
שימושון 
לטקס דוקטורנטים  

טיפים לטקס הדוקטורנטים

nn חובה להודיע למדור תלמידי מחקר על כל שינוי בסטטוס
ההשתתפות.

nn.לא תתאפשר כניסה לאירוע ללא הזמנה

nn.10 אין להביא ילדים מתחת לגיל

nn.ההזמנה מהווה אישור כניסה עם רכב לאוניברסיטה

nn.14 שערי כניסה ויציאה - שער 4, שער

nn חניה - מגרשי החניה הקרובים לאודיטוריום: חניון בנייני המנהלה
והסנאט, חניון הפקולטה למשפטים/חברה.

nn התכנסות המסיימים במרפסות )הצפונית והדרומית( - מיועדת
למסיימים ולמנחים בלבד. 

nn יש להגיע להתכנסות בשעה 18.45 עם ההזמנה, הגלימה והכובע
בלבד, ללא ציוד נוסף.

nn קבלת הפנים למשפחות תיערך בלובי האודיטוריום החל מהשעה
18.45. במקום יוגש כיבוד קל.

nn.20.00 הטקס יתחיל בשעה
nn צלם מקצועי יצלם את כל המסיימים בהתכנסות ובעת חלוקת

התעודות. את התמונות ניתן יהיה להוריד מספר ימים לאחר 
הטקס מהאתר )ללא עלות(:

https://acad-sec.tau.ac.il/phd/ceremony-2022

nn .לא ניתן יהיה לצלם באופן עצמאי בקדמת הבמה

nn בתום הטקס - יש להחזיר את הגלימה והכובע ולאסוף תמונות
למזכרת בעמדות ייעודיות בלובי.

03-6409669   phd@tauex.tau.ac.il טקס נעים ודרך צלחה !לפרטים: 

https://acad-sec.tau.ac.il/phd/ceremony-2018


מה בתדריך?

08:30     התדריך יימשך כשעתיים ויכלול בין השאר:

nn.הסברים מפורטים על התכנסות המסיימים, התהלוכה והטקס

nn חלוקת הזמנות - לכל מסיים תוענק הזמנה אישית אחת ועוד שלוש
הזמנות ליחיד עבור אורחים נוספים. 

שימו לב ! 

Wn.לא תתאפשר כניסה לאירוע ללא הזמנה

Wn.הכניסה לילדים תתאפשר מגיל 10 ומעלה, זאת כנגד הזמנה

Wn.ההזמנות מהוות גם אישור כניסה עם רכב לקמפוס בערב הטקס

nn חלוקת גלימה וכובע - הגלימה והכובע יחולקו כנגד התחייבות
בכתב ויישארו בידי המסיימים עד תום הטקס. עם סיום הטקס 

יש להקפיד ולהחזירם בעמדה המיועדת לכך בלובי. 

לתשומת לבכם! לא תתאפשר יציאה מהאולם ללא החזרת הגלימה 
והכובע.

nn.הטקס ישודר בשידור ישיר באינטרנט ויצולם לכל אורכו

nn אימות שמות - מנחת הטקס תבצע אימות של שמות המסיימים
עבור הקראה מדויקת בטקס.

nn חלוקת אישורי זכאות לתואר - מסיימים שטרם קיבלו את אישורי
הזכאות יוכלו לקבלם בתדריך.

לוח הזמנים לקבלת פנים ולהתכנסות המסיימים

חשוב לזכור! המסיימים צריכים להתייצב ולהירשם בנקודות      18:45
ההרשמה, טבע או רוח, ולקבל את תג הטקס המציין את 

שמם ומיקומם בתהלוכה מיד עם ההגעה:

מסיימי "מדעי הטבע" )מדויקים, רפואה, חיים, הנדסה,   
מוח( יתכנסו במרפסת הצפונית.

ניהול,  )רוח, חברה, אמנויות,  מסיימי "מדעי הרוח"   
משפטים( יתכנסו במרפסת הדרומית.

יש להגיע להתכנסות עם ההזמנה, הגלימה והכובע בלבד.   

אין להביא ציוד נוסף )תיקים, מפתחות וכו'( ואין להשאירו   
בשטח ההתכנסות. 

nצלמים מקצועיים יחכו למסיימים בעמדות צילום ייעודיות 
שתמוקמנה במרפסות.

 ההתכנסות במרפסות מיועדת למסיימים ולמנחים בלבד.  
במקום יוגש כיבוד קל.

במקביל הקהל מוזמן לקבלת פנים בלובי של אודיטוריום   
סמולרש. במקום יוגש כיבוד קל.

נוכחות חובה של המסיימים בנקודות ההרשמה )טבע/רוח(     19:25
במרפסות החל משעה זו.    

nלתשומת לבכם, מסיימים שלא יירשמו עד השעה 19:30 לא  n
ייקראו לבמה.

והצילומים, ותחילת סידור  nסיום המפגש עם המנחים 
התהלוכה.

התהלוכה יוצאת משתי המרפסות לכיוון האודיטוריום.     19:55

לוח הזמנים של טקס הדוקטורנטים

תהלוכת המסיימים מתמקמת בדלתות הכניסה לאודיטוריום.   20.00

תהלוכת חברי הנשיאות והדיקאנים נכנסת לאודיטוריום   20.05
ומתמקמת על הבמה.

המסיימים נכנסים לאודיטוריום בתהלוכה ומתיישבים   
במקומות השמורים להם.

דברים - רקטור האוניברסיטה   20.20

הרצאת אורח   20.30

הענקת התארים  20.45

דבר נציג/ת המסיימים  21.45

בסיום הטקס:  22.00

החזרת הגלימה והכובע בעמדה המיועדת לכך בלובי.     

איסוף תמונות למזכרת.    

קהל

קהל

דקאניםשולחן הנשיאות

מדעי הרוח
מדעי הטבע

קהל

סדרי ישיבה ועליה לבמה


