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 תמוז תשע"ט

2019יולי   

 סטודנט/ית יקר/ה שלום רב,

 

 סדרי רישום לקורסים בשנת הלימודים תש"ף -תואר בוגר 

לקראת פתיחת שנת הלימודים, אנו מברכים אתכם בשנה טובה ומאחלים לכם הצלחה 

 בלימודים.

 

 .2019באוקטובר  27תש"ף, תשרי שנת הלימודים תש"ף תיפתח ביום ראשון, כ"ח ב

 

הפקולטה למשפטים, ובו פירוט הקורסים יתפרסם באינטרנט, במהלך חודש אוגוסט,  ידיעון

 https://law.tau.ac.il/yedion   באתר הפקולטה:

 יש להתעדכן בתכנית הלימודים, בלוח הבחינות ובתקנון לפני הרישום. 

 

 ודים.להלן מידע על סדרי הרישום והלימ

 

 רישום לקורסים 

(  ויכול להתבצע מהמחשב האישי biddingהרישום נעשה באמצעות האינטרנט בשיטת ה"מכרז", )

(   יש מצגת מילולית inghttps://www.tau.ac.il/bidd) באתר הבידינגשלכם מכל מקום בעולם. 

וסרטון המסבירים את עקרונות הרישום. בחלונית מתחת למצגת יש כפתור כניסה, שפותח 

 אפשרויות נוספות כמו גם מערך תמיכה ושאלות נפוצות בענייני רישום במכרז.

 . לכל שנת הלימודים, כלומר הרישום מתבצע לשני הסמסטרים

 

 תשלום מקדמה

אפשר אך ורק לתלמידים אשר שילמו את המקדמה על חשבון שכר גישה למערכת הרישום תת

  הלימוד לשנה"ל תש"ף.

 .לא ניתן לבצע את הרישום לבידינג ללא תשלום מקדמת שכר לימוד

 

 לוחות זמנים לרישום לקורסים

 מתקיים בשני סבבים: סמסטר א' וב'הרישום לקורסים של 

 :מקצה ראשון

בשעה  8.9.2019עד יום ראשון  11:00בשעה  4.9.2019 עי מיום רבי -תלמידי שנה ד' ותואר שני

10:00 . 

 .10:00בשעה  12.9.2019עד יום חמישי   11:00בשעה   9.9.2019מיום שני  -תלמידי שנים ב' וג'

https://law.tau.ac.il/yedion
https://www.tau.ac.il/bidding
https://www.tau.ac.il/bidding
https://www.tau.ac.il/bidding
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 )מקצה שיפורים(: מקצה שני

בשעה  23.9.2019עד יום שני  11:00בשעה  18.9.2019מיום רביעי  -לכל התלמידים בסבב אחד

10:00. 

 

 תוצאות הרישום

שעות מסיום הבידינג של  48תוצאות הרישום לקורסים יתפרסמו באינטרנט באתר הבידינג תוך 

לאחר הבידינג השני, תוצאות הרישום לקורסים יופיעו במערכת השעות במידע  הסבב המסוים.

 האישי בלבד.

 

  אי מימוש לימודים

כך בהקדם, בכתב, למזכירות תלמידים  אם החלטתם שלא ללמוד בשנה"ל תש"ף, יש להודיע על

 . mt@tauex.tau.ac.il כללית באגף רישום ומינהל תלמידים במייל: 

 

  הקצאת נקודות בבידינג

 מכסת הנקודות לתלמידים היא לפי החלוקה הבאה:

 נקודות 650שנה ד'   

 נקודות 600שנה ג'   

 נקודות    400שנה ב' 

 

לכל קורס  2%תלמידים שמילאו את סקר רמת ההוראה הממוחשב, קיבלו נקודות בונוס בבידינג 

 שמילאו.

 .לכן יש לנצל את כל הנקודות בכל אחד מהמקציםבכל מקצה ניתנת הקצאה מחדש של הנקודות, 

 הסבר מפורט לגבי הבידינג, בחירת הקורסים והקצאת הנקודות מצורף.

 

 רישום:להנחיות 

  'המשלבים תארים עם החוג לחשבונאות, החוג לניהול או החוג לכלכלהתלמידי שנה ב 

חייבים ללמוד את הקורס "משפט וכלכלה" עם ד"ר שי נ. לביא. הקורס יוזן במערכת 

 אוטומטית ולא יוצג בבידינג. אין להירשם לקורס אחר באותן שעות. 

 'כתנאי להגשת עבודת  בספרייה ימוש במאגרי מידעסדנת של יש להירשם -תלמידי שנה ג

 אין צורך להקצות נקודות. מפגש זה לא מוצג במערכת השעות לתלמיד. ,הסמינר

mailto:mt@tauex.tau.ac.il
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    תלמידים שמשלימים את התואר בשלוש שנים או יוצאים לחילופי סטודנטים בסמסטר

האחרון ללימודיהם, יגישו בקשה לאחר הבידינג למזכירות להצטרף לקורס חת"ם שנלמד 

 בסמסטר ב'.

 

 

  ולא השלים חובותיו, מתבקש לפנות למזכירות לפני הבידינג, על  לסמינרמי שנרשם בעבר

 מנת שיתאפשר לו להרשם לסמינר אחר בשל מגבלת הסמינרים. 

 החל בשנה ב', ניתן ללמוד אחד מן האשכולות המפורטים בידיעון.  – אשכול לימודים

א בידיעון ובתקנון שימו לב שהשנה נוסף אשכול חדש ביזמות. הסבר מפורט נמצ

 הפקולטה.

  ילמדו את הקורסים הייעודים לתכנית. אין להרשם  -תכנית "משפטים ורוח" תלמידי

לקורס אחר באותן שעות. פירוט הקורסים מופיע בידיעון. הקורסים לא מוצגים  בבידינג. 

 .law.hum.tau@gmail.comלרישום יש לשלוח מייל למזכירות משפטים ורוח 

 חייבים  ללמוד באחת מהסדנאות שמציעה הפקולטה. יש  – תלמידי התואר המואץ

 להקצות לסדנה נקודות בבידינג.

 

 הנחיות כלליות

 בבחירת הקורסים, יש לזכור שאסורה כל חפיפה בשעות ההוראה!  - חפיפה בשעות 

 ב' לקורס בו הוא אינו מעוניין, יוכל  תלמיד אשר נרשם במקצה א' או - ביטול קורסים

 לבטלו בשבוע הראשון של תחילת הלימודים במידע האישי לתלמיד.

 קדם, ועל המערכת הממוחשבת לא בודקת עמידה בתנאי - תנאי קדם לקורסים

לוודא שהם עומדים בדרישות המוקדמות. קבלת הקורס  התלמידים מוטלת האחריות

 עומדקולטה לקליטת התלמיד בקורס אם אינו הפ אינה מהווה התחייבות בבידינג

 בדרישות הקדם. 

 

 . נא לשמור תדפיס רישום. האחריות לתוצאות הרישום מוטלת על התלמיד 

 

התאמה בין הקורסים שהוזנו -לאחר תחילת שנה"ל, לא תתקבלנה פניות בענין אי: אנא שימו לב

 ע"י התלמיד לבין הקורסים אליהם התקבל בפועל.
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 וות המזכירות ואני נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה והבהרה:צ

 

 eynatak@tauex.tau.ac.il            6405898-03שנה א'               עינת עקירב 

 

 ettielma@tauex.tau.ac.il               6408277-03שנה ב'               אתי אלמליח

 

 tauex.tau.ac.il123mich@              6408350-03           שנה ג'     מיכל לייבוביץ

 

 zsharon@tauex.tau.ac.il               6407750-03שנה ד'               שרון זילכה 

 

 

 

 

 

 בברכת שנת לימודים פורייה,

 

 

 

 
 קרת-מיכל גורדון 

 ס' ראש מנהל לתלמידים והוראה

 וצוות מזכירות תלמידים
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