
 : המדריך המלאב"ארהלימודים מתקדמים ב

תכנון לימודי המשך בארה"ב מצריכים ידע, הכנה טכנית והכנה מהותית. במאמר זה נרכז 

שקול את לתכנן את לוחות הזמנים, להכין את המסמכים הדרושים, ומידע שיסייע לקורא ל

קרן חינוך מסלול ומקום הלימודים המתאים לו. המאמר מבוסס, בין השאר, על מידע מטעם 

 ישראל. – ב"ארה

 

 בירור תנאי קבלה

 , כאשרתחילת ספטמבר –מתחילה בסוף אוגוסט  ב"ארהשנת הלימודים האקדמית ב

 ינואר.  -דצמבר חודשים ההרשמה לאוניברסיטאות מסתיימת ב

 

 כל פקולטה פועל בצורה עצמאית היא פרטית ברובה. ב"ארהההשכלה הגבוהה במערכת 

יפעלו צלפי כללים שונים והנחיות פקולטות שונות ועל כן ייתכן מצב בו באותה אוניברסיטה 

חשוב לברר לכן וסגירת ההרשמה. שלה כל מחלקה אחראית על תנאי הקבלה שונות כאשר 

 המחלקה המבוקשת.של הפקולטה וגם של  יםהספציפי י הקבלהאנאת כללי הרישום ות

 

 הרכב הלימודים לתואר שני ושלישי

 

 תלוי במספר גורמים:  התואר השניאורכו של 

 ? התחום מהתואר הראשוןהאם תחום הלימוד הוא המשך של  •

 עם תזה )ארוך( או ללא תזה )קצר(? האם התלמיד בחר במסלול •

 בשיטה האמריקנית(. B) 80ציון עובר לקבלת תואר שני הוא 

 

האם בתואר תלוי אף הוא בכמה גורמים, אך העיקרי שבהם הוא:  התואר השלישיאורכו של 

כדי השני נכתבה עבודת תזה? תואר ללא עבודת תזה משמעו השלמת פערים הגוזלת זמן. 

 6 – 5 -בפסיכולוגיה קלינית נמשך הדוקטורט כלקבל רושם על אורך השלמת תואר שלישי: 

 4 -3שנים בממוצע, ואילו במנהל עסקים / משפטים כ  7 – 5ממוצע, במדעי החיים שנים ב

 שנים בממוצע.

 

 – 18השנתיים הראשונות בלימודי התואר השלישי מורכבות מקורסי חובה שונים. יש לצבור 

נקודות זכות )תלוי במחלקה(. לאחר שנתיים יש בחינות מסכמות, בהן הסטודנט צריך  24

פנמה, ושימוש מחקרי בחומר הנלמד. הצלחה בבחינות אלו, היא תנאי להראות הבנה, ה

 למעבר לשלב כתיבת הדוקטורט ממש.

 



שעות אקדמיות  15הלימודים לתארים מתקדמים הם לימודים במשרה מלאה. כלומר עד 

שעות אקדמיות, ולימודי תואר שלישי  15 – 12בשבוע, בסמסטר. לימודי תואר שני נעים בין 

שעות לימוד מחוץ לכיתה  4שעות אקדמיות. כל שעה אקדמית 'גוררת' אתה  12 – 9נעים בין 

 )ספריה, מחקר שדה וכדומה(.

 מהו סטודנט "טוב"?

האוניברסיטה מחפשת את המבקש להתקבל מחפש את האוניברסיטה הטובה ביותר. גם 

 . סטודנט טוב מהפן האוניברסיטאי  עונה על מספר תנאים: הסטודנט הטוב ביותר

 רקע אקדמי חזק )אוניברסיטה טובה בה הוא למד, וציונים טובים( •

 ידע במחקר •

 לבין שאיפות הסטודנטהמחלקה צרכי תיאום ציפיות בין  •

 

 צעד ראשון: מכתב היכרות

זדמנות שנייה הוא הצעד הראשון בתהליך הקבלה ומכאן חשיבותו: אין המכתב ההיכרות 

  לרושם ראשון.

לעיין באתר המחלקה המבוקשת, להכיר את  כדאיכתיבת מכתב ההכרות, לצורך 

לקרוא מאמרים בולטים ו תעניין ברקע המחקרי והאקדמי שלהםהמרצים השונים, לה

 בחון האםלאת 'רוח היחידה', ו. כך יוכל המועמד להכיר את המחלקה המבוקשת, שלהם

ולהתייחס בצורה פרטנית להתאמה בינו לבין המחלקה  המחלקה הזו באמת מתאימה לו

 בצורה שאף תעיד שהשקיע לפני שבחר בה.

 מכתב ההיכרות הוא דוא"ל הכולל: 

 ל המועמד כולל רקע אקדמי ומחקרי;הצגה עצמית ש •

 פירוט הפרסומים )במידה וישנם(; •

 חום המבוקש;שהמועמד עשה בנוגע לת ציון העבודות / מחקרים •

 אוניברסיטה הזו;בהסבר מדוע המועמד בחר   •

 על המחלקה. תכמה שאלות אקדמיות בנוגע לתחום המחקר שלו או שאלות כלליו •

 

ם המקבלים מלגה מומלץ להתעניין במספר הסטודנטים הזרים במחלקה, מספר הסטודנטי

 בשנה הראשונה, גובה המלגה, הקריטריונים לקבלתה וכדומה. 

 

חשוב לכן,  ן של המועמד.יאת מכתב ההיכרות יש לכתוב אל הפרופסור העוסק בתחום העני

הביוגרפיה שלו, קריאת כמה  הכרת, ר את תחום המחקר של המרצה המבוקשלהכי

 והתייחסות לכך במכתב., ממאמריו

 



 (. 2שעות אקדמיות כפול  15נקודות זכות )כלומר  30-שקולה לשנה אקדמית 

 

 מסמכים בתהליך הקבלה

 שני מסמכים:עוד  לכתוביש  לבד מכתב ההיכרותמ

 (Statement of purposeהצהרת כוונות ) •

 ( Personal statementהצהרה אישית ) •

להתמקד בוקש. במסמך יש המקצועי המאת הכיוון היא מסמך המבהיר  תוהצהרת כוונ

 המחקריות, וכיצד הן תתרומנה למחלקה.  ביכולות

בו המועמד מתאר את הרקע האקדמי  מילים 1000-ל 500ין היא חיבור ב ההצהרה האישית

והמחקרי שלו, מה מייחד אותו, ומדוע הוא מתאים ללמוד במחלקה הזו. החיבור מאפשר 

לו רקע מתאים, האם לחברי ועדת הקבלה לבחון האם הסטודנט מתאים לתחום, האם יש 

אם הוא יביא תועלת הוא נלהב, האם מטרותיו ומטרות המחלקה עולות בקנה אחד, ה

 למחלקה וכדומה.

את כיווני המחקר של המחלקה, לדעת במה  להכירההצהרה האישית מומלץ בטרם כתיבת 

זהו יתרון(, לקרוא  – חזקים בתחום בו המחלקה חלשההיא חזקה במה היא לא )אם אתם 

את זה לא זה, ולחסוך יט שפרסומים של חברי המחלקה, ולהתאים עצמכם אליה )או להחל

ברי ית כמה מהמאמרים של חלמען הרושם הטוב, יש לציין בהצהרה האיש .עצם הפניה(

 שקראתם.המחלקה 

, היות וגם אם אתם סטודנטים מבריקים בעלי ציונים מעולים, מאודההצהרה האישית חשובה 

ינם עולים בקנה אחד אהרי אם שאיפותיכם המקצועיות, והכיוון המקצועי בו צועדת המחלקה 

 לא תתקבלו.  -

 

 מכתבי המלצה

 מכתבי ההמלצה הם חוליה חשובה בשרשרת הקבלה. 

 י ההמלצה ניתן לשלוח בשני אופנים:את מכתב

 . ודפס, הנשלח במעטפה סגורהמכתב המלצה מ •

 ממלא מכתב המלצה באופן מקוון.השליחת קישור לממליץ,  •

מליצים תתבסס על משך ועומק ההכרות מרת היחשוב לבחור את הממליצים בקפדנות. בח

 .ב"ארהוהאם הממליץ למד או לימד באוניברסיטאות בשל  הממליץ עם המועמד, 

חשוב לפגוש את הממליץ ולסייע לו בכתיבת המכתב, על ידי הצגת המידע הרלוונטי על 

 סיוןיהמועמד. מכתב המלצה ראוי שיכלול התייחסות לאינטליגנציה, כישורי למידה ומחקר, נ

מה, בגרות נפשית, יכולת הוראה, יכולת עבודת צוות, וידע בתחום הרלוונטי, סקרנות ויוז



מועמד לתרום יכולת עבודה בלחץ, הערכת המועמד ביחס לסטודנטים אחרים, היכולת של ה

 למחלקה המבוקשת וכדומה.

 

 איך לבחור אוניברסיטה

 ניתן לחלק את האוניברסיטאות לשלוש מדרגות:

מוסדות אליהם אתם מאוד רוצים להתקבל, אבל אין בטחון כי נתוניכם  –ום ( מוסדות החל1

 ויכולותיכם יאפשרו לכם להתקבל אליהם.

מוסדות טובים, אליהם סביר שתתקבלו על סמך נתוניכם, אבל אינכם  – ( מוסדות היוקרה2

 .100%בטוחים בכך ב

 מוסדות אליהם רוב הסיכויים שתתקבלו על סמך נתוניכם. -( מוסדות ברירת המחדל3

. רצוי ר על פני מספר רב של מוסדותרצוי לבחור מספר מוגבל של אוניברסיטאות, ולא להתפז

להן נשלח את מכתבי  תאוניברסיטאו 15 – 10, מתוכן לבחור תואוניברסיטא 30 – 20לבחור 

גבי מציאותיים לבלבד. היו  תאוניברסיטאו 10 – 8ההיכרות, ובפועל למלא טפסי הרשמה ל

 ורמת האנגלית שלכם. יכולותיכם, כישורים, ציוניכם

 כשבוחרים מחלקת לימוד יש להתחשב במספר גורמים כגון: מעבדות )אם רלוונטי(, משאבי

ם של המחלקה עם מחלקות אחרות, מספר עוזרי ההוראה יהמחקר, הקשרים המקצועי

והמחקר במחלקה )כלומר סיכוייכם לעבוד במסגרת האקדמיה(, היחס בין חברי הסגל 

 זהותו של המנחה המיועד ואורך הזמן הממוצע לסיום התואר.לסטודנטים, 

אלא בשל , בלבד אוניברסיטה בשל שמה המפורסםור חאין לבבניגוד לדחף הראשוני, 

. יש ואוניברסיטה נחשבת פחות מפורסמת, אבל המחלקה המסוימת בה אנשי הסגל שלה

 תרצו ללמוד נחשבת כמחלקה מעולה בתחום.

 לכם לצמצם את הרשימה:שיסייעו נוספים שיקולים 

  ל"ג?המהאם התואר מוכר בארץ על ידי  •

 ?משרד הבריאותר מוכר בארץ על ידי האם התוא –במקצועות רפואיים  •

 משרד החינוך )לצורך דירוג ושכר(?  מבחינתהאם התואר מוכר בארץ  •

עצמה, כגון  ב"ארההאם האוניברסיטה מוכרת על ידי האגודות המקצועיות השונות ב •

 אדריכלות וכדומה?האגודה לפסיכולוגיה קלינית, האגודה ל

 תחומי ענין משותפים?ות( ולך יש לאחד המרצים )לפחהאם  •

הבדלים או אזור בתוך המדינה,  ב"ארהמדינה מועדפת בשיקולים סובייקטיביים:  •

מזג ביוקר המחיה בין המדינות השונות, מיקום האוניברסיטה )בעיר או מחוצה לה(, 

 אויר, קהילה ישראלית וכדומה.

 

 עלויות



 משתנות ממוסד למוסד: ב"ארהיות הלימוד בועל

 דולרים לשנה.  35000 – 10000נע בין  ברסיטה ציבוריתבאונישכר לימוד  •

 דולרים לשנה. 40000 – 25000שכר הלימוד נע בין  באוניברסיטה פרטית •

, מזון, ציוד עלויות של הוצאות מחיה )שכר דירה, תחבורהלקחת בחשבון בנוסף יש 

 לימודים(.

 

 ויזה

 .(F-1 J-1) יזת סטודנטנכנס למדינה על סמך ו ב"ארהסטודנט הלומד ב

אורכת בממוצע כחודש. את הבקשה ניתן להגיש שלב האחרון והוצאתה הוצאת הויזה הוא ה

 :ב"ארהבאתר של שגרירות 

israel.org.il/-http://www.usembassy 

 יום לפני תחילת הלימודים ואילך. 30-עם ויזת סטודנט היא כ ב"ארההכניסה ל

 טחון או חברת אל על.יסטודנט המעוניין בויזת עבודה צריך לפנות למשרד החוץ, משרד הב

 סטודנט בויזת סטודנט רשאי לעבוד כ:

 שעות בחופשים. 40-שעות שבועיות בתוך הקמפוס, ו 20

 נחשבים כעובדים, אלא כמקבלי מלגה.אינם  –עוזר הוראה ועוזר מחקר 

 

 מלגות

 עיקר המימון מגיע מהמלגות.

 ישנן שלוש דרכים להשגת מלגה:

 ( מענק מחקר.3( עוזר מחקר 2( עוזר הוראה 1

קבלת תמלגת עוזר הוראה מתקבלת מהמחלקה, על סמך ציונים טובים. מלגת עוזר מחקר מ

 מעבדה מסוימים. מענק מחקר מתקבל מהפקולטה.מישירות ממרצה או 

 Rothschild, מלגת Fulbrightבנוסף ישנם מקורות מימון חוץ אוניברסיטאיים כגון: מלגת 

  ועוד. 

 

 מבחנים

 בטרם התחלת הלימודים. שנם כמה מבחנים אותם יש לעבורי

 :TOFELמבחן 

 מבחן הבודק את רמת האנגלית בתחומים: האזנה, דיבור, קריאה וכתיבה. 

המבחן תקף לשנתיים. עלות  , במספר מרכזי בחינה בארץ.באופן מקווןהבחינה מתבצעת 

)תשלום באמצעות כרטיס אשראי בין לאומי(. ההרשמה באתר:  325$המבחן היא 

GWWW.TOEFL.OR .)ההרשמה היא עד שבוע לפני הבחינה( 

http://www.usembassy-israel.org.il/
http://www.toefl.org/


 שעות )כולל הפסקות(. 4 – 3.5אורך הבחינה הוא 

 :GREמבחן 

, לאורך כל השנה. באופן מקווןמבחן פסיכומטרי לתארים מתקדמים. גם בחינה זו מתבצעת 

וכתיבה. עלות  מכיל שלושה חלקים: מילולי, מתמטישנים. המבחן  5תוקף הבחינה הוא 

 WWW.GRE.ORG)כרטיס אשראי בן לאומי(. ההרשמה באתר:  205$הבחינה 

 :GRE SUBJECTמבחן 

, במספר תחומים: ביוכימיה, ביולוגיה וביולוגיה דוקטורטן פסיכומטרי לקראת לימודי חמב

תוקף  לוגיה.ופיזיקה, פסיכמולקולרית, כימיה, מדעי המחשב, ספרות אנגלית, מתמטיקה, 

)כרטיס אשראי בין לאומי(. הרישום באתר:  150$שנים. עלותו  5הבחינה הוא 

WWW.GRE.ORG המבחן נערך שלוש פעמים בשנה )בישראל ב"רהאאו משלוח טפסים ל .

 תמיד בימי ב'(.

 בהצלחה!
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