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 שלום רב,

  

 למדעי היהדות וארכאולוגיה.אנו שמחים על התעניינותך בלימודי תואר שלישי בביה"ס 

לתלמידי לתלמידי מחקר, ובמידע כללי   בתקנון האוניברסיטאי לעיין היטב יש , הגשת מועמדות לביה"סלפני 

 כפי שהם מופיעים באתר האוניברסיטה.   מחקר

 שות הלימודים ניתן למצוא באתר האוניברסיטה במדור תלמידי מחקרפרטים לגבי המסלול לתואר ודרי

info-sec.tau.ac.il/phd/general-http://acad  

 

  תנאי הקבלה

 ומעלה. 85עבודת תזה בציון , 80 –ממוצע ציונים בתואר שני 

 

 םידומילה ךלהמ

לפחות  85ש"ס במהלך לימודיהם ולהשיג ציון של  8תלמידים הלומדים לתואר שלישי נדרשים להשתתף ב 

המוצע ע"י תכניות הלימוד לתואר שני בחוגי בית בקורסים אלו. קורסים אלו יילקחו מתוך מבחר הקורסים 

ש"ס, אשר בו יש להשתתף לפחות פעם אחת  2כמו כן בכל שנה מתקיים סמינר בית ספרי בהיקף של  הספר.

 במהלך התואר .

החוגים ובית הספר מצפים מהדוקטורנטים להשתתף בסמינרים המחלקתיים בכל שנה,  - סמינרים מחלקתיים

סגל ותלמידים  –מדובר במפגש של הקהילה הלומדת של החוג   השנים הראשונות לדוקטורט. 3-לפחות ב

מתקדמים. במסגרתו מגיעים מרצים אורחים חשובים, חלקם מאוניברסיטאות בחו"ל, וזו הזדמנות להכיר הן את 

לכלול את הסמינר המחלקתי בשעות החובה ולכתוב רפרט  ניתן החוג על כל מרכיביו והן את המחקר הבינלאומי. 

השעות של הדוקטורנטים, אלא היא המלצה  8הנוכחות אינה קשורה לחובת   מותנה באישור המנחה. –בסמינר זה 

  הנובעת מעצם החברות בקהילת החוג וביה"ס.

החוג מקיים מידי שנה סדנה לדוקטורנטים. השתתפות בסדנה זו  – ריה של עם ישראלדוקטורנטים מהחוג להיסטו

ש"ס לשנה.  2. הסדנא מתכנסת אחת לשבועיים בשני סמסטרים וערכם הינה חובה לדוקטורנטים של החוג

             ש"ס. 12חובות תלמידי המחקר בחוג הינן   שעות( . 4החובה הינה לשנתיים )סה"כ 

זרות נוספות מעבר לאנגלית מהווה נדבך חשוב בהשכלה המצופה מתלמידי בית הספר. יש להירשם  ידיעת שפות

ולהגיע לרמת פטור מתחילים + מתקדמים בשפה זרה מערבית או עתיקה. הדבר נעשה ביחידה לשפות זרות 

 באוניברסיטה. )אלא אם יש פטור בשפה זרה מערבית נוספת לאנגלית מתואר קודם(.
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שביה"ס לימודי תואר שני ללא עבודת תזה, או  ומייסשמחוגים אחרים שאינם חוגי ביה"ס,  םיעיגמה םידימלת

בפרק  םהיתובוח םילשהל םהילויהיה ע ,מועמד לתלמיד מחקר  :דמעמב ולבקתיהשלמות, ב םבייחלרואה לנכון 

  זמן מקסימלי של שנתיים.

 ההשלמות תקבענה ע"י המנחה ותועברנה לאישור ביה"ס. 

 בכתיבת עבודה שוות ערך לתזה.  וביוחיללימודי השלמה  וללא עבודת תזה שהתקבל םידימלת

 לפחות. 85להשיג בכל אחד מקורסי ההשלמה ובעבודה שוות ערך לתזה  ציון  םיעל התלמיד

 ים )או השלמה של קורס מזורז(. פטור משפה זרה שניה ברמת מתקדמ תבוח הנשיכמו כן, 

 

  נרשמים?כיצד 

  להנחיה.  המכסהולקבל  לאתר מנחה מתאים שיבשלב ראשון 

 בקישור לחוגי בה"ס :להיעזר ברשימת המנחים ותחומי המחקר שלהם,  ןתינכדי לאתר מנחה רלוונטי 

https://humanities.tau.ac.il/jstudies/studies_programs 

באופן ישיר באמצעות המייל ואף לתאם פגישה עם ראש החוג או ראש בית הספר במקרה המנחים  ניתן לפנות אל

 הצורך. 

 . ללימודים לוועדה היחידתית של תלמידי מחקרקבלה ניתן להגיש בקשה ל, קבלת הסכמה של המנחהלאחר 

 : הרישוםלצורך  הגיש במזכירות ביה"סמסמכים שיש ל 

 לפני שליחת המסמכים  יש להתקשר למזכירות תלמידים של בה"ס לקבלת הנחיות 

   einatch@tauex.tau.ac.il: יש לשלוח  את המסמכים למזכירת תלמידי מחקר עינת צ'אקי גואטה במייל 

    מועמד שסיים תואר  באוניברסיטת זכאות לתארים ורשומות לימודים של תואר ראשון ושני.  . 1

 רשומות לימודים. ת"א אינו צריך להגיש      

רשומות למזכירות בה"ס נדרשים להעביר בחו"ל אוניברסיטה בתואר שני לימודי תלמידים שסיימו * 

  , לצורך הערכתן. לפני רישום לתואראלו  לימודים 

 קורות חיים . 2

 טופס רישום לתלמידי מחקר הכולל אישור בכתב של חבר סגל בכיר המסכים להנחות  . 3

 .את המועמד    

לרישום באתר האוניברסיטה  ליימב היחנה חלשלאחר העברת כל המסמכים למזכירות ביה"ס, תי בנוסף  .4

 .מספר אסמכתא לבקתישבסיומו 

 .0641לימודים יש לבחור במספר   תינכותבו םינוכנ הנשו רטסמס ןומיסל םושירב בל םישל שי

 על( המנחה והתלמיד צריכים לחתום 10-024ניגוד עניינים במחקר )מספר הוראה ל האוניברסיטה תקנון. עפ"י 5

 לפני הקבלה ללימודי התואר השלישי. םיניינע דוגינ תרהצה

 pdf-erver/General/yoets/10https://www.tau.ac.il/sites/default/files/media_s.024להלן: 

אוניברסיטת תל אביב.  הנ"ל יועברו לאישור וקבלה סופיים במדור תלמידי מחקר של כל המסמכים  

   הרישום לתואר שלישי מתבצע במשך כל השנה ואינו כרוך בתשלום.
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   :מידע אודות שכר לימוד ומלגות

  12 שלישיתואר  -עיקרי תקנות שכר לימוד לתלמידי מחקר-booklet-http://www.tau.ac.il/tuition  

  03-6405550 טלפוןביטה ניתן לפנות למוקד האוניברס שכר לימודבכל שאלה או בקשה בנושאי.  

 .im@tau.ac.ilלחילופין, ניתן לפנות באמצעות דוא"ל בכתובת  

  ביה"ס מציע מלגות קיום למצטיינים בלבד ומלגות חד פעמיות לנסיעות מחקר וכנסים. רשאים להגיש

 בקשות למלגות  השונות רק תלמידים פעילים. 

 sec.tau.ac.il/scholarships-http://acadקרנות ומלגות כללי על מידע  

 

 בהצלחה! 

 

 

 ותרבויות המזרח הקדום, היסטוריה של עם ישראל, לשון עברית ובלשנות שמית, מקרא, פילוסופיה יהודית ותלמודחוגים: ארכיאולוגיה 

 6997801רמת אביב, תל אביב,  30אביב, רחוב חיים לבנון -קריית האוניברסיטה, אוניברסיטת תל
Tel Aviv University, P.O. Box 39040, Tel Aviv 6997801, Israel 

schoolofjsa@tauex.tau.ac.ilmail: -6409275 / 9467 E-3-972-TEL 
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