
  
 

 

 The Department of החוג ללימודי הסביבה

Environmental Studies  

 סביבההבלימודי  ללא תזהלימודים לתואר שני כנית ות
 אלכס גולברג פרופ'כנית: וראש הת

כנית יתקבלו מועמדים בעלי תואר בוגר )תואר ראשון( מתחומים שונים ממוסד אקדמי מוכר ע"י ו: לתתנאי קבלה
 לפחות. 80בציון המל"ג 

ומועמדותם תישקל ע"י וועדת  75-אך לא פחות מ 80-רשאים להגיש מועמדות בעלי תואר בוגר בממוצע נמוך מ
 כנית )במסגרת חריגים(.והקבלה של הת

ניתן להתחיל את הלימודים במעמד מיוחד )צבירה(, מעמד זה מאפשר לפרוש את הלימודים : שנתיים, משך הלימודים
 מהקורסים(. 75%)מעמד זה תקף עד שנתיים או עד לצבירת עד ארבע שנים 

 : שני ורביעי.ימי הלימוד
 שימו לב! חלק מהקורסים מתקיימים בשפה האנגלית.

 .M.A: סוג התואר

 תחומית של נושאים ובעיות בסביבה.-לפתח ראייה רחבה ורב: מיועד מטרה

 + פרויקט גמר. השלמה ש"ס שיעורי 10עד לתואר +  ש"ס 36: כנית הלימודיםות

ש"ס שיעורי השלמה  10ש"ס סמינריונים )בנוסף  8ש"ס שיעורי בחירה,  12ש"ס שיעורי חובה,  16: מבנה הלימודים
 ופרויקט גמר(.

 .במדור שכר לימוד: אוניברסיטאי, יש לברר עלויות מדויקות שכר לימוד

)כולל  *לפחות 90ש"ס בממוצע  14שנה א' וזאת בשני תנאים: צבירת ניתן לעבור רק בתום : כנית עם תזהומעבר לת
 כנית המחקרית(.ו)בתיאום עם ראש הת גיבוש נושא מחקר ומציאת שני מנחיםלימודי השלמה(, בנוסף 

 .90ומעלה, לא יחויבו בממוצע  85* תלמידים בעלי ציון גמר בתואר ראשון 

 
לשים לב לצרף את כל , יש המרכז למרשם האוניברסיטאירישום מקוון דרך אתר האינטרנט של : ?איך נרשמים

 בחשבון שחלק מהמועמדים יוזמנו לראיון אישי., ולקחת המסמכים הנדרשים

 
 " הנמצא בלשונית מידע לסטודנט.שאלות ותשובותוכן במסמך " כניתובאתר התמידע נוסף ניתן למצוא 

לנדמן, באמצעות כתובת כנית, דורית ות התרכזלפנות ל, יש התוכניתעם ראש  ת ייעוץולתיאום פגיש לפרטים נוספים
 dorlan@tauex.tau.ac.ilהדוא"ל: 

 
!בהצלחה  

 

 

https://www.tau.ac.il/tuition-main
https://www.tau.ac.il/tuition-main
https://www.ims.tau.ac.il/Md/rishum/Login.aspx
https://www.ims.tau.ac.il/Md/rishum/Login.aspx
https://go.tau.ac.il/m.a_environment/environment-studies-ma/?id=term-cond
https://environment.tau.ac.il/about-no-thesis
https://environment.tau.ac.il/faq
https://environment.tau.ac.il/faq
mailto:dorlan@tauex.tau.ac.il


  
 

 

 The Department of החוג ללימודי הסביבה

Environmental Studies  

 סביבההבלימודי  תזה עםלימודים לתואר שני כנית ות
 ד"ר אורי אובולסקיכנית: וראש הת

 :MA למסלול תנאי קבלה
, ג"המל ידי על מוכר אקדמי ממוסד, BSc או BA תואר, תחום מכל ראשון תואר בעלי מועמדים MA מסלולל יתקבלו• 

 .לפחות 80 גמר בציון
 פחות לא אך 80 -מ נמוך בציון, ג"המל ידי על מוכר אקדמי ממוסד בוגר תואר בעלי מועמדות להגיש רשאים, כן כמו •
 .ס"ביה של הקבלה ועדת ידי על תישקל מועמדותם. 75 -מ
 באישור, הלימודים תחילת לפני, א"ת אוניברסיטת של סגל איש, אחד מנחה לפחות במציאת מותנית הקבלה •

 .ס"ביה של הוראה ועדת ובאישור המנחה

 :MSC למסלול תנאי קבלה
 ידי על מוכר אקדמי ממוסד, בלבד BSc תואר, תחום מכל ראשון תואר בעלי מועמדים MSC לתוכנית יתקבלו •

 .לפחות 80 גמר בציון, ג"המל
 פחות לא אך 80 -מ נמוך בציון, ג"המל ידי על מוכר אקדמי ממוסד בוגר תואר בעלי מועמדות להגיש רשאים, כן כמו •
 .ס"ביה של הקבלה ועדת ידי על תישקל מועמדותם. 75 -מ
 מדעים: הבאות מהפקולטות מאחת, א"ת אוניברסיטת של סגל איש, אחד מנחה לפחות במציאת מותנית הקבלה •

 ובאישור המנחה באישור, הלימודים תחילת לפני, רפואה/  החיים מדעי/  הנדסה( / לגיאוגרפיה החוג למעט) מדויקים
 .ס"ביה של הוראה ועדת

 .M.Scאו  .M.A: התואר מסלול

כנית הלימודים ותלמיד בהתאם לנושא מחקרו. בניית תכנית הלימודים "נתפרת" באופן אישי לכל ות: כניתוהת סוג
 הבית ספרית. ובאישור וועדת ההוראה , תיאום עם ראש התוכניתמתבצעת ע"י התלמיד בהתייעצות עם מנחיו

 המנחה.  א"ת לאוניברסיטת שייך, לפחות, מהם שאחד, אקדמי סגל אנשי שני י"ע יונחה MA לתואר תלמידמנחים: 
 שהתלמיד במידה*. ל"בחו או בארץ מחקר ממוסד או אחרת מאוניברסיטה בכיר אקדמי סגל חבר להיות יכול השני
  . נוסף במנחה יחויב לא הוא, הסביבה ללימודי מהחוג אקדמי סגל איש י"ע יונחה

 לאחת א"ת לאוניברסיטת שייך, לפחות מהם שאחד, אקדמי סגל אנשי שני י"ע יונחה MSc לתואר תלמיד
 יכול השני המנחה.  רפואה/  החיים מדעי/  הנדסה( / לגיאוגרפיה החוג למעט) מדויקים מדעים: הבאות מהפקולטות

 במידה*. ל"בחו או בארץ מחקר ממוסד או אחרת מאוניברסיטה הקשים המדעים מתחום בכיר אקדמי סגל חבר להיות
 מדויקים למדעים בפקולטה ממינויו וחצי הסביבה ללימודי בחוג ממינויו שחצי אקדמי סגל איש י"ע יונחה שהתלמיד

 במקרים. נוסף במנחה יחויב לא הוא, א"ת באוניברסיטת  רפואה/  החיים מדעי /הנדסה( / לגיאוגרפיה בחוג למעט)
 ללימודי בחוג, מלאה במשרה סגל איש של M.Sc ל הנחייה לאשר ספרית הבית ההוראה וועדת בסמכות, חריגים

 .הסביבה

 כל( גמר עבודת כל בעבור)  ספרית הבית ההוראה ועדת ר"יו ידי על הרקטור לסגן תוגש משני מנחה לאישור בקשה* 
 .פרסומים ורשימת חיים קורות בצירוף, לגופו מקרה

 בתוכנית זו אין אפשרות למעמד מיוחד, לימודי צבירה.: שנתיים, משך הלימודים
 

ליום שני, החל מסמסטר ב' לוח הזמנים תלוי בשיעורי ההעמקה  בדר"כ בסמסטר א' השיעורים מרוכזים: ימי הלימוד
 ."שנתפרים" לתלמיד ע"י מנחיו בהתאם לנושא המחקר



  
 

 

 The Department of החוג ללימודי הסביבה

Environmental Studies  

 
תחומי תוך שילוב של שני תחומי ידע, המונחים כל אחד ע"י איש סגל המומחה -מחקר רבלפתח : מיועד מטרה

 ת באקדמיה. בתחום. המחקר יכול לעסוק בכל זווית ראייה של תחום הסביבה שקיימ

 .)תזה( גמר עבודת+  השלמה ש"ס שיעורי 8לתואר +  ש"ס 28: כנית הלימודיםות

ש"ס שיעורי השלמה,  8-בנוסף ל) .העמקה בתחומי המחקרש"ס שיעורי  16ש"ס שיעורי חובה,  12: מבנה הלימודים
 (.ובחינת גמר גמר עבודת

 .במדור שכר לימוד: אוניברסיטאי, יש לברר עלויות מדויקות שכר לימוד

 .עפ"י הנוהל המפורסם באתר מלגותמעניק  החוג :מלגה

, התלמיד יעבור שנה"ללפני תחילת  שני מנחים לא נמצאונושא מחקר ו גובש במידה ולא: תזה ללאכנית ומעבר לת
 .כניתוכנית ללא תזה, כמובן שגם אם מולאו התנאים רשאי התלמיד לעבור תולת

 
לשים לב לצרף את כל , יש המרכז למרשם האוניברסיטאירישום מקוון דרך אתר האינטרנט של : ?איך נרשמים

 , ולקחת בחשבון שחלק מהמועמדים יוזמנו לראיון אישי.המסמכים הנדרשים

 

 " הנמצא בלשונית מידע לסטודנט.שאלות ותשובותוכן במסמך " באתר התכניתמידע נוסף ניתן למצוא 

 

  .כניתוראש התעם  ת ייעוץתיאום פגישל, לאליה יאירלפנות יש לפרטים נוספים 

 

 !בהצלחה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.tau.ac.il/tuition-main
https://www.tau.ac.il/tuition-main
https://environment.tau.ac.il/scholarship-prize
https://environment.tau.ac.il/scholarship-prize
https://www.ims.tau.ac.il/Md/rishum/Login.aspx
https://www.ims.tau.ac.il/Md/rishum/Login.aspx
https://go.tau.ac.il/m.a_environment/environment-studies/?id=term-cond
https://environment.tau.ac.il/about-thesis
https://environment.tau.ac.il/about-thesis
https://environment.tau.ac.il/faq
https://environment.tau.ac.il/faq
mailto:eliay@tauex.tau.ac.il
mailto:eliay@tauex.tau.ac.il
mailto:uriobols@tauex.tau.ac.il


  
 

 

 The Department of החוג ללימודי הסביבה

Environmental Studies  

International MA Program in Environmental Studies 
Head of Program: Prof. Alex Golberg 

The M.A. program in Environmental Studies provides candidates with an intensive multidisciplinary 
insight into environmental studies with an emphasis on Israel's unique geographic and geopolitical 
setting. 

Admission Requirements: 
Bachelor's degree with a GPA of at least 3.0 on a 4.0 scale or 80 on a scale of 100, from a 
university or similar accredited institute of higher education. Applicants with a final grade between 
75 and 80 should still apply; the Admissions Committee takes candidates' full applications into 
consideration. 

English Proficiency: All applicants who are from non-English speaking countries or are non-native 
speakers of English must provide proof of English proficiency. The English proficiency tests scores 
must show that the applicant is at the B2 level on the CEFR. Israeli applicants can provide “AMIR” 

.click here To view specific instructions, pleasetest scores.  

Program Length: 1 Year (3 semesters), Accumulation studies are not possible. 

*Days of study: Monday to Thursday *subject to changes. 

Program of Study: Students are required to complete a minimum of 38 credit hours, consists of 
five segments: Introductory courses (4 credits), Core courses (13 credits), Seminars (8 credits), 
Elective courses (12 credits), Research Seminar - Final project (1 credit). (In addition - completion 
course in Statistics - uncredited). 

Thesis track option is available for outstanding students who would like to pursue an academic 
.program's websiteplease visit the  information,depth research. For more -career and an in 

Tuition for international students: $10,500 (Not including health insurance). 
Tuition for Israeli citizens: The basic tuition fee for Israeli citizens is 200% according to TAU’s 
tuition regulations for MA. For reference listed, here are the tuition and fees for the academic year. 

How to apply International applicants apply on the TAU International website. Israeli Applicants 
apply on the Israeli registration portal. Please find the full list of instructions at this link. 

For more information, please visit the program's website and our FAQ page. 
 

For further information or to schedule a meeting with the head of the program please contact Lee 
Mori, Program Coordinator, Tel: +972-3-6406616 Email: leemori4@tauex.tau.ac.il 

Good Luck! 

https://international.tau.ac.il/english_proficiency
https://en-environment.tau.ac.il/International/thesis_track
https://www.tau.ac.il/tuition-booklet-7
https://www.tau.ac.il/tuition-booklet-7
https://www.tau.ac.il/tuition-booklet-2/?tab=0
https://portal.telavivuniv.org/createprofile.php
https://www.ims.tau.ac.il/md/rishum/Login.aspx
https://en-environment.tau.ac.il/International/Apply_Now
https://en-environment.tau.ac.il/International/FAQ
mailto:leemori4@tauex.tau.ac.il

