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 2017פברואר 
 סטודנט/ית יקר/ה שלום רב,

 
 

 סמסטר ב' – זסדרי רישום לקורסים בשנת הלימודים תשע" -עיוניתואר שני  הנדון:
 

 לך הצלחה בלימודים.מאחלים אנו הלימודים לקראת פתיחת 
 

 .2017במרץ  13ו באדר תשע"ז, "שני, טיפתח ביום  זתשע" סמסטר ב'
 .2017במרץ  14 שלישייחלו ביום הלימודים בתואר השני 

 
 ידיעון הפקולטה למשפטים 

 law.tau.ac.il-https://yedionU3T/U3T תפרסם באתר הפקולטה למשפטים בלבד :מ
 

 ."תואר שני -תקנון -אודות הידיעון" והתקנון מופיע תחת "תכנית תאר מוסמךרשימת הקורסים מתפרסמת תחת "
 לקרוא את הידיעון בעיון כדי להתעדכן בתכנית הלימודים ולוח הבחינות של שנת הלימודים, כמו גם בנהלי הפקולטה.יש 

 
 

 ניהול מידע אישי 
 http://mytau.tau.ac.il–האתר המרכזי לניהול המידע האישי האוניברסיטאי שלכם הינו  .1
מנהל את המידע האישי של התלמיד ומאפשר  – http://www.ims.tau.ac.ilתלמיד" אתר "מידע אישי ל .2

 צוע פעולות שונות.ילכם צפייה בנתונים שלכם וב
 
 

 אשרור חשבון הדואר האוניברסיטאי 
 סיסמה) באתר הבא: תלמידים  חדשים מתבקשים לאשרר את חשבון הדואר האוניברסיטאי (ולהחליף

https://www.tau.ac.il/newuser/ 
 

, ועל מכתב הקבלה לתכניתהמופיע על גבי  ספרות 4הקוד האישי, מספר בן האישרור מתבצע בעזרת 
נהל יום ומלפנות למדור תלמידים באגף ריש ניתןאת הקוד האישי  אם שכחת .גבי שוברי התשלום

 . 03-6408331בטלפון  09:00-15:00וביום ג'  09:00-12:00ה'  –תלמידים, בשעות הקבלה בימים א' 
 

 כתובת דואר אלקטרוני
האוניברסיטה מספקת לכל תלמיד חשבון דוא"ל (ללא תשלום). על התלמיד להפעיל  כתובת  זו לקראת שנת 

ובאחריות התלמיד להתעדכן בהודעות  בלבד, זות לכתובנשלחות הלימודים. הודעות אקדמיות ומנהליות 
 mail-http://www.law.tau.ac.il/Heb/eהסבר מפורט בנושא ניתן באתר הפקולטה בכתובת .  אלה חשובות

 
 כמובן לפנות במייל:ו 03-6406482צוות המזכירות ישמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה והבהרה בטלפון  

 oritk@tauex.tau.ac.il   גב' אורית קטן   –תואר שני עיוני 
 seffiw@tauex.tau.ac.il  טראובספי ויינגב'     –תואר שני מחקרי 

                                
 peeray@tauex.tau.ac.il     איילת פארגב'      
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 רישום לקורסיםה

 .או למייל 03-6406427החזיר את הטופס מלא לפקס הרישום יתקיים על גבי הטופס המצורף, יש ל
 

 שינויים במערכת. ניתן יהיה לבצע בשבועיים הראשונים של הסמסטר 
 ימים לפני הרישום, על מנת שאפשרות הרישום תהיה פתוחה. 7יש לשלם את המקדמה לפחות 

 
 

, עליך להודיע על כך בהקדם, בכתב, למזכירות זאם החלטת שלא ללמוד בשנה"ל תשע" מוש לימודים:יאי מ
תארים מתקדמים של ולמזכירות  mt@tauex.tau.ac.il במייל נהל תלמידיםיתלמידים כללית באגף רישום ומ

 oritk@tauex.tau.ac.ilאו במייל  6406427-03פקולטה למשפטים בפקס: ה
 

) ועליכם לבחור /כלליתכנית הלימודים הינה תכנית מובנית בדגש על התמחות נושאית (מסחרי/ציבורי/פלילי/אזרחי
 את הקורסים לפי מסלול הלימודים שלכם כמפורט בידיעון.

 
 

 על פי תכנית הלימודים יש להירשם לקורסים כדלקמן:
 

נוספים מהיצע הקורסים לפי יש ללמוד את סמינר החובה לשנה א' "גישות תיאורטיות למשפט" ושלושה קורסים 
 ירה).כפי שמפורט בידיעון (ליבה, בחשלכם המסלול 

 
 
 

 לשאלות ניתן לפנות למזכירות במייל או בטלפון.
 אנו מאחלים לכם לימודים מהנים ושנה מוצלחת.

  

 
  
 בברכת לימודים מוצלחים, 
  
  
 מיכל גורדון קרת 

 ע' משנה מנהלי לדקאן לענייני תלמידים והוראה 
 וצוות מזכירות תארים מתקדמים
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 טופס  רישום לקורסים
 

 
 שם פרטי: ______________ __________________שם משפחה:

 
 מס' זיהוי 

         
 

 כללי/  אזרחי/  מסחרי/  ציבורי/  פלילישנה _______     מסלול:      שני   תלמיד/ת תואר 
  
 

 טלפון: _____________________
 

 כתובת אי מייל _____________________________________________
 

 נרים חובה:קורסים וסמי
 שם הקורס     מספר קורס  קבוצה סמסטר

 
 גישות תיאורטיות למשפט  14115466     
 

 
 :של המסלול קורסי ליבה ובחירה

 שם הקורס     מספר קורס  קבוצה סמסטר
 
               
              
              
              

  
 
 
 
  

 _________________חתימה _  תאריך ________________
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