
 

 
 בית הספר להיסטוריה ע"ש צבי יעבץ
The Zvi Yavetz School of Historical Studies 

 

 
 שלום רב,

  

 אנו שמחים על התעניינותך בלימודי תואר שלישי בביה"ס להיסטוריה. 

  

, ובמידע כללי י מחקרתלמידל  בתקנון האוניברסיטאילעיין  יש  , הגשת מועמדות לביה"סלפני 

 כפי שהם מופיעים באתר האוניברסיטה. י מחקר  תלמידל

י תלמידלמצוא באתר האוניברסיטה במדור  הלימודים ניתןרישות דפרטים לגבי המסלול לתואר ו

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

 

 מהם תנאי הקבלה? 

 .90, עבודת תזה בציון 85 –ממוצע ציונים בתואר שני 

 

לבחירתך ולאחר  ש"ס 4. מתוכם, ש"ס 8לעמוד בחובות בהיקף במהלך הלימודים עליך 

נדרש  תלמיד/הכמו כן, כל לפחות(.  85יש לקבל ציון של ייעוץ/אישור המנחה )בקורסים אלה 

 )ציון השתתפות בלבד(. סמסטרים 4דוקטורט במשך של סמינר  ש"ס 4להשלים 

  

לימודי  /השסיים תלמיד/האו  ,מחוגים שאינם חוגי בית הספר להיסטוריה /המגיעה תלמיד/ה

, צורך בהשלמות /ה, או תלמיד/ה שבית הספר רואה לנכון שיש לגביותואר שני ללא עבודת תזה

הקבלה לקראת השלמות לבצע  /הויהיה עליו מחקר תתלמיד/ל /תכמועמד להתקבל /היכול

ת תלמיד/ה ללא עבודמנחה ותועברנה לאישור ביה"ס. הההשלמות תקבענה ע"י  לתואר שלישי.

להשיג  תלמיד/ההעל בכתיבת עבודה שוות ערך לתזה.  /תבללימודי השלמה מחוי /התזה שהתקבל

 .לפחות 90ציון  ובעבודת שוות הערך לתזה ההשלמהאחד מקורסי בכל 

 קורס מזורז(. השלמה של ברמת מתקדמים )או שניה פטור משפה זרה ב /תחייב תלמיד/הכמו כן, 

  

 ? נרשמיםכיצד 

 .ולקבל את הסכמתו/ה להנחיה /היך לאתר מנחה מתאיםעלבשלב ראשון 

 -/ןשלהםותחומי המחקר  /ותלהיעזר ברשימת המנחיםתוכל/י  /תלאתר מנחה רלבנטיכדי 

school/faculty-https://humanities.tau.ac.il/history 

 באופן ישיר באמצעות המייל.   /ןניתן לפנות אליהם

ידתית של ללימודים לוועדה היחקבלה , ניתן להגיש בקשה לקבלת הסכמה של המנחהלאחר 

 . מחקרהי תלמיד

 

 

 

 

 

https://www.tau.ac.il/sites/default/files/media_server/General/yoets/12-005.pdf
https://acad-sec.tau.ac.il/phd
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https://humanities.tau.ac.il/history-school/faculty


 

 (:yaelevy@tauex.tau.ac.il)לכתובת  הרישום לצורך לשלוחהמסמכים שיש 

 

תואר  /השסיים /תשל תואר ראשון ושני. מועמד זכאות לתארים ורשומות לימודים .1

 .להגיש רשומות לימודים /הצריך /האינובאוניברסיטת ת"א 

 קורות חיים .2

מכתב קצר )כעמוד וחצי( עם דברי רקע על עצמך, מהלך הלימודים עד כה, נושא המחקר  .3

הצפוי )בקצרה(, התכנית להקדשת זמן למחקר בשנים הקרובות כולל תכנית לעבודות נוספות 

 .המתוכננות לזמן זה

: שהתלמיד/ה היה/תה מבקש/ת לערוך ובו תיאור כללי של המחקר ודיםעמ 2-3 מסמך של .4

מהו הרקע האקדמי של המועמד/ת? מה הוא/היא מבקש/ת לחקור ומדוע? מהן שאלות 

המחקר שלו/ה? מהם המקורות המרכזיים בהם הוא/היא מתכנן/ת להשתמש בכדי לענות 

עליהן. אין להתייחס לתיאור קצר זה כהצעת מחקר. הוא אינו ממצה או מוחלט. תוכנו אמור 

ק לוועדה רעיון כללי על מיהו/י המועמד/ת ומה הוא/היא מבקש/ת לחקור, כך שתוכל לספ

 להתרחש הערכה הראשונית על התאמתו/ה לתכנית הדוקטורט בבית הספר להיסטוריה.

 .העבודה /תאשר כותרתו תהיה נושא העבודה ומנחהכל המסמכים הנ"ל יישלחו במייל  .5

רישום טופס למלא  תתבקש/י ,ספריתהמחקר הבית י תלמידלאחר אישור ועדת  .6

 https://www.ims.tau.ac.il/md/rishum/login.aspx: אוניברסיטאי

 
 שימו לב שאתם בוחרים להירשם לסמסטר ולשנה הנכונים. 

 .0645בסעיף תכנית לימודים יש לבחור במספר 

 

מחקר של אוניברסיטת תל הי תלמידכל החומרים הנ"ל יועברו לאישור וקבלה סופיים במדור 

 אביב.

 הרישום לתואר שלישי מתבצע במשך כל השנה ואינו כרוך בתשלום.

 

 :מידע אודות שכר לימוד ומלגות

 תואר שלישי -י מחקר תלמידעיקרי תקנות שכר לימוד ל -http://www.tau.ac.il/tuition

12-booklet  

  בטלפוןיטה ניתן לפנות למוקד האוניברס שכר לימודבכל שאלה או בקשה בנושאי     

03-6405550. 

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

 מלגות קיום למצטיינים בלבד ומלגות חד פעמיות לסיוע  -לבית הספר סל של מלגות

להגיש בקשות  /ותבהוצאות לנסיעות מחקר, כנסים, והוצאות מחקר מגוונות. רשאים

 /ות פעילים/ות.למלגות השונות רק תלמידים

 

 בהצלחה!
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