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2020 פברואר  
 

 הזמנה זו אינה מהווה הודעה על קבלה ללימודים לאוניברסיטה או לחוג ואינה באה במקומה.

 
 שלום רב,

 

לימודיך בפקולטה למדעי . אנו מברכים אותך לקראת תחילת ללימודים בחוגנוקשת להתקבל יב ,על פי הרישום שבידינו
 .2020במרץ  8 "פ,תשי"ב באדר חל ביום ראשון, י פ"הלימודים תש' של שנת בסמסטר  הרוח, בחוג לפילוסופיה.

 

, בניין גילמן 363במזכירות החוג לפילוסופיה, חדר הרשמה לקורסים המבוקשים תתקיים ה

 .13:00-10:00ות , בשע4.3.2020, רביעיביום 
 

ותיבת דוא"ל של  "מידע אישי"י קוד אישי למערכת טניתן באופן אוטומ חדש שהסדיר את מקדמת שכר הלימוד תלמידלכל 
לאחר שתבצעו כניסה ראשונית למערכת ניתן לבצע "עקוב אחרי" מהדוא"ל שלכם באוניברסיטת תל . אוניברסיטת תל אביב

 .כך תוכלו לקבל מידע חשוב עבורכםאביב לדוא"ל האישי שלכם. 
 לתלמיד. "מידע אישי"דוא"ל, ניתן לקרוא ב למידע מפורט אודות הקוד האישי וכתובת

 

 תשלום שכר לימוד

הוא הדין  .פתש"לסמסטר ב' את המקדמה על חשבון שכר הלימוד  מושילתאפשר אך ורק לתלמידים שהרישום לקורסים י
 הזכאים לפרס לימודים. לגביו חיצוניתלמידים ששכר הלימוד שלהם ממומן ע"י גורם  לגבי

 

   לימודיםה תוכנית

ובאתר הבית  פבידיעון תש" http://humanities.tau.ac.il באינטרנטהפקולטה מבנה הלימודים וסדריהם מוסברים באתר 
באתר זה ניתן לעיין בתיאורי הקורסים של החוג, במועדי  https://humanities.tau.ac.il/philosophy /של החוג בכתובת 

 הבחינות ובהנחיות נוספות להכנת מערכת השעות. 

יש להרכיב מערכת לימודים על-פי המתכונת המפורטת בהמשך ובאינטרנט בפרק הדן במבנה הלימודים, כולל חלופות 

.הבחרת בעדיפות ראשונש תרגיליםלשבצך ב ניתןלמקרה שלא  לתרגילים  

 
 וסמסטר א' בשנת הלימודים תשפ"א( פבשנת הלימודים תש")סמסטר ב'  שנה א' חובות

 תשפ"א בשנת הלימודיםא'  סמ' ש"ס   4 מבוא כללי ללוגיקה + תרגיל צמוד
 או סמ' א' תשפ"א סמ' ב' ש"ס   4 + קריאה מודרכת: פילוסופיה יוונית מבוא לפילוסופיה יוונית

 או סמ' א' תשפ"א סמ' ב' ש"ס  4 : דקארטמיומנויות יסוד: ק"מ+  מבוא לפילוסופיה חדשה
 או סמ' א' תשפ"א סמ' ב' ש"ס   8 * מבואות בתחומי הלימוד 4

 או סמ' א' תשפ"א סמ' ב'  ש"ס   2 מתוך קורסי המגוון המופיעים בפירוט הקורסים) קורס מגוון
 ש"ס 22  סה"כ                  (ושאינם מחוגי הלימוד שלך בידיעון החוג

 
בשנה ב' יבחרו התלמידים שני תחומי לימוד )דרוש ציון חיובי במבוא בתחום(, במסגרתם ישתתפו בשיעורי המשך  * 

   המדע הנלמד בסמסטר ב'.למעט שיעור ההמשך בפילוסופיה של  הניתנים בסמסטר א' בלבד
  

 בשעות הלימוד. חל איסור על רישום לקורסים חופפים
 בחן בקורס בלי רישום במחשב.יאין אפשרות להשתתף ולה

 מומלץ לתלמידים לבדוק את לוח הבחינות קודם רישומם לקורסים ולהימנע מבחינות חופפות.
 

 וביטוליםשינויים 

 (.23:59)עד השעה  19.3.2020 – 8.3.2020 בתאריכיםניתן לבטל רישום לקורסים באינטרנט 
 בשעות הקבלה.  2020.3.19 – 2020.3.15 בתאריכים בשבוע השניבמזכירות החוג, אפשר לבצע  שינויים

 
מת, לא ביטלת במועד = שילמת!הלימוד יחושב לפי מספר השעות אליהן נרש-חשבון שכר  

 

 

https://www.ims.tau.ac.il/tal/Default.aspx
https://www.ims.tau.ac.il/tal/Default.aspx
https://www.ims.tau.ac.il/tal/Default.aspx
https://www.ims.tau.ac.il/tal/Default.aspx
http://humanities.tau.ac.il/
https://humanities.tau.ac.il/philosophy%20/
https://humanities.tau.ac.il/yedion/philosophy/ba/mivne
https://humanities.tau.ac.il/yedion/philosophy/ba/mivne
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 חובות אוניברסיטאיות לתואר הראשון

  .שלובים" "כלים תוכניתבקורסים מה להשתתף התלמידים נדרשים הלימודיות החובות במסגרת - שלוביםכלים  .1
 .lwww.core.tau.ac.i :באינטרנט באתר מפורסמים לקורסים הרישום ואופן תוכניתה על ומידע פרטים

 
 לרמת פטור באנגלית עד תום השנה הראשונה ללימודים.חובה להגיע  - רישום לקורסי אנגלית  .2

ולא במסגרת הרישום לקורסי האנגלית מתבצע כחלק מהחובות האוניברסיטאיות ובאחריות היחידה, ב"רישום לקורסים" 
 .היחידה ללימודי שפותפרטים באתר  ".בידינג"ב הרישום

  03-6409465; 03-6409681, טל': 205: בניין ווב, קומה ב', חדר ללימודי שפות משרדי היחידה
 

בכל חוגי הלימוד באוניברסיטה ללמוד קורס אקדמי אחד נדרשים תלמידי התואר הראשון   - אנגליתהשפה בקורס  .3
 חוגי יוכלו לבחור באיזו תכנית לימודים ללמוד את -תלמידים במסלול דו .פוסט פטור באנגלית – בשפה האנגלית

תלמידים לא יוכלו לסיים את לימודיהם  ש"ס לפחות. 2הקורס. כל המטלות בקורס הינן בשפה האנגלית. היקף הקורס 
 ללא סיום מטלה זו בהצלחה.

 
 והפקולטה יםניין זה היא על התלמידבתום תהליך הרישום יש לזכור לבדוק את הרישום לקורסים. האחריות בע ,

 איננה אחראית לרישום שגוי.
 

  בהקדם האפשריעל כך  מתבקשים להודיעלאולמות הלימוד, ו/או  בבעיות נגישות לכיתות הנתקליםתלמידים 
 .stud@tauex.tau.ac.ilhumאו במייל  6409780-03 פוןטל ,למזכירות התלמידים בפקולטה

 
 

 ,מהנה ומוצלח סמסטר
 

 שרית יובל מירי דביר 
 יםתלמידמזכירת  עוזרת מינהלית 

 
 
 

 קבלת קהל במזכירות החוג לפילוסופיה: 

 15:00–10:00יום ב' בשעות , 10:00-13:00ימים א', ד', ה' בשעות 
 03-6409492, טלפון , בבניין גילמן363בחדר 

  

http://www.core.tau.ac.il/
http://www3.tau.ac.il/foreign-languages/
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mailto:humstud@tauex.tau.ac.il
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 להכנת מערכת השעותטיוטה 
 וסמסטר א' תשפ"א פ"תש בסמסטר ב'חובות שנה א' 

 
 שעות בסמסטר הנוכחי 8-10מומלץ ללמוד לפחות 

 
 

 :(120שיעורי חובה )מסגרת 
 

 סמסטר שם המרצה 
 

 ש"ס 2   ____________________  מבוא לפילוסופיה יוונית                 

  ש"ס 2   קבוצה _______________ קריאה מודרכת: פילוסופיה יוונית 

 

 ש"ס 2   ____________________ מבוא לפילוסופיה חדשה                

 ש"ס 2   קבוצה _______________ ט  ראדק מיומנויות יסוד: ק"מ

 ש"ס 2     סמסטר א' תשפ"אמבוא כללי ללוגיקה                       

 ש"ס 2      תרגיל לוגיקה                               

 

 ש"ס 2 ____      ____________________ קורס מגוון

 

 :(121מבואות בתחומי הלימוד השונים )מסגרת 

 
 סמסטר שם המרצה  שם המבוא

 ש"ס 2 ___     

 ש"ס 2 ___     

 ש"ס 2 ___     

 ש"ס 2 ___     

 


