכ .סרוקב םידעומ ינשמ רתויל תשגל ןתינ אל .3.1.4
  ותואל םשריהל וילע היהיו ,תפסונ הניחבל יאכז היהי אל ,הקדצה אלל םהינשמ רדענ וא ,הקדצה אלל ינשהמ רדענו

 .רחא טנדוטס לככ סרוקב ןחבהלו תינשב תולטמה לכ תא שיגהל ,תבקועה הנשב תינשב סרוק

 )הטיסרבינואה ילהנל םאתהב( םינחב .3.2
admin/news/takbchinot.pdf-https://stuad.biu.ac.il/files_stuad/students  

 .םינחבמה תפוקתב קר אלו רטסמסה ידכ ךות םג דומלל םבייחלו םיטנדוטסה תמר תא קודבל ןחובה דיקפת .3.2.1

 יפוסה ןחבמה ןויצמ הובג אוה םא קר סרוקב יפוסה ןויצה תעיבק ךרוצל בשחי ונויצ זאו )״ןגמ״( ״ביטימ״ תויהל לוכי ןחוב .3.2.2
 .)'ב וא 'א דעומ(

 םידעומ ינש ומייקתי הז הרקמב .סרוקב יפוסה ןויצה תעיבק ךרוצל הרקמ לכב ללקושי ונויצ זאו ״ףקת״ תויהל לוכי ןחוב .3.2.3
  .׳ב דעומו ׳א דעומ :ןחובל

 .רטסמסה ידכ ךות םתונשל ןיאו הצרמה י"ע שארמ ועבקיי םינחבה יגוס .3.2.4

 םידעומ רושיאל תוביסנל תוהז הלא תוביסנ ,תוקדצומ תוביסנב ירוקמה דעומהמ רדענש טנדוטסל ןתניי דחוימ דעומ .3.2.5
 .3.5.6 ףיעסב טרופמכ םינחבמב םידחוימ

 .סרוקב יפוסה ונויצ תעיבק ךרוצל "0" ןויצה ללקושי ,תקדצומ הניאש הביסמ ןחובמ רדענש טנדוטס .3.2.6

 הצרמה לע ,תימינפ הניחב לש הרקמב ,רמולכ .ךכמ עמתשמה לכ לע ינוציחכ וא ימינפכ ןחובה תא רידגהל יאשר הצרמ .3.2.7
 ןמזה ןולחל םינמזה תניחבמ םאתומ ןחובהש אדוול הצרמה לע הרקמ לכב .תורבחמלו םימיאתמ םינחובל גואדל
 .)ןמז תופסות ללוכ( ול הצקומה

 .רטסמסב םינחבה רפסמ לע הלבגמ ןיא .3.2.8
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  tps://stuad.biu.ac.il/mador/behinotht - )הטיסרבינואה ילהנל םאתהב( הניחב ןויצ לע רוערע .3.3

 .הטיסרבינואה ילהנ יפ לע רב-ניא תכרעמ תועצמאב השעת הניחב לע רוערע תשגה .3.3.1

 לע .ןויצה םוסרפ םוימ םוי 14 ךותב תאזו ,ול עבקנש הדובעה ןויצ וא ול עבקנש הניחבה ןויצ לע רערעל יאשר טנדוטס .3.3.2
 .קמונמ רבסה ףוריצב רוערעה תא תוחדל וא ,הניחבל ןקותמ ןויצ רוסמל הצרמה

 .רוערעה תשגהל םדוק הדובעב וא הניחבה תרבחמב ןייעש דבלבו הדובע וא הניחב לכ לש ןויצ לע רערעל יאשר טנדוטס .3.3.3
  .טרופמו קמונמ תויהל רוערעה לע

  רבודמ רשאכ( תוקרסנ הניחבה תורבחמ .ותרבחמ תא תוארל יאכז הניחבב ול עבקנש ןויצ לע רערעל שקבמה טנדוטס  .3.3.4
  הניחבה תרבחמב תופצל ןתינ .תורמשנ ןניאו תוקרסנ ןניא הטויט תורבחמ .)תויתרירב-בר ןניאש תוחותפ תוניחבב 
  םיטנדוטסל .החוור ימד םימלשמה םיטנדוטסה לכל םולשת אלל הניה הייפצה .ןליא רב רתאבש ישיאה עדימה ךרד 
 .ןחבמל R 5 לש ימעפ דח םולשתב הניה הייפצה החוור ימד םימלשמ אלש 

  .שדחמ הניחבה לכ תא קודבל הצרמה יאשר ,ןויצ לע רוערעל השקב לש הרקמ לכב  .3.3.5

  יפוסה ונויצ תא שדחה ןויצה הווהי ,טנדוטסה לש הניחבה ןויצ תא תונשל הצרמה טילחה רוערעה תקידב תובקעב םא  .3.3.6
  קמנל הצרמה לע ,ןויצ תדרוה לש הרקמב .עבקנש ירוקמה ןויצה ןמ ךומנ אוה םא םג ,הרומאה הניחבב טנדוטסה לש 
 .הדרוהה תביס תא 

  לש ףקיהב הניחב ןויצ ןוקית .םיפסונ םירושיאב ךרוצ אלל הצרמה ידי לע עצבתי תודוקנ 10 דעב הניחב ןויצ ןוקית  .3.3.7
 .הטלוקפה ןקיד רושיא תא ףסונב בייחמ תודוקנ 10-מ הלעמל 

 .רוערעה תשגה םוימ םייעובש ךותב טנדוטסל ורסמיי רוערעה תואצות  .3.3.8

  רוערע תא ריבעהל הטלוקפה ןקיד יאשר ,הניחבה תא קודבל ןכומ וניא סרוקה הצרמ רשאכ ,תודחוימ תוביסנב  .3.3.9
 .סרוקה הצרמ םע םואיתב רחא הצרמ תקידבל טנדוטסה 

  הז הרקמב םג .תובושתה לשו ןולאשה לש תרזוח הקידב שקבל טנדוטסה יאשר ,יתרירב בר ןחבמ לש הרקמב םג  .3.3.10
 .רב-ניאה תכרעמ תועצמאב סרוקה הצרמ לומ עצבתי רוערעה 

  ךותב ,רוערעה תייחדל קמונמ רבסה וא ןקותמ ןויצ רוסמל הצרמה לע ,הדובעב וא ןחבמב ןויצ לע רוערע שגומ רשאכ .3.3.11
 .הקלחמ/סרוקה הצרמ לומ להנתמ רוערעה .םירוערעה תשגהל ןורחאה דעומה רחאלש םויהמ הדובע ימי 5 

  רוערעה ךילהתו יפוס ךופהי ןויצה סרוקה תווצמ הנעמ תלבק רחאל .דבלב תחא םעפ ןויצ לכ לע רערעל ןתינ .3.3.12
 .םייתסי 

  ליגרת/הדובע ןויצ לע רוערע .3.4

  .סרוקה לגרתמ/הצרמל דבכמו רישי ליימ תחילשב תישענ הניחב הניאש הלטמ לע רוערע תשגה .3.4.1

 ןויצ ןוקית .םיפסונ םירושיאב ךרוצ אלל הצרמה ידי לע עצבתי תודוקנ 10 דע לש ןויצ ןוקית ליגרת/הדובעב םג .3.4.2
  .הטלוקפה ןקיד רושיא תא בייחמ תודוקנ 10 לעמ לש ףקיהב ליגרת/הדובע

 .םייתסי רוערעה ךילהתו יפוס ךופהי ןויצה סרוקה תווצמ הנעמ תלבק רחאל .דבלב תחא םעפ ןויצ לכ לע רערעל ןתינ .3.4.3
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 - )הטיסרבינואה ילהנל םאתהב( ראות בכעמ/'ג ידעומ/םידחוימ םידעומ .3.5

 https://stuad.biu.ac.il/mador/status ןכו -https://stuad.biu.ac.il/files_stuad/students
admin/news/takbchinot.pdf )םג ואר stuad.biu.ac.il/node/3592/https:/ (  

 

 שקבל ןתינ ,סרוקב הניחבה ידעוממ דחאמ )הטיסרבינואה להונב טרופמכ( תקדצומ תורדעיה לש םיגירח םירקמב .3.5.1
 ,'ב דעומ םויק רחאל קר שיגהל ןתינ 'ג דעומ/דחוימ דעומל השקב .ראות בכעמ/'ג דעומ/דחוימ דעומל הגירח השקב
  .ראותל הנורחא השירדב רבודמ םא קר שיגהל ןתינ ראות בכעמל השקב .'ב דעומ ינויצ םוסרפמ רתויה לכל שדוח דעו

  סרוקל םשריהל בייח היהי ףסונה דעומב לשכנ רשא טנדוטס .סרוק לכב דחא 'ג דעומ/דחוימ דעוממ רתוי םייקתי אל .3.5.2
  .)'ב/'א דעומ( תמדוקה הניחבב ןויצהמ ךומנ אוה םא םג ,עבוקה ןויצה אוה הנורחאה הניחבב ןויצה .שדחמ 

 תורוה להונו םיאולימ ןונקת תארוהל םאתהב( החפשמה תבחרה יאשונלו ,םיאולימ ילייחל דעוימה דעומ וניה 'ג דעומ .3.5.3
 טנדוטס .הטיסרבינואה תויחנהל םאתהב סרוקה ןתינ הב הנשה התואב םייקתיו )הטיסרבינואה רתאב םיעיפומה
 תושקב .הניחבה דעומ ינפל םייעובש תוחפל ,דעומל תשגל ותנווכב םא תוריכזמל עידוהל בייח 'ג דעומ ול עבקנש
 .סוטטס רודמל תורישי שיגהל שי םיאולימ ןיגב 'ג דעומ ןחבמל

  דעומל תואכזה יאנת .סרוקל םושר היה טנדוטסה הב הנשל תבקועה הנשב סרוקה לש 'ב וא 'א דעומ וניה דחוימ דעומ .3.5.4
  דחוימ דעומל םיאכזה םיטנדוטס .תבקועה הנשב סרוקב דמלנה רמוחב ןכדעתהל טנדוטסה לע .הטמ םיטרופמ דחוימ
  .םייקתמ הזכ דעומ םא םג ,)תורוה/םיאולימ יתרשמ( 'ג דעומב ומוקמב ןחביהל ולכוי אל

 השירד הווהמה דחא סרוקל טרפ ,ןושארה ראותה תארקל וידומיל תא םילשה רשא טנדוטס רובע וניה ראות בכעמ דעומ .3.5.5
 :םיאבה םיאנתב דמועו ,ראותה תלבקל הנורחא

 .תפלוחה תימדקאה הנשב דחוימ דעומב ןחבהל שקבמ אוה ובש סרוקה תא דמל טנדוטסה .א
 .תוקדצומ תוביסמ סרוקב הניחבה ידעוממ דחאמ רדענ טנדוטסה .ב
 .בקועה רטסמסה ךלהמב ליבקמ סרוקב וא ,סרוקה ותואב ףסונ דעומ םייקתה אל .ג

 :ןניה הניחבמ תורדעיהל תוקדצומ תוביס .3.5.6

 .תוניחב יתש ידעומב )העשו םוי( האלמ וא תיקלח הפיפח .א
 הניחבה ןמזב םיאולימ תוריש וא ,הניחבה ינפל םימי 7 -מ תוחפ םייתסמה הלעמו םוי 15 לש הפוקתל םיאולימ תוריש .ב

 . https://stuad.biu.ac.il/node/3592 אלמה ןונקתב טרופמכ ,)תיחכונה הנשב םאותמה 'ג דעומל תואכז( המצע
 :הטמ טרופמכ תויאופר תוביס .ג
 . )רתויו םימי 4( הניחבה םויב תכשוממ הלחמ •
 .הניחבה םויב םילוח תיבב זופשא •
 .https://stuad.biu.ac.il/node/3592 אלמה ןונקתב טרופמכ םילופיטו הדיל ,ןוירה תרימש •
 .הניחבה םויבו הניחבה ינפלש םימיה תשולשב ,ח"וח דלי/הרוה זופשא •
 .הניחבה ינפל םייעובש דע לחש )םיחא/םירוה( הנושאר הברק לבא .ד
 .הניחבה םויב םימייקתמה )םידלי/םיחא/םירוה/ומצע טנדוטסה( הנושאר הברקב תרחמלש םויהו הנותחה םוי .ה

            תוביסכ םירדגומ םניא ,ליעל תניוצמ הניאש הביס לכו תוכרב עבש ,הדובע ,םיסוריא ,ל"וחל העיסנ ,תוניחבב סמוע .3.5.7
 .הניחבמ תורדעיהל תוקדצומ
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 ינשב דמלנ סרוקה וב הרקמב טעמל ,דבלב תבקועה הנשה ינחבנ םע דחוימ דעומ שממל היהי ןתינ ,רשואש הדימב .3.5.8
 דחוימה דעומה תא שממל ןתינ .בקועה רטסמסב ןתינה סרוקב םידעומה דחאל תשגל שי הז הרקמב .םירטסמסה
 .׳ב וא ׳א דעומב

 תוניחב תיטמוטוא ורשואי אל .ונושלכ הטיסרבינואה ןונקת םויק תא תפכוא הסדנהל הטלוקפה לש הארוהה תדעו .3.5.9
 טרופמכ תוקדצומכ ורדגוהש תוביסנה ףקותמ אלא ,תמדוקה הנשב םיסרוקל םושיר ךמס לע תיחכונה םידומילה תנשב
 .םידחוימ םידעומ אשונב רוטקרה ןגס תכשלמ תעל תעמ תועיגמש תויחנה ירחא בוקעת הטלוקפה .ליעל

 דחוימ דעומ לש הרקמב תולטמ ינויצ .3.6

  םושר טנדוטסה היה וב רטסמסהמ ורבעוי ,הניחב ןניאש תולטמה ינויצ ,ךכ .ירוקמה סרוקה לש ןחבמ דעומכ וניד דחוימ דעומ
 ןניאש( תורבעומה תולטמה לקשמ .תוריכזמהמ וז הרבעה שקבל טנדוטסה תוירחאב ,תאז םע .ןחבנ אוה וב רטסמסל סרוקל
 .הטיסרבינואה תויחנה יפל עצבתי )הניחב

 םיסרוקב תולטמ .4

 רוחיאב תולטמ תשגה .4.1

 הלטמב ןולשיכ וא ,תודוקנ תדרוה וררגי םירוחיא .עבקנש ןמזב תוחודהו םיליגרתה ,תודובעה תא שיגהל דיפקהל טנדוטסה לע
 .הצרמה תעד לוקיש יפ לע ,סרוקב וא

 סרוק לע הרזח לש הרקמב תולטמ תשגה .4.2

  .שדחמ סרוקה תולטמ לכ תא שיגהל שי ,)ןויצ רופיש םשל וא ,סרוקב ןולשיכ תובקעב לשמל( סרוק לע הרזח לש הרקמב

  https://stuad.biu.ac.il/mador/status - )הטיסרבינואה ילהנל םאתהב( םידומיל שודיח .5

 תויללכ תוארוה .5.1

 תקספה תפוקת ךשמב .תמיוסמ הפוקת ךשמל ״ןוצרמ הטלוקפב םידומיל תאפקה/תקספה״ לע טילחהל לוכי טנדוטס .5.1.1
 הניחבל שגינ אל וא ,הטלוקפב סרוק ףאל םשרנ אלש טנדוטס ,ןכ ומכ .הטיסרבינואל םושר היהי אל טנדוטסה םידומיל
 רחאל םידומיל שדחל ידכ .ןוצרמ םידומיל תקספהב אצמנש ימכ בשחי ,רתוי וא רטסמס ךשמב ,הטלוקפב סרוק םושב
 .סוטטס רודמ רושיא תא לבקל שי ,םידומיל תקספה

 רצק ןמז קרפל התייה םידומילה תקספה רשאכ ,שדחמ לבקתהל ךרוצ אלל ,םידומיל שודיח רשאל לכות הטלוקפה .5.1.2
 לקשיי םיגירח םירקמב .םיקפסמ ויה ,דומילה בצק תוברל ,הקספהה ינפל טנדוטסה לש םיידומילה ויגשיהו םייתנשמ
 .טנדוטסה לש םיידומילה םיגשיהבו הקספהה םרוגב בשחתהב ,רתוי הכורא הקספה רחאל םג םידומיל שודיח

 השקבב תונפל שי .םידומיל שודיחב םה םג םיביוחמ םידומיל תינכות הנותנ םידומיל תנשב וכרע אלש םיטנדוטס .5.1.3
 .רב-ניאב תילהנמ הינפ ךרד םידומיל שודיחל

 אוה ףא ביוחמ ,ץיק יסרוקל םשריהל וא/ו רוחיאב הדובע שיגהל וא/ו ןחביהל שקבמו וידומיל תא קיספהש טנדוטס .5.1.4
 .םידומיל שודיחב
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 וידומיל תא שדחמה טנדוטסמ תושירד .5.2

 תושירדה וילע ולוחיו שדח טנדוטס ןידכ וניד ,םידומילל בוש לבקתהו ,וקספוה וידומילש וא ,וידומיל קיספהש טנדוטס .5.2.1
 ,וידומיל תא קיספהש רחאל ,ץיק יסרוקל םשרנש טנדוטס םג( וידומיל תא שדיח הב ל"הנשל ועבקנש יפכ תוימדקאה
 .)ליעל תושירדה וילע ולוחיו וידומיל תא שדחמה טנדוטסכ בשחנ

 םיאנתב דמוע וניאש טנדוטסל םידומיל קיספהל םיאשר רוטקרה ןגס וא/ו הטיסרבינואב תוימדקאה תוקלחמה .5.2.2
 סחייתהב ולא םיאנתב דמעש ךכב הנתומ וידומיל תא קיספהש טנדוטסל םידומיל שודיח .2.6 ףיעסב םיטרופמה
 .וידומיל תא קיספה םרטב דמלש םיסרוקל

 .םימדוקה וידומיל ורכוי אל ,רתויו םינש רשע לש הקספה רחאל וידומיל תא שדחמה טנדוטס .5.2.3

 .סרוקה לע תונשייתה ליחהל הטלוקפה תיאשר ןכמ רחאל .דמלנש םוימ םייתנש וניה סרוק לש ופקות .5.2.4

  https://stuad.biu.ac.il/mador/status - םיליבקמ וא םימדוק םידומילב הרכה .6

 תויללכ תוארוה .6.1

  .אשונב הטיסרבינואה ילהנל םאתהב ,סוטטס רודמ רושיא הנועט םיליבקמ וא םימדוק םידומילב הרכה .6.1.1

 ודמל םהב ,םירכומו םירחא תודסוממ ןליא רב תטיסרבינואב הסדנה ידומילל ולבקתהש םיטנדוטס יכ ץילמת הטלוקפה .6.1.2
 רחאל רחאה דסומב ודמלש םיסרוקב הרכהו רוטפ לבקל ולכוי ,הסדנהל הטלוקפל תיטנבלרה םידומילה תינכותמ קלח
 םאתהבו ,הסדנהל הטלוקפב אשונה לע תיארחאה ,ןושאר ראותל הארוהה תדעו לש הדעוה-תת לש ימינפ רושיאו ןויד
 .ןלהל םיטרופמה םיאנתל

 .הארוהה תדעו ר"וי ינפב תאז תושעל ולכוי הדעוה-תת תוצלמה לע רערעל וצרי רשא םיטנדוטס .6.1.3

 םיסרוקב הרכהה יאנת .6.2

 :רשאכ םיליבקמ וא םימדוק םידומילמ סרוקב ריכהל ןתינ .6.2.1

 ליבקמה סרוקה תלוכת ןיבל דמלנה סרוקה תלוכת ןיב ההובג המאתה שיו הלעמו 75 וניה סרוקב טנדוטסה ןויצ .א
 .ןליא-רב תטיסרבינואב הסדנהל הטלוקפב

 .הלעמו 75 וניה וינויצ עצוממ דמלש ךשמהה יסרוקב ךא ,74-70 וניה סרוקב טנדוטסה ןויצ .ב

          םידמלנה םיליבקמה םיסרוקה ןיבל םירכומה םיסרוקה ןיב םיסובליסב 80%-ל לעמ לש המאתה ךמס לע הניה הרכהה .6.2.2
          הטלוקפה לש סרוקהו רחאה דסומב דמל ותוא סרוקה ןיב םירעפה תא םילשהל טנדוטסה תוירחאב .הסדנהל הטלוקפב
 .רוטפה ןתינ ורובעש הסדנהל

 .ראותה תמלשהל תושרדנה ז"נה תיצחמ לע הלוע םלקשמש םיסרוק תומכב הרכה עצובת אל .6.2.3

 םירחא םיאנת םימייקתמ רשאכ וא ,65-ל תחתמ וניה רחאה דסומב טנדוטסה לש רבטצמה עצוממה םהב םירקמב .6.2.4
 תדעו תיאשר ,)סרוקב הבורמ ןולשיכ לשמל( םייטנבלרה םיסרוקב טנדוטסה רבצ ותואש עדיב קפס התעדל םיליטמה
 םיסרוקה לע רוזחל טנדוטסה תא בייחל ץילמהלו ליעל םיניוצמה םיללכהמ גורחל הסדנהל הטלוקפה לש הארוהה
 .ןליא רבב הסדנהל הטלוקפב
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 דמעומה לש הנושארה םידומילה תנשל ומדקש םייתנשב ודמלנש םיסרוק רובע קרו ךא םיפקת ליעל םיאנתה .6.2.5
 .הסדנהל הטלוקפב

 רוטפל תושקב תשגהל םילהנה     .6.3

          תכרעמב רוטפה תא םישקבמ ורובע הטלוקפב דמלנה סרוקב סובליסה תא קודבל טנדוטסה לע רוטפל השקב ינפל .6.3.1
          יפכ סרוקה רפסמ תאו )83( הטלוקפה רפסמ תא שופיחה תביתב דילקהל שי םיסובליסה שופיחב .םיסרוקה גולטק
 .)83110 דילקהל שי )110( תיראניל הרבגלא סרוקה רובע :אמגודל( םידומילה תינכותב עיפומש

           רחאל ולבקתיש אמסיסו שמתשמ םש תשרוד תכרעמל השיג .)תוילהנמ תוינפ( ״רב-ניא״ה תכרעמב שגות השקבה .6.3.2
 .הטיסרבינואל הלבקהו םושירה

 .רוטפה שקובמ סרוק הזיא רובעו רוטפה שקובמ דמלנש סרוק הזיא ךמס לע שרופמב ןייצל שי .6.3.3

 .רחאה דסומב דמלנש סרוקב ימשרה סובליסה לש קתעה ןכו אלמ םינויצ ןויליג השקבל ףרצל שי .6.3.4

 הצלמה הריבעמ הטלוקפה( בייחמו ימשר רושיא אוה סוטטס רודמ רושיא קר .סוטטס רודמ י"ע ןתנית השקבל הבושתה .6.3.5
 .)דבלב

  https://stuad.biu.ac.il/mador/kabalat_talmidim - תוינכות ןיב רבעמ .7

 .אשונב הטיסרבינואה ילהנל ףופכ תוקלחמ ןיבו תוינכות/םילולסמ ןיב רבעמ

  הטלוקפה ךותב תינכות רבעמ .7.1

 שי .היוצרה םידומילה תינכותל םישרדנה םיינכדעה הלבקה יאנתב דמוע אוהש יאנתבו תוינכות ןיב רובעל יאשר טנדוטס לכ
 .ןושאר ראותל םידימלת תלבק רודמ י"ע לפוטת השקבה .רב-ניא תכרעמ ךרד השקב שיגהל

  תורחא תוקלחממ רבעמ .7.2

 ךרד לולסמ יונישל השקב שיגהל בייח ,ןליא-רב תטיסרבינואב תרחא הקלחממ הסדנהל הטלוקפל רובעל ןיינועמה טנדוטס
 .ןושאר ראותל םידימלת תלבק רודמ י"ע לפוטת השקבה .רב-ניא תכרעמ

 - )הטיסרבינואה ילהנל םאתהב( תומאתה ללוכ השגנהו הכימת .8
https://www2.biu.ac.il/Dean/meoravut/index.html  

 טנדוטסל השגנהו הכימת רודמ .8.1

 השגנהו הכימת רודמל תונפהל שי תוניחבלו םידומילל םירושקה םיאשונב תומאתהו השגנה ,הכימתל תושקב .8.1.1
  .טנדוטסל

 םיכמסמ ףוריצב ,הנושארה םידומילה תנשב 'א רטסמס לש ןושארה שדוחה ךלהמב םדקהב הינפה תא עצבל ץלמומ .8.1.2
  .רודמה ימוסרפב טרופמכ םירושיאו

 םיאולימ ילייחל תומאתה .8.2

 .הטיסרבינואה רתאב עיפומה םיאולימ ןונקת תארוהל םאתהב ,םיאולימ תוריש תובקעב תומאתה תומייק .8.2.1

 .עציבש םיאולימה תוריש לע רושיא טנדוטסה גיצי ,ותוריש ןיגב ויתויוכז תא שממל ידכו ,םיאולימהמ ובוש רחאל .8.2.2
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 ספוטה( םיאולימ ןיגב דעומל השקב ספוט ףוריצב סוטטס רודמל תונפל טנדוטסה לע ,'ג דעומל תוקקדזה לש הרקמב .8.2.3
 .תוריכזמל עידוהל וילע הבוח ,ותוא שממל ןיינועמ וניאו 'ג דעומ לביק טנדוטסש הרקמב .)הטלוקפה רתאב אצמנ

 .סרוקה לגרתמל םיאולימה תוריש לע רושיאה תא ריבעהל טנדוטסה לע הניחב ןניאש תולטמ לש הרקמב .8.2.4

 .יטנוולרה עויסהו תומאתהה ןתמל יארחאה ,הטלוקפב םיאולימה זכרמל תונפל טנדוטסה לע םירחא םיאשונב .8.2.5

 החפשמ תבחרה תולקה .8.3

 יפכ ,הנמוא/תרומשמל דלי תלבק וא ,ץומיא/הדיל תשפוח ,ןויריה ,ןויריה תרימש ,תוירופ ילופיט תובקעב תומאתה תומייק
 .school.biu.ac.il/node/730-https://graduate תוימדקא תויוכז – הטיסרבינואה רתאב םסרופמה ןונקתב עיפומש

 תוימדקאו תויעוצקמ תושירדב הדימעו הקיתא ,תעמשמ .9

 תויללכ תוארוה .9.1

 הפצמ איה וז תרגסמב .ישונאהו יכרעה ,יעוצקמה ,ימדקאה - התולהנתה ירושימ לכב ההובג המרל תפאוש הטלוקפה .9.1.1
 לע הדפקהלו תוירחאל ,תיעוצקמ הרשויל ,הקיתאהו תעמשמה יללכ לע הרימשל ,תדבכמ תולהנתהל םיטנדוטסהמ
 .םהידומיל ךלהמב תוימדקאה תושירדהו תויחנהה

 תווהל היושע םתרפהש ,תעמשמה יללכב דומעל םישרדנ ,הטיסרבינואב םיטנדוטסה לככ ,הטלוקפב םיטנדוטסה .9.1.2
 הטיסרבינואה ידימלתל תעמשמה ןונקתב טרופמכ ,השינעלו םייתעמשמ םיכילהל ליבוהלו תעמשמ תריבע

sec.biu.ac.il/MishmaatC-https://acad . 

 תיעוצקמ תוגהנתה .9.2

 סומינב עצבתת ,םיתימע םיטנדוטס לא וא ,)דחאכ םלוכ ,ינמזו עובק ,ריכבו רטוז ,ימדקאו ילהנמ( הטלוקפה לגס לא הינפ לכ
 לופיט וררגיו תעמשמ תריבע םיווהמ המודכו םיפודיג ,םייואר אל םייוטיבב שומיש ,תינעגופ ןושלב הינפ .התואנו תדבוכמ הרוצבו

 .יתעמשמ

 םיסרוק לש תוימדקאה תושירדב הדימעו תוידמה רהוט לע הרימש .9.3

 תוקתעה לש םירקמ דאמ הבר הרמוחב האורו ,ההובג תיכרעו תימדקא המר לע הרימשל תביוחמ הסדנהל הטלוקפה .9.3.1
 םיטקונהש םינימאמ ונא .תורחא תולטמ וא הדבעמ תוחוד ,תודובע ,םינחבמ ,םיליגרתב םירוסא רזע ירמוחב שומישו

 הווהמ איה ,םירחאב עוגפל הלולע םתולהנתה ,ליבקמב .םמצעב הנושארבו שארב םיעגופ ולא םילוספ םיעצמאב
   .הטלוקפה לש ןיטינומבו םיגשיהב תעגופו תוימדקאה תושירדהמ הרומח הגירח

 ךכ לע תונולת הנפת הטלוקפהו ,תעמשמה ןונקת יפל תעמשמ תריבע םיווהמ םירוסא רזע ירמוחב שומיש וא הקתעה .9.3.2
  .תעמשמה תויושר ידי לע ןידה יוצימל הצלמה ךות יתעמשמ לופיטל

 ,תירוקמ אל/תפתושמ/תקתעומ )ב"ויכו הדבעמ חוד/ןחוב/הדובע/ליגרת( הלטמ תשגה ,ליעל רומאהמ עורגל ילבמ .9.3.3
  .תוימדקאה תושירדב הדימע-יא התועמשמ ,טנדוטס לכ דצמ תיאמצע הדובע השרדנ וב םוקמב ,הקלחב וא האולמב

 הכרעהב יוטיב ידיל ואובי ליעל רומאכ תוימדקאה תושירדב הדימע יאו תואמצע רדעיה הטלוקפה תוינידמל םאתהב .9.3.4
 רהבומ .60 לע הלעי אל ,תוימדקאה תושירדה ראש לכ לולקש רחאל ,הניגב ןויצהש ןפואב ,הלטמה לש תימדקאה
 ילבמ ,הקלחב וא האולמב ,תירוקמ אל/תפתושמ/תקתעומ תישיא הלטמ לכ לע לוחי רומאכ ןויצה לולקש יכ שארמ
  .קיתעהש טנדוטס ןיבל רתפ וא ןיכה ,הגהש טנדוטס ןיב תונחבא וא תוקידב ,םירוריבל סנכיהל
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 שגוי ,ליעל רומאכ תוימדקאה תושירדב הדימע יאו תואמצע-רדעיה לשב ,תוחפ וא 60 לע דמעוהש ןויצ לע רוערע .9.3.5
 םוחתל קהבומה ימדקאה רושימהמ םיגרוחה םינועיט רוערעה תרגסמב ולעוי םא םלואו ,םירוערעב לחה להונל םאתהב
  .תעמשמה תויושר ידי לע ,יתעמשמה רושימב לופיטל ןיינעה רבעוי ,יתעמשמה

 תושירדב הדימע יאו תואמצע רדעיה לשב ,תוחפ וא ,60 לע דמעוה ןויצ םהב םירקמה לכל סחיב ןכדועי הטלוקפה ןקיד .9.3.6
 דגנכ תיתעמשמ הנולת שיגהל לוקשי ,טנדוטסל סחיב תחא םעפמ רתוי רבדה עריא םאו ,ליעל רומאכ תוימדקאה
 .טנדוטסה

 םייללכ םיאשונ .10

 םיגירח תדעו .10.1

 ,הארוה תדעו ר"וי תא תללוכה ,הטלוקפה לש םיגירחה תדעו ,הטיסרבינואה ילהנב וא הז ךמסמב םיעיפומ םניאש םיאשונב
 .הטילחמה תוכמסה היהת ,ןושאר ראות תזכרמו םיטנדוטסה םע רשקו ימדקא ץועי יארחא

 ראותל תועש תוסכמ .10.2

 ליחתה הב ל"הנשב ורדגוהש יפכ ראותל תושרדנה תוכזה תודוקנ ףקיהב דמוע אוה יכ אדוול הבוחה תלטומ טנדוטסה לע
 .תינכותב וידומיל תא טנדוטסה

 ןושאר ראות תוריכזמ רשק יטרפ .11

 165A רדח ,1 המוק , 1105 הסדנה ןינב :םוקימ
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