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 2020 אוגוסט
 

 שלום רב,
 

 .2020באוקטובר  18 ,"אבתשרי תשפ ל'שתחל ביום ראשון,  "אאנו מברכים אותך לקראת פתיחת שנת הלימודים תשפ

 
שחסרים לך עדיין ציונים אחרונים, מכתב אם כבר השלמת את כל מכסת הלימודים לתואר הראשון בחוג, אף הערה: 

 במידע האישי מפורסם סה"כ השעות שבוצעו עד כה. זה אינו מכוון אליך.
 נמצא באתר החוג.טופס למעקב אחר השלמת החובות לתואר 

 באינטרנט הליך לסיום הלימודים.במידע האישי עם קבלת הציונים האחרונים יש לבצע 

 
ורסים על פי ייערך בשיטת המכרז הממוחשב )"בידינג"(, אשר בה מזינים התלמידים את הק של החוגהרישום לקורסים 

  https://humanities.tau.ac.il/yedion/philosophy/coursesמערכת הלימודים שבאתר 

 .יש להירשם לקורסים לשני הסמסטריםועל פי העדפות לוח זמנים ובחירה אישית. 

 

   bidding-https://humanities.tau.ac.il/tau ם באתרמי( מפורסBiddingמידע והנחיות לרישום בשיטת ה"מכרז" )

 .למערכת הבידינגלינק לכניסה 

 

 מועדי הרישום בבידינג 

 10:00בשעה  2020.9.14 ב'עד יום  11:00משעה  2020.9.8' ג: יום מקצה ראשון
 בשעות אחה"צ. 15.9.2020תוצאות המכרז יפורסמו בתאריך 

 /https://www.ims.tau.ac.il/Biddכניסה למערכת הבידינג ולתוצאות הרישום: 
 

 10:00בשעה  02023.9.2' דעד יום  11:00משעה  2020.9.16: יום ד' מקצה שני
 בשעות אחה"צ. 020.9.223תוצאות המכרז יפורסמו בתאריך 

  /https://www.ims.tau.ac.il/Biddכניסה למערכת הבידינג ולתוצאות הרישום: 
 

 
, למתחילים סמסטר רביעי: 200, למתחילים סמסטר שלישי: 150: לתלמידים המתחילים סמסטר שני: הקצאת נקודות

שאלון סקר שביעות רצון . לתלמידים שמילאו את 350, מסמסטר שישי ואילך: 300, למתחילים סמסטר חמישי: 250
 יתווסף בונוס בעבור מילוי כל שאלון.

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

 :מוזמנים לפנות ליועצי החוגפטורים על סמך לימודים קודמים ולהבהרות נוספות, 
 

 שון: ייעוץ במקצה הרישום הרא
 .13:00עד  11:00בשעות  9.10.20יום רביעי, 

 .13:00עד  11:00בשעות  10.10.20יום חמישי, 
 .13:00עד  11:00בשעות  13.9.20יום ראשון, 

 : השניהרישום  ייעוץ במקצה
 .13:00עד  11:00בשעות  17.9.2020יום חמישי, 

 .13:00עד  11:00בשעות  21.9.2020יום שני, 
 .13:00עד  11:00בשעות  22.9.2020יום שלישי, 

 . הקישורים למפגשי הזום יפורסמו באתר החוג סמוך לזמן הייעוץ
 

 )philos@tauex.tau.ac.il( ( או בדוא"ל6409492-03פניות למזכירות החוג טלפונית )
 

https://humanities.tau.ac.il/yedion/philosophy/courses
https://humanities.tau.ac.il/tau-bidding
https://www.ims.tau.ac.il/Bidd/
https://www.ims.tau.ac.il/Bidd/
https://www.ims.tau.ac.il/Bidd/
https://www.ims.tau.ac.il/Bidd/
mailto:philos@tauex.tau.ac.il
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 תשלום שכר לימוד

בון שכר הלימוד לשנת הלימודים אך ורק לתלמידים ששילמו את המקדמה על חש גישה למערכת הרישום תתאפשר
 . הוא הדין לגבי תלמידים ששכר הלימוד שלהם ממומן ע"י גורם חיצוני ולגבי הזכאים לפרס לימודים."אפתש

 

 הלימודים תוכנית

ובאתר  "אפבידיעון תש http://humanities.tau.ac.ilמבנה הלימודים וסדריהם מוסברים באתר הפקולטה באינטרנט 
. באתר זה ניתן לעיין בתיאורי הקורסים של החוג, https://humanities.tau.ac.il/philosophyהבית של החוג בכתובת 

 י הבחינות ובהנחיות נוספות להכנת מערכת השעות. במועד
במבנה פי המתכונת המפורטת בהמשך ובאינטרנט בפרק הדן -לפני ביצוע הרישום יש להרכיב מערכת לימודים על

 ניתן לשבצך בתרגילים שבחרת בעדיפות ראשונה.כולל חלופות לתרגילים למקרה שלא , הלימודים
 

 )תלמידים שהחלו לימודיהם בחוג בשנת הלימודים תש"פ( מהלך הלימודים בשנה ב'

 .בידיעוןחוגי מפורסם -תלמידי חדמהלך הלימודים של 
 

יום חובות , נותר לך להשלים )במהלך השנתיים הבאות( עד לסש"ס( 22) מלאה תוכניתבהנחה שבשנה א' למדת 
 . ש"ס( 60סה"כ שעות לתואר ) ש"ס סמינריונים 8 -ש"ס שיעורים ותרגילים ו 30הלימוד בחוגנו, סך של 

אם לא סיימת את חובות הלימוד של שנה א', אנו ממליצים להשלים אותן בסמסטר א'. הדברים אמורים במיוחד 
 לתלמידים שהחלו את לימודיהם בחוג בסמסטר ב' בשנה שעברה. 

 ידים שהחלו את לימודיהם בסמסטר ב' יכולים, כמובן, להשתתף בשיעורי המשך שבהם כבר למדו שיעור מבוא.התלמ
בשנה ב' ילמדו התלמידים את שיעורי החובה של שנה זו ויבחרו שני שיעורי המשך )בתנאי שהשיגו ציון חיובי במבוא 

  בתחום(, שיעורי יסוד ושיעורי קריאה.
 

 :ש"ס בהתאם למתכונת הבאה 02 ללמודבשנה זו אנו ממליצים 

 סמסטר מס' ש"ס שיעורים

 סמ' א' או ב' 4 קריאה מודרכת: יום וקאנט )לאחר ק"מ דקארט(

 סמ' א' או ב' 2  עשרה-מבוא לפילוסופיה במאה התשע

עשרה )צמוד -קריאה מודרכת: המאה התשע
 למבוא(

 סמ' א' או ב' 2

 סמ' א'** *2 שיעור המשך א'

 סמ' א'** 2 ב' שיעור המשך

ד/ שיעורי קריאה / שיעור המשך ג'/ שיעורי יסו
 אנגלית בשפה הקורס מבוא נוסף/ יזמות/ 

 סמ' א' או ב' 6

 סמ' א' או ב' 2 שיעור מגוון

   20  סה"כ

 
 ש"ס. 4* למעט שיעור ההמשך בלוגיקה + תרגיל צמוד, סה"כ 

 ב'. בסמסטר ן**למעט שיעור ההמשך בפילוסופיה של המדע הנית
 

שמועדיה מפורסמים בידיעון הפקולטה בלוח הבחינות של החוג לפילוסופיה, הוא תנאי  בבחינת הבקיאותציון עובר 
 להשתתפות בסמינרים. מומלץ לגשת לבחינה בסוף שנה ב'.

 
 

http://humanities.tau.ac.il/
https://humanities.tau.ac.il/philosophy
https://humanities.tau.ac.il/yedion/philosophy/ba/mivne
https://humanities.tau.ac.il/yedion/philosophy/ba/mivne
https://humanities.tau.ac.il/yedion/philosophy/ba/mivne


 
 

 Philosophy Department לפילוסופיההחוג  
 The lester and Sally Entin הפקולטה למדעי הרוח 
 Faculty of Humanities ע"ש לסטר וסאלי אנטין 
 Tel Aviv University אוניברסיטת תל אביב 

 

 03-6407630, פקס: 03-6409492לפון: ט 6997801אביב -אביב, תל-, רמת39040קריית האוניברסיטה, ת"ד 
TEL AVIV UNIVERSITY, P.O.B. 39040, RAMAT AVIV, TEL AVIV 6997801, ISRAEL. TEL. 972-3-6409792, FAX 972-3-6407630 

 )תלמידים שהחלו לימודיהם בחוג בשנת הלימודים תשע"ט( מהלך הלימודים בשנה ג'

 .בידיעוןחוגי מפורסם -תלמידי חד מהלך הלימודים של
 :ש"ס בהתאם למתכונת הבאה 16בשנה זו אנו ממליצים ללמוד 

בשנה ג' על התלמידים להשתתף בשני סמינריונים בתחומי פילוסופיה שונים )אצל מרצים שונים(. עליהם לכתוב עבודה 
סמינריונית אחת באחד הסמינריונים ולהגיש עבודת רפראט בסמינריון השני. התנאי להשתתפות בסמינריונים הוא קבלת 

 .כאשר אלה מופיעות בתיאור הסמינר דה בדרישות הקדםועמי)מחושב בציון הגמר( ציון "עובר" בבחינת הבקיאות 
 

 סמסטר מס' ש"ס שיעורים

  סמ' א' או ב' *4 סמינריון א'

 סמ' א' או ב' *4 סמינריון ב'

 סמ' א' ו/או ב' 4 שיעורי יסוד / שיעורי קריאה / שיעור המשך ג'

 סמ' א' ו/או ב' 4 שיעורי בחירה

   ש"ס 16 סה"כ

 ש"ס. 2ש"ס, על התלמידים להשתתף בשיעור נוסף בהיקף של  2בהיקף של * אם הסמינריון 
 

 חל איסור על רישום לקורסים חופפים בשעות הלימוד.

 אין אפשרות להשתתף ולהיבחן בקורס בלי רישום במחשב.
 מומלץ לתלמידים לבדוק את לוח הבחינות קודם רישומם לקורסים ולהימנע מבחינות חופפות.

 

 וביטוליםשינויים 
 בין המקצה הראשון לשני ניתן לבטל קורסים, הביטול יזכה במקצה השני בסך נקודות הקורס שבוטל. 

 .(23:59)עד השעה  29.10.2020 – 18.10.2020כמו כן, ניתן לבטל רישום לקורסים באינטרנט בתאריכים 
 . 29.10.2020 – 25.10.2020 , בשבוע השני בכל סמסטר, בסמסטר א' בתאריכיםטופס מקווןאפשר לבצע דרך  שינויים

 סם באתר החוג.רמידע נוסף יפו
 

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

 

  לתשומת לב
 תנאי קדם להשתתפות בסמינריונים: .1

יורשו להשתתף בסמינריונים. תלמידים  התועברו אונבחנו בבחינת הבקיאות שתלמידים רק בחינת בקיאות: 
 להירשם לסמינריונים בסמסטר ב'. יוכלושמתכוונים לגשת לבחינה במועד חורף, 

 אפשר להשתתף בשני הסמינריונים אצל אותו מרצה.-אי .2
 בעת הרישום לקורסים, יש להקפיד למלא את כל מכסת השעות הנדרשת לתואר.   .3

 .האחריות לספירה נכונה של השעות מוטלת עליך בלבד 
. לא יינתנו דחיות במועדי הגשת בחינת כיתה בית כדין מועד-דין מועד בחינתהחוג מקפיד על מועדי הגשת עבודות.  .4

 בחובות קורס או דחיית מועד הגשת עבודות, גוררת עמה תשלום מיותר.עמידה -עבודות בגין עומס לימודים. אי
 עם קבלת הציונים האחרונים יש לבצע באינטרנט הליך לסיום הלימודים. .5
 

 חובות אוניברסיטאיות לתואר הראשון

  .שלובים" בקורסים מהתוכנית "כלים להשתתף התלמידים נדרשים הלימודיות החובות במסגרת - כלים שלובים .1
 .lwww.core.tau.ac.i :באינטרנט באתר מפורסמים לקורסים הרישום ואופן התוכנית על ומידע פרטים

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

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

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

https://humanities.tau.ac.il/tofes_shinuim
https://humanities.tau.ac.il/tofes_shinuim
http://www.core.tau.ac.il/
http://www3.tau.ac.il/foreign-languages/
http://www3.tau.ac.il/foreign-languages/
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החל משנת הלימודים תשע"ט תלמידי התואר הראשון נדרשים בכל חוגי הלימוד  - ס בשפה האנגליתקור .3

חוגי יוכלו -תלמידים במסלול דו פוסט פטור באנגלית. –באוניברסיטה ללמוד קורס אקדמי אחד בשפה האנגלית 
ס ש" 2לבחור באיזו תכנית לימודים ללמוד את הקורס. כל המטלות בקורס הינן בשפה האנגלית. היקף הקורס 

 א סיום מטלה זו בהצלחה.תלמידים לא יוכלו לסיים את לימודיהם לל לפחות.
 

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

 

 ים להודיע על כך בהקדם האפשרי תלמידים הנתקלים בבעיות נגישות לכיתות ו/או לאולמות הלימוד, מתבקש
 .humstud@tauex.tau.ac.ilאו במייל  6409780-03 למזכירות התלמידים בפקולטה, טלפון

 
 

 שנת לימודים מהנה ומוצלחת,
 

 שרית יובל מירי דביר 
 מזכירת תלמידים עוזרת מינהלית 

 קבלת קהל במזכירות החוג לפילוסופיה: 
 15:00–10:00, יום ב' בשעות 10:00-13:00ימים א', ד', ה' בשעות 

 03-6409492, בבניין גילמן, טלפון 363בחדר 
 לרגל חופשה מרוכזת 23-27.8.2020משרדי האוניברסיטה יהיו סגורים בתאריכים 

 לרגל חג סוכות 4-8.10.2020ובתאריכים 

mailto:humstud@tauex.tau.ac.il

