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 2021אוגוסט 

 

 

 תואר ראשון לתלמידים ממשיכיםבידינג  בתשפ"לשנה"ל  הזמנה לרישום לקורסים

 

 יקרים, ות/תלמידים

 

 בתשפ"עם תחילת שנת הלימודים  ן/מברך אתכם תחומית במדעי הרוח-התכנית הרבסגל 

 ד' בחשוון, תשפ"ב., 10.10.2021תיפתח ביום ראשון,  פ"בהלימודים תששנת 

 אופן הרישום לקורסים 

בשיטת המכרז הממוחשב )"בידינג"(, בה תבחרו ייערך הרישום לקורסים של החוג לסמסטר א' וב' 

 האישיות. .ןוהעדפותיכם בידיעון תשפ"באת הקורסים על פי מערכת הלימודים המופיעה 

 מערכת הבידינג

 "לשאלות ותשובות"וקישור ( Biddingמצ"ב הנחיות לרישום בשיטת ה"מכרז" )

  לתוצאותולינק   למערכת הבידינג ,לינק לכניסה  באתר הבידינגכל המידע 

 תאריכי הרישום באמצעות הבידינג

  11:00משעה  30.8.21 'במקצה ראשון: יום 

  10:00בשעה  5.9.21 'אעד יום           
 בשעות הצהריים.  12.9.21תוצאות המכרז יפורסמו ביום א'   

 

  11:00משעה  30.9.2021 ה'מקצה שני:  יום 

  10:00בשעה  4.10.2021' ביום  עד         
 בשעות הצהריים.  4.10.21תוצאות המכרז יפורסמו בתאריך  

תחומית במדעי הרוח, -אם השלמת את כל מכסת הלימודים לתאר הראשון בתכנית הרב
עם קבלת  מכתב זה אינו מכוון אליך. יחד עם זאת, –אף שחסרים לך עדיין ציונים אחרונים 

 הציון האחרון, יש לבצע באינטרנט הליך לסיום הלימודים.

אם  למספר השעות הזוגי. יש לשים לב במידע האישי מפורסם סך השעות שבוצעו עד כה.
ש"ס, או שהקורס הבודד  3ש"ס, יש ללמוד קורס נוסף בהיקף של  3נלמד קורס בהיקף של 

 ש"ס. 2 -ייחשב כ

 בלבד. .השל השעות מוטלת על התלמיד האחריות לספירה נכונה

 
 הקצאת הנקודות:

תוספת  נקודות + 100יוקצו  - סמסטר ב' א"פשהחלו לימודיהם בתש ,שנה א' ות/לתלמידי
נקודות וקורס  5-ש"ס יזוכה ב 3-2קורס בהיקף  -נקודות עבור כל קורס עם ציון חיובי 

 נקודות*.    10-ש"ס יזוכה ב 4בהיקף של 
 נקודות, בתוספת נקודות כמוסבר לעיל *.    200יוקצו   -   שנה ב' ות/לתלמידי
 נקודות, בתוספת נקודות כמוסבר לעיל *.   300יוקצו   -   שנה ג' ות/לתלמידי

 
עבור מילוי כל שאלון  ה/יתווסף לסך הנקודות העומדות לרשות התלמיד 2%* בונוס של עד 

 של סקר רמת ההוראה.
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 כנית לימודים והצעה לת

בנוסף ניתן למצוא את  .בידיעון תשפ"במופיע באתר הפקולטה  התכניתכנית הלימודים של ומבנה ת

 מועדי הבחינות.וכניות הלימודים המעודכנות, תיאורי הקורסים ות

פי המתכונת המפורטת באינטרנט בפרק הדן -יש להרכיב מערכת לימודים על ,לפני ביצוע הרישום

 במבנה הלימודים, כולל חלופות למקרים בהם לא ניתן לשבץ קורסים שנבחרו בעדיפות ראשונה.

 להלן מספר דגשים בבניית מערכת לימודים:

 .אין אפשרות להשתתף בקורס ללא רישום ממוחשב 

  .חל איסור על רישום לקורסים החופפים בשעות הלימוד 

  .מומלץ לבדוק את לוח הבחינות קודם רישומכם לקורסים ולהימנע מבחינות חופפות 

 תשלום שכר לימוד

, אשר שילמו את המקדמה על חשבון שכר .ותהגישה למערכת הרישום תתאפשר אך ורק לתלמידים

יחס לתלמידים ששכר הלימוד שלהם ממומן ע"י גורם . הוא הדין בתשפ"אהלימוד לשנת הלימודים 

 חיצוני או זכאים לפרס לימודים.

לפני מועד  שבוע לפחותשל שכר הלימוד  1לאור זאת חשוב להקפיד ולשלם את תשלום מס' 

הרישום כדי להבטיח את קליטת הוראת התשלום במערכת )גם אם בהוראת התשלום מצוין 

 באישור התשלום החתום על ידי הבנק, למקרה של בירור.תאריך מאוחר יותר(. יש להצטייד 

ניתן לשלם שובר ראשון/ תשלום מס' 1 גם בכרטיס אשראי באמצעות המידע האישי )לתשלום 

התשלום. (, התשלום באשראי מתעדכן ביום1%בכרטיס אשראי יתווספו דמי טיפול בגובה של   

 
 שינויים וביטולים

 21.10.21-10.10.21בין התאריכים  אמצעות המידע האישי ניתן לבטל רישום לקורסים ב

 (.23:59 )בשעה

באמצעות , ניתן לבצע שינויים במערכת, 21.10.21 - 17.10.21בתאריכים   בשבוע השני ללימודים
 טופס שינוייםבקישור:  שיהיה זמין במועדי השינוייםטופס רישום מקוון יעודי לתלמידי התכנית 
בלבד והפקולטה אינה אחראית על רישום  תלמיד/ההאחריות על הרישום לקורסים חלה על ה

 . שגוי

 לבדוק את הרישום לקורסים. התלמיד/ה על, בתום תהליך הרישום 

בקורס במועדים שצוינו, יחויבו בשכר לימוד בגין  ן/שלא יבטלו השתתפותם תלמידים/ות

 .אותו קורס

 חובות אוניברסיטאיות

 כלים שלובים (1

"כלים  תוכניתבקורסים מה להשתתף התלמידים נדרשים הראשון לתואר הלימודיות החובות במסגרת

 "כלים תוכניתה לאתר לפנות יש לקורסים הרישום ואופן תוכניתה על ומידע לפרטים.שלובים"

 . שלובים"

 

 רישום לקורסי אנגלית  (2

הרישום  חובה על הסטודנטים להגיע לרמת פטור באנגלית עד תום השנה הראשונה ללימודיהם.
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מועדי הרישום בבידינג.  שפות ולא במסגרת הרישום לקורסי אנגלית  מתקיים ביחידה ללימודי

משרדי היחידה להוראת שפות: בניין ווב, קומה ב', חדר  . מתפרסמים באתר היחידה ללימודי שפות

 03-6409465 03-6409681, טל': 205

 

 

 קורס בשפה האנגלית  (3

בכל חוגי הלימוד באוניברסיטה נדרשים  עד שנה"ל תשפ"ב שהחלו לימודים תלמידי התואר הראשון

לימודים  תוכניתחוגי יוכל לבחור באיזו -תלמיד במסלול דו ללמוד קורס אקדמי אחד בשפה האנגלית.

תלמיד לא  ש"ס לפחות. 2ללמוד את הקורס. כל המטלות בקורס הינן בשפה האנגלית. היקף הקורס 

  יוכל לסיים את לימודיו ללא סיום מטלה זו בהצלחה.

 

 נגישות 

בבעיות נגישות לכיתות ולאולמות הלימוד, מתבקשים להודיע על כך  .ותהנתקלים .ותתלמידים

או במייל  03-6409780 בהקדם האפשרי למזכירות התלמידים בפקולטה טל'

humstud@tauex.tau.ac.il. 

 

לייעוץ, להסדרת "הכרה בקורסים" מלימודים קודמים ולהבהרות  ות/הזקוקים ות/תלמידים
לתאם על מנת  6409072, 6409073לפנות למזכירות התכנית בטלפון:  ות/נוספות, מוזמנים

 .פגישה עם היועץ האקדמי
 
 

 
 אנו מאחלים לך הצלחה בלימודיך

 צוות התכנית
 
 

  שירה פרנקל       דניאלי יעל      רונן צדקה     יוחאי אופנהיימר     ד"ר  פרופ'
 מזכירת תלמידים      עוזרת ניהולית      יועץ אקדמי        ראש התכנית

 
 

 רצ"ב:

 .רשימת המסגרות )הקבצים( בתכנית 

 ( הנחיות לרישום לקורסים בשיטת המכרזbidding) 

  נא לקרוא בעיון –מבנה ומהלך הלימודים בתכנית 
 
 

 : )בתאום מראש בלבד( תחומית במדעי הרוח-הרבקבלת קהל במזכירות התכנית 
 , בבניין גילמן. 459בחדר 

 
 בחול המועד סוכות, משרדי האוניברסיטה יהיו סגורים.ו 27.8.21 - 22.8.21בין התאריכים 
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