
שימושון 
לטקס דוקטורנטים  

טיפים לטקס הדוקטורנטים:

n .ההזמנה הזוגית מהווה אישור כניסה עם רכב לאוניברסיטה

n .14 שערי כניסה ויציאה - שער 4, שער 8, שער

n  חניה - מגרשי החניה הקרובים לרחבת הספרייה  מאחורי הספרייה
המרכזית, מגרש החנייה של בנין מכסיקו, מגרש החניה של בניין 

גילמן.

n  התכנסות המסיימים - מיועדת למסיימים ולמנחים בלבד. יש להגיע
 ללובי של בית התפוצות בשעה 19.00 עם הגלימה והכובע בלבד, 

ללא ציוד נוסף.

n  רחבת הספרייה - המשפחות יכולות להגיע לרחבת הספרייה החל
מ- 19.00. במקום תוגש שתייה קלה ותושמע מוסיקת רקע. הטקס 

יתחיל בשעה 20.00.

n  ,החזרת הגלימה והכובע - תתבצע מיד עם תום הטקס, ליד הבמה
בתחנות טבע/רוח 

n .חלוקת התעודות למיופי הכח - תיערך בתום הטקס ליד הבמה

n  שירותים - יעמדו לרשות הקהל לאורך כל הטקס בבניין הספרייה
המרכזית ובניין גילמן.

n  גישה ושמירת מקום לנכים - אנא פנו אלינו מראש על מנת לקבל
סיוע בנושא זה.

03-6409669 טקס נעים ודרך צלחה !מדור תלמידי מחקר לשירותך בטלפון: 



מה בתדריך?

09.30     התדריך יימשך כשעתיים ויכלול בין השאר:

n .הסברים מפורטים על התכנסות המסיימים, התהלוכה והטקס

n  חלוקת הזמנות - לכל מסיים יוענקו 3 הזמנות זוגיות, המהוות
גם אישור כניסה עם רכב לקמפוס בערב הטקס.

n  חלוקת גלימה וכובע - הגלימה והכובע יישארו בידי המסיימים
עד תום הטקס. עם סיום הטקס יש להחזירם בעמדה המיועדת 

לכך ליד הבמה שברחבת הספרייה.

n  הפקדת עירבון - עבור הגלימה והכובע מתבקשים המסיימים
להפקיד המחאת עירבון לפקודת אוניברסיטת תל-אביב ע"ס 
300 ₪. ההמחאה תשמש כעירבון בלבד ותוחזר בתום הטקס 

עם החזרת הגלימה והכובע.

n .אורכו לכל  יצולם  הטקס   - הטקס  סרט  עבור   תשלום 
עלות ה- DVD למעוניינים היא 100 ₪.

n  אימות שמות - מנחת הטקס, גב' ריקי הראל, תבצע אימות של
שמות המסיימים עבור קריאה מדויקת בטקס.

n  חלוקת אישורי זכאות לתואר - מסיימים שטרם קיבלו את אישורי
הזכאות יוכלו לקבלם בתדריך, ולהעביר שני עותקים של עבודת 

הדוקטור+תקליטור.

לוח הזמנים להתכנסות המסיימים:

ההתכנסות בלובי של בית התפוצות מיועדת למסיימים      19.00
ולמנחים בלבד. במקום יוגש כיבוד קל.

יש להגיע ללובי של בית התפוצות עם כרטיס הכניסה,   
הגלימה והכובע בלבד. 

אין להביא ציוד נוסף )תיקים, מפתחות, טלפונים ניידים   
וכו'( ואין להשאיר ציוד בבית התפוצות. לא ניתן יהיה 

לקבל בחזרה ציוד שיושאר במקום. 

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

המציין את שמם ומיקומם בתהלוכה.

ניתן להצטלם בלובי ובנקודות הצילום המיוחדות.  

)טבע/רוח( בבית  נוכחות חובה בנקודות ההרשמה     19.25
התפוצות החל משעה זו. 

סיום המפגש עם המנחים והצילומים ותחילת סידור   
התהלוכה בשלושה טורים )שני טורי המסיימים וטור של 

חברי הנשיאות והדקאנים(.

התהלוכה יוצאת אל המדרגות של בית התפוצות ופונה     19.55
לעבר רחבת הטקס.

לוח הזמנים של טקס הדוקטורנטים:

תהלוכת המסיימים נכנסת לרחבת הטקס.   20.00
חברי הנשיאות והדקאנים מוזמנים לעלות לבמה.  
המסיימים מתיישבים במקומות השמורים להם.

דברים - רקטור האוניברסיטה   20.20

הרצאת אורח   20.30

הענקת התארים  20.45

דבר נציג המסיימים  21.45

בסיום הטקס -החזרת הגלימה והכובע בעמדות שליד הבמה   22.00
)טבע/רוח(. חלוקת התעודות למשפחות המסיימים שנבצר 

מהם להשתתף בטקס.

סדרי ישיבה ועליה לבמה:  
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