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 תש"ף אב

 2020 אוגוסט
 

 לתלמידי שנה א' ברוכים הבאים ושלום רב,

 

 והנאה בלימודים.מאחלים לכם הצלחה  . אנועל קבלתכם ללימודים בפקולטה למשפטים ברכות

 

 .2020באוקטובר  18 בתשרי, ל'תיפתח ביום ראשון,  תשפ"אשנת הלימודים 

 

 :להלן מידע על סדרי הרישום והלימודים

 

  .15/10/2020-11 עד חמישי ראשוןימים  -תכנית האוריינטציה .1

מידע  מדריכי האוריינטציה, תלמידים משנים מתקדמות,במהלך ימים אלו יעבירו לכם 

כיצד לקרוא  ובהםלקראת הלימודים בפקולטה,  תכניםלגבי ההתנהלות באוניברסיטה וכן 

 .דין, מושגי יסוד ועוד ופסקי חוקים

 אל תשכחו להצטרף! פייסבוק.ה בקבוצתגם  יפורסמובנפרד ו יישלחולו"ז ותכנית מפורטת 

 (משפטים אוניברסיטת תל אביב - פ"אאוריינטציה תש)

 

קורסי חובה. תלמידי שנה א' מ הבנויה מובנית מערכתהינה  נה א'מערכת השעות של ש .2

. דלים מבחינת התכנים בין המסלולים, כאשר אין הב2א -ו 1מחולקים לשני מסלולים, א

 הרישום. לבדוק את המסלולים וכן את לוח הבחינות טרם  עליכם

 

רביעי עד יום  11:00בשעה  16.9.20 רביעימיום לקורסים של שנה א' יתקיים  הרישום .3

 היזו"בידינג", ה באמצעות האינטרנט בשיטת המכרז הרישום נעש .10:00בשעה  23.9.20

והיא משבצת לקבוצות לימוד על פי  מערכת ממוחשבת אליה מזין התלמיד את העדפותיו,

מכל מקום מהמחשב האישי שלכם  הרישום במערכת הבידינג מתבצע. מספר המקומות בהן

 הסבר על תהליך הרישום ועל אופן ההרשמה לקורסים מופיע בהמשך למסמך זה.  .בעולם

 

 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/groups/671755313606253
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 לתלמידי שנה א' (Bidding)תהליך הרישום באמצעות שיטת "המכרז" 

 

 בידינג(:"מכרז" הכתובת הישירה לרישום באמצעות ה( 

             /https://www.ims.tau.ac.il/Bidd 

 :כתובת האתר "מידע אישי לתלמיד" בו מנוהל המידע האישי האוניברסיטאי שלך 

             lhttp://www.ims.tau.ac.i    
   אתר "מידע אישי לתלמיד" מנהל את המידע האישי של התלמיד ומאפשר לכם צפייה 

 בנתונים שלכם וביצוע פעולות שונות.
 

כתובת  למערכת הבידינג כמו גם למערכת "מידע אישי לתלמיד" תתבצע עם הכניסה
 וסיסמת הדואר האלקטרוני האוניברסיטאי )שם משתמש וסיסמה(. 

                
 חשוב:            
כל תלמיד מקבל אוטומטית כתובת מייל אוניברסיטאית אליה נשלחות כל ההודעות            

יש   .אלה באחריות התלמידים להתעדכן בהודעות חשובותללימודים.  הקשורות 
 באתר הבא: ולהחליף סיסמהלהפעיל/לאשרר את חשבון הדואר 

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

 שובר שכר, ועל גבי מכתב הקבלה, המופיע על גבי הקוד האישימתבצע בעזרת  האישרור              
אם שכחת/לא מצאת את הקוד האישי אפשר לפנות למדור תלמידים באגף רישום ]. לימוד

 [. )יישאלו שאלות מזהות לפני מתן הקוד(03-6408331 ומינהל תלמידים בטלפון
 

 לא ניתן להירשם לקורסים לפני תשלום המקדמה של שכר הלימוד.           

 

 

 הפעלהוראות ה
  

  בכל שלב במהלך ההזנה באמצעות תפריטי עזרה. אתכםמנחה ו ממוחשבת ידידותיתהמערכת ה

  http://www.ims.tau.ac.il/Bidd/Help/Faq.aspxכתובת: תשובות לשאלות נפוצות ב
: ה"בידינג" במצגת, בכתובתבנוסף, ניתן לראות את עקרונות 

http://www.ims.tau.ac.il/Bidd/Help/Help.aspx  

 
 שלבי הזנת הבקשה

  https://www.ims.tau.ac.il/Bidd/(:כניסה לאתר ה"מכרז" )בידינג .א
 

 קוד מחשבמוקצה לכל תלמיד   תאוניברסיטאי כתובת האימיילבעת קבלת  – שם משתמש .1
יש  .בלועזית(כ את השם הפרטי וחלק משם המשפחה משלב בד") כשם המשתמשהמוגדר 

 באתר:להפעיל /לאשרר את חשבון הדואר ולהחליף סיסמה 

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

https://www.ims.tau.ac.il/Bidd/
https://www.tau.ac.il/newuser/#_blank
http://www.ims.tau.ac.il/Bidd/Help/Faq.aspx
http://www.ims.tau.ac.il/Bidd/Help/Help.aspx
https://www.ims.tau.ac.il/Bidd/
https://www.tau.ac.il/newuser/#_blank
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כולל  -ספרות  9על התלמיד להזין את מספר התלמיד שלו )מספר זהות בן  - תעודת זהות .2
 ספרת ביקורת(.

 סיסמה .3
 

 הנחיות לביצוע הרישום: .ב

 מנות ומסך ניקוד שני מסכי מסכים: שלושההרישום כולל 

 המנות מסכי – Iשלב 

 מגדיררוג יהד סדר סימון, 2וא 1מסלול א הקבוצות שתיבמסך  זה עליכם לסמן בדרוג את  .א
  .את העדיפויות המבוקשות

 02קבוצה  1מסלול א 

 11קבוצה  2מסלול א 

 

משפט עברי ומבוא למשפט מבוא ל הקבוצות אחתרוג את יעליכם לסמן בדבמסך הבא  .ב
  .מבוא למשפט עברי או אסלאמי
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 ניקוד במסך הבקשה  -  II  שלב 

 .לקבוצה שנותרה " 0ולהקצות " לעדיפות הרצויהנקודות  5יש להקצות   .1

 :הקורסים לאחדנקודות  5יש להקצות בנוסף,  .2

 (1411-9112-20מבוא למשפט עברי )א. 

 (1411-9108-20ב. מבוא למשפט עברי ומבוא למשפט אסלאמי )

 . 2-או א 1-הערה: שני הקורסים ניתנים באותם ימים ושעות, ללא קשר למסלול א

 

 

מתחשב במועד הקלדת הנתונים וה"מכרז" מתבצע עם תום מועד  לאהרישום לקורסים  .3
במסגרת הימים והמועדים  ,בזמן הנוח לו הניקודאת להזין סטודנט יכול ההשתתפות בו. 

  יש אפשרות לשנות את הבקשה במהלך ימי ההזנה.שהוקצו לו. 

  .קובעתההבקשה האחרונה היא 

יש להקיש על "כפתור" הרישום ואישור לאחר סיום הזנת הנתונים   - סיום הזנת הנתונים .4
. אישור הבקשה דף ערוך להדפסתהבקשה. מומלץ להקיש על "כפתור" הסיום כדי לקבל 

 .לקבוצה כלשהי הסופי"קבלה" זו אינה מהווה אישור על תוצאות השיבוץ 
 בסיום הניקוד יש ללחוץ על רישום על מנת שהבקשה תישמר. 
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 נקודות חשובות:

  סטודנטים הרשומים לחוג נוסף, במקביל ללימודי המשפטים, חייבים לוודא שהקורסים
בזמן לקורסים להם הם רשומים במשפטים.  חופפים אינםאליהם הם נרשמים בחוג הנוסף 

מועדי עם  מתנגשים לאכמו כן, מומלץ מאד לוודא שמועדי הבחינות לקורסים במשפטים 
. במקרה של התנגשות כזו ייאלץ התלמיד להיבחן במשפטים במועד א' הבחינות בחוג השני

 ובחוג השני במועד ב', או להיפך.

 

 "תכנית בפקולטה   ל יםודיים הייעקורסה את ילמדו תלמידי תכנית "משפטים ומדעי הרוח
 הרישום .בידיעון הפקולטה תחת "משפטים ומדעי הרוח"הקורסים נמצא . פירוט למדעי הרוח

באמצעות שליחת מייל למזכירת התכנית, גב' עינת מיטל,  יתבצע

אין להירשם לקורס אחר מוצג בבידינג.   אינו. הקורס   llawhuman@tauex.tau.ac.i :בכתובת
 באותן שעות.

 

לקורס  " באנגלית, חייבים להירשם' קדמים בתלמידים ברמת "מת- רישום לקורסי אנגלית 
 .לאתר היחידה לשפות זרותהיכנס יש לבאופן עצמאי. לפרטים באנגלית ביחידה ללימודי שפות 

 , ניתן להבחן במבחן אמי"ר.ןפיחילול       
 

 תוצאות הרישום ופרסומן 
 שעות מסיום הבידינג. 48תוצאות הרישום יופיעו באינטרנט בתוך  

 

 tauex.tau.ac.ilzsharon@ במיילא' , מזכירת שנה זילכה שרוןלמוזמנים לפנות הינכם בכל שאלה, 
 . 03-6407750ובטלפון 

 
 

 ,ובהצלחה לימודים פורייהשנת  בברכת
 

 
 קרת -מיכל גורדון

 והוראה לענייני תלמידים משנה מנהלי לדקאן 'ע
 וצוות מזכירות תלמידים

http://www3.tau.ac.il/foreign-languages/index.php
http://www3.tau.ac.il/foreign-languages/index.php
mailto:eynatak@tauex.tau.ac.il

