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 שלום רב,
 

 .2018אוקטובר ב 14 ,טע"תש ' בחשווןהביום ראשון,  שתחל טתשע"שנת הלימודים פתיחת אנו מברכים אותך לקראת 
 
 

 , 8.10.2018, שניפגישה עם יועצי החוג והרשמה לקורסים המבוקשים תתקיים ביום 

 ., בניין גילמן363, במזכירות החוג לפילוסופיה, חדר 12:00-10:00ות בשע
 

יש לעיין באינטרנט בתכנית הלימודים ולהכין  לקראת השיחה עם יועץ החוג והרשמה לקורסים המבוקשים
 תכנית לימודים לשני הסמסטרים.

 

אם כבר השלמת בהצלחה את כל מכסת לימודי ההשלמה לקראת התואר השני בחוג, עליך לפנות 

 מיידית למזכירות כדי שתיבדק האפשרות להעבירך ללימודי התואר השני.
 ."בידינג"(שיטת המכרז )מתקיים ב התואר השניהרישום לקורסים לתלמידי 

 /https://humanities.tau.ac.il, בכתובת: באינטרנטפקולטה הלימודים וסדריהם מוסברים באתר התכנית מבנה 
 .  /https://humanities.tau.ac.il/philosophyובאתר הבית של החוג בכתובת:  טבידיעון תשע"

 . ובהנחיות נוספות להכנת מערכת השעותשל החוג  בתיאורי הקורסיםבאתר זה ניתן לעיין 
 

יש לעיין באינטרנט בתכנית הלימודים ולהכין  מבוקשיםהלקראת השיחה עם יועץ החוג והרשמה לקורסים 
 מודים לשני הסמסטרים.תכנית לי

 
 :ייעוץקראת הרישום והל

  טתשע"את המקדמה על חשבון שכר הלימוד לשנת הלימודים  מושיליתאפשר אך ורק לתלמידים שהרישום ; 
 הזכאים לפרס לימודים. לגביו חיצוניתלמידים ששכר הלימוד שלהם ממומן ע"י גורם  הוא הדין לגבי

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

 . התשלום באשראי מתעדכן ביום התשלום. 1%יתווספו דמי טיפול בגובה של 
 \?tps://www.ims.tau.ac.il/Tal/default.aspxht :לתשלום שכ"ל לתלמידים ממשיכים

 מועד הרישום.לפני תשלום בבנק יש לשלם עד שבוע 
 
  מצ"ב טופס לרישום הקורסים הרצויים. עליך לבחור קורסים לשני הסמסטריםלהכין תכנית לימודים ,

ההשלמה על הרישום לכל קורסי החובה במסגרת שעות יש להקפיד בהתאם למכסת השעות שנקבעה לך. 
 כמפורט באתר החוג.

 
 לתשומת לבם של תלמידים חדשים

" להיבחן באחד מן המועדים עד לתום השנה הראשונה מעבר מבחן בקיאות"תלמידים שהתקבלו על תנאי על ה
-ו 4.1.2019: ט. מועדי הבחינה בשנת הלימודים תשע"באתרמפורסמות ואר השני. ההנחיות למבחן של הת

11.9.2019 . 
 

 שינויים במערכת

 (.23:59)עד השעה  25.10.2018 – 14.10.2018 ניתן לבטל רישום לקורסים באינטרנט בתאריכים
  בתאריכיםבסמסטר א'  ,בשבוע השני בכל סמסטרבמזכירות החוג, אפשר לבצע  שינויים

 בשעות הקבלה.  25.10.2018 – 21.10.2018
 

 

 הזמנה זו אינה אישור קבלה לחוג לפילוסופיה 

https://humanities.tau.ac.il/
https://humanities.tau.ac.il/philosophy/
http://humanities1.tau.ac.il/yedion/18-19/groups/philosophy/course?agree=1
https://humanities.tau.ac.il/sites/humanities.tau.ac.il/files/media_server/humanities/philosophy/old_site/Required-prema.pdf
https://www.ims.tau.ac.il/Tal/default.aspx?/
https://humanities.tau.ac.il/sites/humanities.tau.ac.il/files/media_server/humanities/philosophy/new_site/Bekiut18-19.pdf
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 בשעות הלימוד שלהם. זה את זה חל איסור על רישום לקורסים החופפים
 מומלץ לתלמידים לבדוק את לוח הבחינות קודם רישומם לקורסים ולהימנע מבחינות חופפות. 

 בחן בקורס בלי רישום במחשב.יולה אין אפשרות להשתתף

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

 

 . האחריות היא עליך והפקולטה איננה אחראית לרישום שגוי.לבדוק ב"מידע האישי" את מערכת השעותיש 

 
 לאחר לימודי ההשלמה בחירת מסלול לימודים

 מוקדם ככל האפשר. םבמסלול ללא תזה, להודיע על בחירת יםהבוחר יםמומלץ לתלמיד

 . דווחו על הפסקת לימודים דרך המידע האישי, יםלהפסיק את הלימודים בחוג מיוזמת יםהמבקש יםתלמיד

 
ידע שהסדיר את תשלומי שכר הלימוד.  מ תלמידקוד מחשב וכתובת דוא"ל ניתנים אוטומטית לכל  :חשוב ביותר

  :"מידע אישי" לתלמיד בכתובתב מצואמפורט אודות הקוד האישי וכתובת דוא"ל, ניתן ל

www.ims.tau.ac.il/tal/Default.aspx 

 

  בהקדם על כך  מתבקשים להודיעהלימוד, לכיתות ו/או לאולמות בבעיות נגישות  הנתקליםתלמידים

 .03-6409780 למזכירות התלמידים בפקולטה טל' האפשרי

 
 אנו מאחלים לך שנת לימודים מהנה ומוצלחת.

 
 

 ,בברכה
 

 מירי דביר
 עוזרת מינהלית

 
 

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

 03-6409492, טלפון , בבניין גילמן363בחדר 
 לרגל חופשה מרוכזת 26-31.8.2018משרדי האוניברסיטה יהיו סגורים בתאריכים 

 לרגל חג סוכות 20.9-1.10.2018ובתאריכים 
 

http://www.ims.tau.ac.il/tal/Default.aspx

