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 הנחיות כלליות לכל המסלולים: 

ניתן להירשם לקורסים ולקודים השונים רק לאחר תשלום דמי המקדמה על חשבון שכר הלימוד  
 לשנה"ל תשפ"ג וחתימה על הצהרה.  

 . https://inbar.biu.ac.il/Live/Login.aspxבר: -לצורך כך יש להיכנס למערכת האינ

 למדור האוניברסיטאי: בכל שאלה הנוגעת לשכר לימוד יש לפנות 

 admission/tuition/main-and-https://www.biu.ac.il/registration 

   בר:-במערכת האינ הצהרהלאחר תשלום דמי המקדמה יש לחתום על 

בראש התפריט שבצד ימין יש לוודא שהשנה היא תשפ"ג וללחוץ על כפתור "ייעוץ וירטואלי".  
"הצהרה" יש ללחוץ על אישור. בלא אישור זה לא ניתן להמשיך בהליך  לאחר שנפתח חלון 

 הרישום. 

כדי לבצע רישום לקורסים על פי   reg.law@biu.ac.ilבאמצעות הדוא"ל   יש לפנות לצוות הרישום
 דרישות תוכנית הלימודים לפי המסלולים כמפורט להלן. 

  

https://inbar.biu.ac.il/Live/Login.aspx
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.biu.ac.il%2Fregistration-and-admission%2Ftuition%2Fmain&data=04%7C01%7Cravit.engelsman%40biu.ac.il%7Cade546555a484656559c08d9833252ce%7C61234e145b874b67ac198feaa8ba8f12%7C1%7C0%7C637685075263007857%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=zPODXytDh11HgLu9PzrNY3W%2Fdneo4XeM20gran6mZqs%3D&reserved=0
mailto:reg.law@biu.ac.il


 מסלול רגיל   - תואר שלישי 
 

 חובות הלימודים לתואר שלישי 

  .הגשת עבודת מחקר )דוקטורט( .א

 עד לסיום   -שנה משנות הלימודים לתואר   כלב ( 99-769) * יש לבצע רישום לקוד דוקטורט             
 .הדוקטורט וגם אם אין חובות שמיעה באותה השנה             

 . ועמיתי המחקרהשתתפות בפורום הדוקטורנטים  .ב
 

 : הלימודיםחובות   .ג
בשנת  קורס ל להירשם. יש ש"ש 1.5בהיקף  (99-300)  הקורס "סדנה להכנת תזה"  .1

מי שלמד את הסדנה במסגרת לימודיו לתואר שני בפקולטה  . הראשונה הלימודים
 פטור מקורס זה. 

תלמידים בשנה א' ובשנה ב'   במקומו . לא יתקיים 99-300קורס  ה  גבשנה"ל תשפ"
מפורט  כ חובה לתואר השלישי הלהירשם לסמינר  ללימודים במסלול זה צריכים 

 בסעיף הבא. 
ש"ש. מי שלמד את   2(, בהיקף 994029-01" )לדוקטורנטים 'בסמינר חובה הקורס " .2

במסגרת לימודיו לתואר שלישי ילמד את סמינר החובה  (  1)סעיף הסדנה להכנת תזה 
בשנה שלאחר מכן. מי שלמד את הסדנה להכנת תזה במסגרת לימודיו לתואר השני  

בפקולטה ילמד את סמינר החובה בשנה הראשונה ללימודיו לתואר השלישי.  
את קורס החובה "מחקר משפטי" קודם לכן,  עדיין תלמידים ותיקים שלא למדו 

 הם לקורס זה כקורס חובה במקום הקורס "מחקר משפטי".   יירשמו גם
גם  זה ניתן ללמוד קורס ש"ש.  1, בהיקף לפחות  קורס מתודולוגיה הרלבנטי למחקר .3

במחלקות אחרות מחוץ לפקולטה למשפטים, בתחומים הרלוונטיים לנושא המחקר.  
 . הרלוונטית על מנת לבצע רישום לקורסים ממחלקות אחרות יש לפנות למחלקה

סטודנטים לתואר שלישי שנושא עבודת המחקר שלהם הוא במשפט עברי ילמדו את  
   וכן את הקורס "סדנת חוקרים במשפט עברי" (99-982הקורס "סדנה במשפט עברי" )

 במסגרת זו.  (99-312)
לפחות  בוגרי תואר שני עם תזה במקצוע רלוונטי אחר יחוייבו ב םתלמידים שה .4

שיקול דעת   פ"יקורסי השלמה נוספים במשפטים בהתאם לתחום המחקר ועשלושה 
ללימודים ולקבל   הראשונה יש לסיים לימודים אלו בשנה  .לתארים מחקרייםעדה והו

 לפחות.    86בהם ציון ממוצע של 
סטודנטים לתואר שלישי חייבים למלא גם אחר דרישות האוניברסיטה בלימודי יסוד   .5

, כמפורט בחוברת פרטי המידע של ביה"ס לתארים  ביהדות ובשפה האנגלית
 . מתקדמים

ג  והנה ועדה לתואר שלישי וסטודנטים לתואר שלישי בפקולטה יהיו כפופים לתקנון ה
האוניברסיטה יציב    אם תקנוןעדה לתואר שלישי. ובאוניברסיטה ומתפרסם בנפרד על ידי הו

 על אלו המצויינות במסמך זה, יחולו גם הדרישות הנוספות על הסטודנטים.  דרישות נוספות

 

יש לפנות ליועצי הרישום של  ולקורסים במשפטים על מנת לבצע רישום לקוד דוקטורט 

 .   reg.law@biu.ac.ilבאמצעות דוא"ל:  2022/8/9-2022/5/9:בין התאריכיםהפקולטה למשפטים 

 https://stuad.biu.ac.il/node/4079לנוחותכם מצ"ב קישור למועדי ההרשמה לתשפ"ג: 

 

  

mailto:reg.law@biu.ac.il


 השלמות מסלול  - תואר שלישי 
 

 חובות הלימודים לתואר שלישי  

 , על פי הנחיות הפקולטה. ה שוות ערך לתזהת השלמ הגשת עבוד  .א

עבודה שוות  לקוד   להירשםבשנה"ל הראשונה וכל עוד לא אושרה העבודה שוות הערך, יש 
והקבלה אישור העבודה לאחר .  בשנה זו , גם אם אין חובות שמיעה(99-071ערך לתזה )

בכל שנה משנות הלימוד עד  בלבד  (99-769לקוד דוקטורט ) להירשםיש לתואר שלישי  
 .להגשת הדוקטורט, גם אם אין חובות שמיעה באותה שנה 

 . השתתפות בפורום הדוקטורנטים ועמיתי המחקר .ב
 

 חובות הלימודים:  .ג
בשנת  ש"ש. יש להירשם לקורס   1.5(בהיקף  99-300הקורס "סדנה להכנת תזה" ) .1

הלימודים הראשונה. מי שלמד את הסדנה במסגרת לימודיו לתואר שני  
 בפקולטה פטור מקורס זה. 

סמינר חובה  "לא יתקיים, במקומו יש להירשם ל 99-300קורס   ג* בשנה"ל תשפ"
 בסעיף הבא. מפורט כ" דוקטורנטים ב'ל

שלמד  ש"ש. מי  2(, בהיקף 99402901" )דוקטורנטיםלב' סמינר חובה הקורס " .2
( במסגרת לימודיו לתואר שלישי ילמד את סמינר  1את הסדנה להכנת תזה )סעיף 

החובה בשנה שלאחר מכן. מי שלמד את הסדנה להכנת תזה במסגרת לימודיו  
לתואר השני בפקולטה ילמד את סמינר החובה בשנה הראשונה ללימודיו לתואר  

משפטי" קודם   השלישי. תלמידים ותיקים שלא למדו את קורס החובה "מחקר
 לכן, יירשמו גם הם לקורס זה כקורס חובה במקום הקורס "מחקר משפטי". 

ש"ש. ניתן ללמוד קורס זה    1, בהיקף לפחות  קורס מתודולוגיה הרלבנטי למחקר .3
גם במחלקות אחרות מחוץ לפקולטה למשפטים, בתחומים הרלוונטיים לנושא  

ממחלקות אחרות יש לפנות למחלקה  המחקר. על מנת לבצע רישום לקורסים  
 הרלוונטית.

סטודנטים לתואר שלישי שנושא עבודת המחקר שלהם הוא במשפט עברי ילמדו   .4
( וכן את הקורס "סדנת חוקרים  99-982את הקורס "סדנה במשפט עברי" )

 . ( במסגרת זו99-312במשפט עברי"  )
בלפחות  חוייבו תלמידים שהם בוגרי תואר שני ללא תזה במקצוע רלוונטי אחר י .5

בהתאם לתחום המחקר ועפ"י   ,נוספים במשפטים  השלמהבשלושה קורסי 
  הראשונה  שיקול דעת הוועדה לתארים מחקריים. יש לסיים לימודים אלו בשנה

 לפחות.   86ללימודים ולקבל בהם ציון ממוצע של 
 

  סטודנטים לתואר שלישי חייבים למלא גם אחר דרישות האוניברסיטה בלימודי יסוד .ד
 ביהדות ובשפה האנגלית, כמפורט בחוברת פרטי המידע של ביה"ס לתארים מתקדמים.

סטודנטים לתואר שלישי בפקולטה יהיו כפופים לתקנון הוועדה לתואר שלישי הנוהג   .ה
באוניברסיטה ומתפרסם בנפרד על ידי הוועדה לתואר שלישי. אם תקנון האוניברסיטה 

במסמך זה, יחולו גם הדרישות הנוספות על  יציב דרישות נוספות על אלו המצויינות 
 הסטודנטים.  

 

יש לפנות ליועצי במשפטים לקורסים ועל מנת לבצע רישום לקוד עבודה שוות ערך או דוקטורט 
 באמצעות דוא"ל: 5/9/2022-8/9/2022הרישום של הפקולטה למשפטים בין התאריכים : 

reg.law@biu.ac.il  . 

 https://stuad.biu.ac.il/node/4079לנוחותכם מצ"ב קישור למועדי ההרשמה לתשפ"ג: 

mailto:reg.law@biu.ac.il


 

מסלול ישיר  - שלישי תואר   
 

 חובות הלימודים

 כנית ללימודי תואר שני עם תזהובשנה א' יש ללמוד קורסים וסמינרים עפ"י הנדרש בת .1
 .  )המופיע בשנתון, באתר הפקולטה(

יש למלא אחר  ולאחר השלמת החובות לתואר שני עם תזה החל משנה ב' ללימודים   .2
כמפורט לעיל. סטודנטים אשר למדו את קורסי במסלול הרגיל החובות לתואר שלישי 

, לאחר  החובה לתואר שלישי בשנה הראשונה ללימודים, יעבירו למזכירות הפקולטה
אליהם ירצו להירשם. הרישום לקורסים אלו מותנה שקורסים אחרים , אישור המנחה

 יים.  עדה לתארים מחקרובאישור הו
הוועדה לתארים מחקריים רשאית על פי שיקול דעתה ובהמלצת המנחה, לאשר לסטודנט   .3

על בסיס    -באופן מלא או חלקי  - במסלול הישיר פטור מחובות השמיעה לתואר השלישי 
 לימודיו בשנה א'.  

סטודנטים לתואר שלישי חייבים למלא גם אחר דרישות האוניברסיטה בלימודי יסוד   .4
 ., כמפורט בחוברת פרטי המידע של ביה"ס לתארים מתקדמיםיתביהדות ובשפה האנגל

ועדה לתואר שלישי הנוהג  וסטודנטים לתואר שלישי בפקולטה יהיו כפופים לתקנון ה .5
האוניברסיטה  אם תקנוןבאוניברסיטה ומתפרסם בנפרד על ידי הועדה לתואר שלישי. 

דרישות הנוספות על  יציב דרישות נוספות על אלו המצויינות במסמך זה, יחולו גם ה
 הסטודנטים.  

 

יש לפנות ליועצי הרישום של הפקולטה לקורסים ועל מנת לבצע רישום לקוד דוקטורט 

 .   reg.law@biu.ac.ilבאמצעות דוא"ל:  2022/8/9-2022/5/9בין התאריכים : למשפטים 

 https://stuad.biu.ac.il/node/4079לנוחותכם מצ"ב קישור למועדי ההרשמה לתשפ"ג: 

 

 

 

  

mailto:reg.law@biu.ac.il


 מסלול משולב -תואר שלישי  
    

 חובות הלימודים

  תוכניתבשנתיים הראשונות ללימודים יש ללמוד קורסים וסמינרים עפ"י הנדרש ב .1
 .  )המופיע בשנתון, באתר הפקולטה( ללימודי תואר שני עם תזה 

, הסטודנט יהיה זכאי  שני עם תזה בסוף שנתיים אלו ולאחר השלמת כל החובות לתואר
 לתואר שני במסגרת המסלול המשולב.   

יש  הקבלה ללימודי התואר השלישי,סיום הליך  לאחר סיום לימודי התואר השני ולאחר  .2
כמפורט לעיל. סטודנטים אשר למדו   ,רגילהמסלול  בלמלא אחר החובות לתואר שלישי 

ללימודים, יעבירו למזכירות   י החובה לתואר שלישי בשנתיים הראשונותאת קורס
אליהם ירצו להירשם. הרישום  שהפקולטה, לאחר אישור המנחה, קורסים אחרים 

 לקורסים אלו מותנה באישור הוועדה לתארים מחקריים. 
אחר דרישות האוניברסיטה בלימודי יסוד  סטודנטים לתואר שלישי חייבים למלא גם  .3

 ., כמפורט בחוברת פרטי המידע של ביה"ס לתארים מתקדמיםביהדות ובשפה האנגלית
עדה לתואר שלישי הנוהג  וסטודנטים לתואר שלישי בפקולטה יהיו כפופים לתקנון הו .4

האוניברסיטה   אם תקנוןועדה לתואר שלישי. ובאוניברסיטה ומתפרסם בנפרד על ידי ה 
ציב דרישות נוספות על אלו המצויינות במסמך זה, יחולו גם הדרישות הנוספות על  י

 הסטודנטים.  

 

יש לפנות ליועצי הרישום של הפקולטה לקורסים ועל מנת לבצע רישום לקוד דוקטורט 

 .   reg.law@biu.ac.ilבאמצעות דוא"ל:  2022/8/9-2022/5/9בין התאריכים : למשפטים 

 https://stuad.biu.ac.il/node/4079לנוחותכם מצ"ב קישור למועדי ההרשמה לתשפ"ג: 
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 מלגאי נשיא 
 

לגאי נשיא  מבנוסף לחובות הלימודים הרגילות לתואר שלישי המפורטות במסלולים השונים, 
 . (99-123גם לסמינר המחלקתי ) להירשםנדרשים 

 


