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2019אוגוסט   

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

 
 שלום רב,

 
לימודיך בפקולטה למדעי  . אנו מברכים אותך לקראת תחילתללימודים בחוגנוקשת להתקבל יב ,על פי הרישום שבידינו

 .2019אוקטובר ב 27 "פ,תשכ"ח בתשרי חל ביום ראשון, י פ"הלימודים תשסמסטר א' של שנת  הרוח, בחוג לפילוסופיה.

 
  ,הנך מוזמן/ת למפגש חוגי בו תינתן סקירה כללית על מבנה הלימודים ועל מדיניות החוג, שיתקיים ביום רביעי

 , בניין גילמן. 326, באולם 13:30, בשעה 4.9.2019

  אולם ב ,10:00בשעה , 4.9.2019, רביעייום ב םבידינג יתקייהמפגש הסבר והדרכה לגבי הרישום בשיטת

 .בניין גילמן (,144אתינגר )ע"ש 

 

 

מפגש זה נועד להציג בפניכם את תוכנית הלימודים ולענות על שאלותיכם, על מנת לסייע בקליטתכם המוצלחת בחוג. 
 ים חדשים.תלמידמניסיון העבר אנו יודעים כי מפגש זה הינו מועיל וחשוב ל

 

 כללי

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 . אוניברסיטת תל אביב

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

 
הרישום לקורסים בחוג ייערך בשיטת המכרז הממוחשב )"בידינג"(, אשר בה בוחרים את הקורסים על פי מערכת 

ועל פי העדפות לוח זמנים ובחירה  https://humanities.tau.ac.il/yedion/philosophy/coursesהלימודים שבאתר: 

 .לצורך הרישום לקורסים לשני הסמסטריםלכל מקצה  נקודות 100מוקצים לך אישית. 

 
 מועדי הרישום בבידינג 

 10:00בשעה  11.9.2019' דעד יום  11:00משעה  4.9.2019' ד: יום ראשוןמקצה 
 בשעות אחה"צ. 12.9.2019תוצאות המכרז יפורסמו בתאריך 

 /https://www.ims.tau.ac.il/Biddלמערכת הבידינג ולתוצאות הרישום:  כניסה
 

 10:00בשעה  23.9.2019' בעד יום  11:00משעה  18.9.2019 ד': יום מקצה שני
 בשעות אחה"צ. 24.9.2019תוצאות המכרז יפורסמו בתאריך 

  /https://www.ims.tau.ac.il/Biddלמערכת הבידינג ולתוצאות הרישום:  כניסה
 

  ,https://humanities.tau.ac.il/yedion/bidingguidance ניתן למצוא באתר:הנחיות לרישום בבידינג ופרטים נוספים 

 ."לשאלות ותשובות"וקישור  https://www.ims.tau.ac.il/Bidd/Help/Help.aspx עקרונות הרישום:
 

ידי התלמידים ובאחריותם )בהתאם להנחיות(. תלמידים הזקוקים לייעוץ, להסדרת -הרישום לקורסים השונים ייעשה על
: דוא"ללד"ר ירון סנדרוביץ, יועץ המסלול באמצעות לפנות מוזמנים ימודים קודמים ולהבהרות נוספות, פטורים על סמך ל

senderow@tauex.tau.ac.il ( או באמצעות דוא"ל 6409492-03( טלפונית )363מזכירות החוג )גילמן או ל

(philos@tauex.tau.ac.il( .ולציין מספר טלפון 
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 תשלום שכר לימוד

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  הוא הדין לגבי תש"פ.

 

   לימודיםהתוכנית 

בידיעון תש"פ ובאתר  http://humanities.tau.ac.il באינטרנטהפקולטה מבנה הלימודים וסדריהם מוסברים באתר 
באתר זה ניתן לעיין בתיאורי הקורסים של החוג,  /https://humanities.tau.ac.il/philosophyהבית 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 חלופות לתרגילים למקרה שלא ניתן לשבצך בתרגילים שבחרת בעדיפות ראשונה.
 

 פבשנת הלימודים תש" שנה א' חובות

 א'  סמ' ש"ס   4 מבוא כללי ללוגיקה + תרגיל צמוד
 או ב' סמ' א' ש"ס   2 מבוא לפילוסופיה יוונית

 סמ' א' או ב' ש"ס  4 דקארט מיומנויות יסוד: ק"מ:+  מבוא לפילוסופיה חדשה
 ב'וסמ' א'  ש"ס   6 מטפיזיקההו הכרהתורת המבואות תחומיים: שפה, מדע,  3

 סמ' א' ש"ס   2  בעיית התודעה: היבטים פילוסופיים ומדעיים
 סמ' ב' ש"ס   2 הנפש בתקופתנו )א'(: קריאה בטקסטים פילוסופיים בני זמננו מושג

 )שעות סמסטריאליות( ש"ס 20 כה"ס                                                                                   

 
 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 

 בין המקצה הראשון לשני ניתן לבטל קורסים, הביטול יזכה במקצה השני בסך נקודות הקורס שבוטל. 
 (.23:59)עד השעה  7.11.2019 – 27.10.2019 בתאריכיםכמו כן, ניתן לבטל רישום לקורסים באינטרנט 

 7.11.2019 – 3.11.2019 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  

 

 לתואר הראשוןחובות אוניברסיטאיות 

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

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

ולא הרישום לקורסי האנגלית מתבצע כחלק מהחובות האוניברסיטאיות ובאחריות היחידה, ב"רישום לקורסים" 
 .היחידה ללימודי שפותפרטים באתר  ".בידינג"ב במסגרת 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 -דותלמידים במסלול  .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 יםמידבתום תהליך הרישום יש לזכור לבדוק את הרישום לקורסים. האחריות בעניין זה היא על התל ,
 איננה אחראית לרישום שגוי.

 

http://humanities.tau.ac.il/
https://humanities.tau.ac.il/philosophy
https://humanities.tau.ac.il/yedion/philosophy/ba/cog/year1
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  בהקדם האפשריעל כך  מתבקשים להודיעלאולמות הלימוד, ו/או  בבעיות נגישות לכיתות הנתקליםתלמידים 

 .humstud@tauex.tau.ac.ilאו במייל  6409780-03 פוןטל ,למזכירות התלמידים בפקולטה
 

 
 

 ,שנת לימודים מהנה ומוצלחת
 

 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 

 לרגל חופשה מרוכזת 25-29.8.2019משרדי האוניברסיטה יהיו סגורים בתאריכים 
 חג סוכותיום כיפור ולרגל  8-21.10.2019ובתאריכים 
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