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 בבידינג

2018אוגוסט   
 

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

 
 שלום רב,

 

לימודיך בפקולטה למדעי הרוח, בחוג . אנו מברכים אותך לקראת תחילת ללימודים בחוגנוקשת להתקבל יב ,על פי הרישום שבידינו

 לפילוסופיה.

 .2018אוקטובר ב 14 ,טע"תש חשווןב 'החל ביום ראשון, י טע"הלימודים תשסמסטר א' של שנת 

 
  3.9.2018, שנייתקיים ביום , שמדיניות החוגועל תינתן סקירה כללית על מבנה הלימודים חוגי בו הנך מוזמן/ת למפגש, 

 . גילמן, בניין 281 , באולם12:00 בשעה

  אתינגר אולם ע"ש ב ,10:00בשעה , 3.9.2018, שנייום ב םבידינג יתקייהמפגש הסבר והדרכה לגבי הרישום בשיטת

 .בניין גילמן (,144)

 

 

אשר בה מזינים התלמידים את הקורסים על פי מערכת הלימודים  ,בשיטת המכרז הממוחשב )"בידינג"(הרישום לקורסים בחוג ייערך 
  groups/philosophy/course-http://humanities1.tau.ac.il/yedion/18/19שבאתר: 

 .יש להירשם לקורסים לשני הסמסטריםהאישית. ועל פי העדפותיהם מבחינת לוח הזמנים והבחירה 

 
 מועדי הרישום בבידינג:  

 10:00בשעה  5.9.2018' דעד יום  11:00משעה  3.9.2018' ב: יום מקצה ראשון

 http://www.ims.tau.ac.il/bidd: בשעות אחה"צ באתר 8.9.2016תוצאות המכרז יפורסמו בתאריך 
 

 10:00בשעה  16.9.2018' אעד יום  11:00משעה  13.9.2018 'ה: יום מקצה שני
 http://www.ims.tau.ac.il/bidd: בשעות אחה"צ באתר 917..2018תוצאות המכרז יפורסמו בתאריך 

 
באתר ו ,https://www.ims.tau.ac.il/Bidd/Help/Help.aspx ופרטים נוספים ניתן למצוא באתר הבידינג:ההנחיות לרישום בבידינג 

 .החוג

 

 
 

הוא הדין  ט.תשע"את המקדמה על חשבון שכר הלימוד לשנת הלימודים  מושילתתאפשר אך ורק לתלמידים שגישה למערכת הרישום 
 הזכאים לפרס לימודים. לגביו חיצוניתלמידים ששכר הלימוד שלהם ממומן ע"י גורם  לגבי

 
גם בכרטיס אשראי באמצעות המידע האישי. לתשלום בכרטיס אשראי יתווספו דמי  1ניתן לשלם את שובר המקדמה / תשלום מס' 

 שלום באשראי מתעדכן ביום התשלום. . הת1%בגובה של טיפול 
 .  info-https://go.tau.ac.il/ba/personal -לתשלום המקדמה בכרטיס אשראי 

מועד הרישום.לפני יש לשלם עד שבוע תשלום בבנק   
 

 טבידיעון תשע" http://humanities.tau.ac.il באינטרנטהפקולטה מבנה הלימודים וסדריהם מוסברים באתר  - לימודיםה תוכנית

באתר זה ניתן לעיין בתיאורי הקורסים של החוג,  /osophyhttps://humanities.tau.ac.il/philובאתר הבית של החוג בכתובת 
 במועדי הבחינות ובהנחיות נוספות להכנת מערכת השעות. 

 

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

.הבחרת בעדיפות ראשונש תרגיליםלשבצך ב ניתןלמקרה שלא  לתרגילים חלופות  

 
. תלמידים הזקוקים לייעוץ, לשני הסמסטריםידי התלמידים ובאחריותם )בהתאם להנחיות( -הרישום לקורסים השונים ייעשה על

 :מוזמנים לפנות ליועצי החוגלהסדרת פטורים על סמך לימודים קודמים ולהבהרות נוספות, 
 ; 14:00 –11:00בשעות  4.9.2018בתאריך  :  ייעוץ במועד הרישום הראשון

 ;14:00 –11:00בשעות  13.9.2018בתאריך  :  ייעוץ במועד הרישום  השני

 ולציין מספר טלפון. (philos@tauex.tau.ac.il)מייל -או באמצעות אי (03-6409492( או טלפונית )363)גילמן במזכירות החוג 

http://humanities1.tau.ac.il/yedion/18-19/groups/philosophy/course
http://www.ims.tau.ac.il/bidd
http://www.ims.tau.ac.il/bidd
https://www.ims.tau.ac.il/Bidd/Help/Help.aspx
https://humanities.tau.ac.il/sites/humanities.tau.ac.il/files/media_server/humanities/philosophy/new_site/Bidding-ins.pdf
https://humanities.tau.ac.il/sites/humanities.tau.ac.il/files/media_server/humanities/philosophy/new_site/Bidding-ins.pdf
https://humanities.tau.ac.il/sites/humanities.tau.ac.il/files/media_server/humanities/philosophy/new_site/Bidding-ins.pdf
https://go.tau.ac.il/ba/personal-info
http://humanities.tau.ac.il/
https://humanities.tau.ac.il/philosophy
http://humanities1.tau.ac.il/yedion/18-19/groups/philosophy/ba/yedion66
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 טבשנת הלימודים תשע" שנה א' חובות

 א'  סמ' ש"ס   4 מבוא כללי ללוגיקה + תרגיל צמוד

 או ב' סמ' א' ש"ס   4 + קריאה מודרכת: פילוסופיה יוונית מבוא לפילוסופיה יוונית

 סמ' א' או ב' ש"ס  4 + קריאה מודרכת: דקארט מבוא לפילוסופיה חדשה

 או ב'ו/סמ' א'  ש"ס    8 * מבואות בתחומי הלימוד 4

 ש"ס 20 סה"כ                                                                            

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

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

 בשעות הלימוד. חל איסור על רישום לקורסים חופפים

 בחן בקורס בלי רישום במחשב.יאין אפשרות להשתתף ולה
 הבחינות קודם רישומם לקורסים ולהימנע מבחינות חופפות.מומלץ לתלמידים לבדוק את לוח 

 
 שינויים וביטולים

 בין המקצה הראשון לשני ניתן לבטל קורסים, הביטול יזכה במקצה השני בסך נקודות הקורס שבוטל. 
 (.23:59)עד השעה  25.10.2018 – 14.10.2018 כמו כן, ניתן לבטל רישום לקורסים באינטרנט בתאריכים

 25.10.2018 – 21.10.2018 בתאריכיםבסמסטר א'  ,בשבוע השני בכל סמסטרבמזכירות החוג, אפשר לבצע  שינויים
 בשעות הקבלה. 

 

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

 חובות אוניברסיטאיות לתואר הראשון
 על ומידע פרטים  .שלובים" "כלים תוכניתבקורסים מה להשתתף התלמידים נדרשים הלימודיות החובות במסגרת - כלים שלובים .1

 .www.core.tau.ac.il :באינטרנט באתר מפורסמים לקורסים הרישום ואופן תוכניתה
 

 חובה להגיע לרמת פטור באנגלית עד תום השנה הראשונה ללימודים. .2
 ולא במסגרת הרישוםהרישום לקורסי האנגלית מתבצע כחלק מהחובות האוניברסיטאיות ובאחריות היחידה, ב"רישום לקורסים" 

 פרטים באתר היחידה ללימודי שפות ".בידינג"ב
 anguages/index.php?lang=hel-http://www5.tau.ac.il/foreign 

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

החל משנת הלימודים תשע"ט נדרשים תלמידי התואר הראשון בכל חוגי הלימוד באוניברסיטה ללמוד   - אנגליתהשפה בקורס  .3
חוגי יוכלו לבחור באיזו תכנית לימודים ללמוד את הקורס. כל המטלות -במסלול דותלמידים  קורס אקדמי אחד בשפה האנגלית.

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

 
 את תשלומי שכר הלימוד.   ושהסדיר יםסטודנטהקוד מחשב וכתובת דוא"ל ניתנים אוטומטית לכל  חשוב ביותר:

 א ב"מידע אישי" בכתובת:ומידע מפורט אודות הקוד האישי וכתובת דוא"ל ניתן לקר

https://www.ims.tau.ac.il/tal/Default.aspx . 
 האוניברסיטה וקבלת מידע והודעות.יש להכנס לאתר לאישרור הקוד להפעלת התקשורת עם 

 

 והפקולטה איננה יםבתום תהליך הרישום יש לזכור לבדוק את הרישום לקורסים. האחריות בעניין זה היא על התלמיד ,
 אחראית לרישום שגוי.

 

  למזכירות בהקדם האפשריעל כך  מתבקשים להודיעלאולמות הלימוד, ו/או  בבעיות נגישות לכיתות הנתקליםתלמידים 
 .03-6409780 פוןטל ,התלמידים בפקולטה

 
 ,שנת לימודים מהנה ומוצלחת

 מירי דביר
 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 

 לרגל חופשה מרוכזת 26-31.8.2018בתאריכים משרדי האוניברסיטה יהיו סגורים 
 לרגל חג סוכות 20.9-1.10.2018ובתאריכים 

http://www.core.tau.ac.il/
http://www5.tau.ac.il/foreign-languages/index.php?lang=he
https://www.ims.tau.ac.il/tal/Default.aspx
https://www.ims.tau.ac.il/tal/Default.aspx
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 להכנת מערכת השעות הטיוט
 טחובות שנה א' בשנת הלימודים תשע"

 
 
 
 

 :(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 _______________ קריאה מודרכת דקראט  

 ש"ס 2     ד"ר דנה ריזנפלד מבוא כללי ללוגיקה                        

 ש"ס 2     תרגיל לוגיקה                                   קבוצה ______________

 

 

 :(121מבואות בתחומי הלימוד השונים )מסגרת 

 
 סמסטר שם המרצה שם המבוא

 ש"ס 2  ___  ____________________ _________________________

 ש"ס 2  ___  ____________________ _________________________

 ש"ס 2  ___  ____________________ _________________________

 ש"ס 2  ___  ____________________ _________________________

 

 

 

 

'א  


