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פ"אתש אב  

  2021אוגוסט 

 סטודנט/ית יקר/ה שלום רב,

 

 בתשפ"סדרי רישום לקורסים בשנת הלימודים  -תואר מוסמך 
 

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

 
 2021 באוקטובר 10 בחשוון,  ד' ,ראשון ביום תיפתח ב"תשפ הלימודים שנת

 
 במהלך חודש אוגוסט,יתפרסם באינטרנט,  , ובו פירוט הקורסיםהפקולטה למשפטים ידיעון

  .באתר הפקולטה
 

 יש להתעדכן בתכניות הלימודים, בלוח הבחינות ובתקנון לפני הרישום.
 

ן מידע על סדרי הרישום והלימודים. שימו לב להנחיות בהמשך בהתאם למסלול להל
 תואר מחקרי או עיוני: -הלימודים

 
 

 רישום לקורסים
ויכול להתבצע מהמחשב  ) bidding(, "מכרז"הרישום נעשה באמצעות האינטרנט בשיטת ה

    )https://www.tau.ac.il/bidding( באתר הבידינגהאישי שלכם מכל מקום בעולם. 
 . לכל שנת הלימודים, כלומר הרישום מתבצע לשני הסמסטרים

קיץ לתלמידים במסלול של שנה אחת ייעשה במרוכז במזכירות בהמשך ההרישום לסמסטר 
 השנה.

 
 תשלום מקדמה

 
 

יש לבצע את תשלום המקדמה על חשבון שכר לימוד לפחות שבוע לפני היום הראשון לרישום, 
במערכת (גם אם בהוראת התשלום מצוין תאריך מאוחר  כדי לוודא קליטת הוראת התשלום

 יותר). תשלום באמצעות כרטיס אשראי נקלט מיידית.
   
 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

 . 10:00בשעה  31.8.2021 שלישיעד יום  11:00בשעה  29.8.2021 ראשוןמיום  -ותואר שני שנה ד'

 .10:00בשעה  5.9.2021 ראשוןעד יום   11:00בשעה  1.9.2021 רביעימיום  -ג'-שנים ב' ו

 

https://www.tau.ac.il/bidding
https://www.tau.ac.il/bidding
https://www.tau.ac.il/bidding
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 סטודנטיםמזכירות 
  

 (מקצה שיפורים): מקצה שני

בשעה  4.10.2021 שניעד יום  11:00בשעה  30.9.2021 חמישימיום  -לכל התלמידים בסבב אחד

10:00. 

המקצה השני מיועד לתלמידים/ות אשר לא הספיקו להירשם במקצה הראשון או  .1

  לתלמידים/ות המעוניינים/ות לשנות את הבחירה שלהם/ן.

הרישום לקורסים לא מתחשב במועד הקלדת הנתונים וה"מכרז" מתבצע עם תום מועד  .2

הבקשה האחרונה  הזנה.יש אפשרות לשנות את הבקשה במהלך ימי הההשתתפות בו. 

  .קובעתההיא 
הקפידו להקצות מספיק זמן לרישום, המערכת נסגרת בשעה הנקובה במדויק באופן  .3

 אוטומטי.

 

 תוצאות הרישום

. מסיום הבידינג שעות ספורותתוצאות הרישום לקורסים יתפרסמו באינטרנט באתר הבידינג תוך 

 ו במערכת השעות במידע האישי בלבד.לאחר הבידינג השני, תוצאות הרישום לקורסים יופיע

 

  אי מימוש לימודים

, יש להודיע על כך בהקדם, בכתב, למזכירות תלמידים שפ"באם החלטתם שלא ללמוד בשנה"ל ת

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

 
  :הקצאת נקודות בבידינג

 
 מכסת הנקודות לתלמידים היא לפי החלוקה הבאה:

 800   תלמידים ממשיכים
 600 תלמידים חדשים בתכנית של השנתיים 

 400 תלמידים חדשים בתכנית של השנה
 

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

 :מוסמך מחקריתלמידי תואר 
 

 לאשר את מערכת השעות עם, מתבקשים במסלול עם תזהידינג, תלמידים הלומדים לפני הב
 . החוגיש להעביר את המערכת ואישור המנחה בדוא"ל למזכירות . היועץ/מנחה שנקבע להם

 
טפסים -צבי מיתרמרכז טופס הרשמה לקורסים נמצא באתר הפקולטה תחת "

  ".והנחיות
 

של התואר המחקרי יבוצע על ידי מזכירות  "סדנת קריאה"ו "סדנת תזה"הרישום לקורסים  
 הקורסים לא מוצגים בבידינג. החוג בתחילת שנת הלימודים.

בטלפון  ת תארים מתקדמיםמוזמנים לפנות לאיילת מזכיר בכל שאלה הקשורה לרישום לקורסים
 .או במייל

mailto:mt@tauex.tau.ac.il
https://law.tau.ac.il/forms_and_instructions
https://law.tau.ac.il/forms_and_instructions
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 סטודנטיםמזכירות 
   

 
 מוסמך עיוני:די תואר תלמי

 
פלילי)  ציבורי/אזרחי/  מסחריתכנית הלימודים הינה תכנית מובנית בדגש על התמחות נושאית (

 ועליכם לבחור את הקורסים לפי מסלול הלימודים שלכם כמפורט בידיעון.
 ש"ס. 32 -סך השעות לכל התואר

 
 בשנהתכנית הלימודים 

 בבידינג:

המנה כוללת את שני הקורסים הרוחביים, (למסלול. חובה לסמן את המנה, המשויכת   .1

 5יש להקצות  .)את סמינר החובה "גישות תיאורטיות למשפט" ואת כל קורסי הליבה

 נקודות בלבד (ניקוד המינימום).
 לבחור אחד מהסמינרים המורחבים.חובה  .2
 ש"ס מלימודי הבחירה וההעשרה. 4לבחור יש  .3

 

קורס כלים לעריכת 

 דין אפקטיבית
שבוע מרוכז לפני  סש" 3

תחילת סמסטר 

 א'

קורס שיקנה את הכלים הנדרשים למשפטנים 

בעבודתם השוטפת, תוך למידה התנסותית 

בקבוצות קטנות של תחומי ליטיגציה, כתיבה 

משפטית, מו"מ, והתנהלות מול לקוח בהנחיית 

 עורכי דין מובילים.
קורסים רוחביים 

חובה (משותפים לכל 

 ההתמחויות)

שני קורסים,  ש"ס  5

אחד בסמ' סתיו 

ש"ס אחד  3של 

 2בסמ' אביב של 

 ש"ס

קורסים משותפים לכל תלמידי התואר השני 

 בנושאים מרכזיים לכל עורך דין ומשפטן.

 ליבהלימודי 

 בהתמחות 

 

ארבעה קורסים  ש"ס 8

ש"ס: שני  2של 

קורסים בסמ' 

סתיו, שני 

קורסים בסמ' 

 אביב

עברים על ידי קורסי יסוד במסלול ההתמחות המו

מיטב המרצים בפקולטה, בשילוב מרצים אורחים 

מעולם האקדמיה והשפיטה, הנלמדים במשותף 

 עבור על תלמידי המסלול.

סמינר מורחב 

 בהתמחות
נלמד  –שנתי  ש"ס 6

בסמ' סתיו 

 ואביב

סמינר מעמיק עם מיטב המרצים של הפקולטה 

שבמסגרתו התלמידים יוכלו להתמחות בסוגיה 

עניינת אותם ולהפיק עבודה מקיפה משפטית המ

שתשרת אותם בעבודתם המשפטית ואף תהווה 

 מקור ידע למשפטנים אחרים.
לימודי בחירה 

 והעשרה 
שני קורסים של  ש"ס 4

ש"ס אחד  2

לימודי בחירה המאפשרים העשרה אף בנושאים 

החורגים מתחום ההתמחות, במסגרת קורסי 
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בסמ' סתיו, אחד  

 בסמ' אביב
נים בפקולטה למשפטים או בכל הלימוד הנית

 אביב. -פקולטה אחרת באוניברסיטת תל
סמינר חובה במתכונת 

סדנה "גישות 

תיאורטיות למשפט" 

(משותף לכל 

 ההתמחויות)

הסמינר יציג בפני התלמידים את הגישות  סמ' אביב ש"ס 3

התאורטיות והמתודולוגיות המובילות בחשיבה 

 המשפטית כיום.

קורס "עושים 

 משפט"

ע"י (הרישום 

 המזכירות)

קורס (בשלבי תכנון) שיעסוק בחשיבה תאורטית  קיץ  ש"ס 3

ומוסדית על בתי המשפט ומקומו של השופט ועורך 

הדין בבית המשפט. הקורס ישלב מפגש עם 

שופטים מערכאות שונות שירצו על גישתם 

השיפוטית ועל התיקים המרכזיים בהם טיפלו. 

 בתי המשפט. הקורס יתקיים בתאום עם מערכת
 

הרישום לסמסטר קיץ הבא לתלמידים במסלול של שנה אחת ייעשה במרוכז במזכירות לקראת 

 ., לאחר תשלום שובר קיץסוף סמסטר ב'

 
 בשנתיים אקדמיות -תכנית הלימודים לתלמידים 

  בבידינג:

חובה לבחור לפחות קורס אחד רוחבי, בסמסטר א' או ב', ואת סמינר החובה "גישות  .1

 נקודות (המינימום) לכל קורס. 5רטיות למשפט". יש לתת תיאו
 בהתמחות שנרשמתם אליה.  שני קורסי ליבהלסמן לפחות חובה  .2
 שלושה קורסי בחירה והעשרה.-נא לבחור גם שניים .3

 

 נלמד בשנת הלימודים השנייה.מורחב הסמינר ה

 

קורסים רוחביים 

חובה (משותפים לכל 

 ההתמחויות)

קורסים ילמדו  ש"ס  5

בסמ' סתיו 

ואביב (חובה 

לקחת אחד 

 בשנה א')

קורסים משותפים לכל תלמידי התואר השני 

 בנושאים מרכזיים לכל עורך דין ומשפטן.

לימודי חובה 

 בהתמחות 

 

 8עד 

 ש"ס
ארבעה קורסים 

ש"ס (יש  2של 

לקחת לפחות 

אחד בכל 

 סמסטר)

קורסי יסוד במסלול ההתמחות המועברים על ידי 

לטה, בשילוב מרצים אורחים מיטב המרצים בפקו

מעולם האקדמיה והשפיטה, הנלמדים במשותף 

 עבור על תלמידי המסלול.

הסמינר יציג בפני התלמידים את הגישות שנה  –סמ' אביב  ש"ס 3סמינר חובה במתכונת 



 
 

   THE BUCHMANN FACULTY OF LAW             וכמן             הפקולטה למשפטים ע"ש ב
 

 
 שרה בוכמן ז"ל, הורי יוסף בוכמן-שמם של אליעזר וחיה-הפקולטה למשפטים נקראת על

The faculty of Law is dedicated to the memory of Eliezer and Haya Sara Buchmann, parents of Joseph Buchmann 
 03 – 6407013, פקס' 03-6408277, 6408350טל'  6997801אביב  תל אביב, קרית האוניברסיטה, רמת אביב, תל אוניברסיטת

TEL AVIV UNIVERSITY, Ramat Aviv, Tel-Aviv 6997801 ISRAEL. Tel: 972-3- 6408350 ,6408277 , Fax: 972-3-6407013 

     STUDENTS SECRETARIAT 
 

 סטודנטיםמזכירות 
סדנה "גישות  

תיאורטיות למשפט" 

(משותף לכל 

 ההתמחויות)

 התאורטיות והמתודולוגיות המובילות בחשיבה א'

 המשפטית כיום.

לימודי בחירה 

 והעשרה 
  10עד 

 ש"ס
בד"כ קורסים 

 5ש"ס ( 2של 

 קורסים)

לימודי בחירה המאפשרים העשרה אף בנושאים 

החורגים מתחום ההתמחות, במסגרת קורסי 

הלימוד הניתנים בפקולטה למשפטים או בכל 

 אביב. -פקולטה אחרת באוניברסיטת תל
סמינר מורחב 

  בהתמחות

שנה השנייה (נלמד ב

 ללימודים)

סמינר מעמיק עם מיטב המרצים של הפקולטה  שנה ב' -שנתי  ש"ס 6

שבמסגרתו התלמידים יוכלו להתמחות בסוגיה 

משפטית המעניינת אותם ולהפיק עבודה מקיפה 

שתשרת אותם בעבודתם המשפטית ואף תהווה 

 מקור ידע למשפטנים אחרים.
 
 

 הנחיות כלליות

 ת הקורסים, יש לזכור שאסורה כל חפיפה בשעות ההוראה! בבחיר - חפיפה בשעות •

של תחילת הלימודים במידע  ניתן לבטל קורסים בשבועיים הראשונים – ביטול קורסים •

 האישי לתלמיד.

 

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

 

ועדיף  03-6406482בטלפון עיוני שני  לכל שאלה בנוגע לרישום ניתן לפנות לאורית, מזכירת תואר

 oritk@tauex.tau.ac.il במייל
 
 
 

 יה ומוצלחת!יבברכת שנת לימודים פור
 
 
 
 

 
 קרת-מיכל גורדון 

 ס' ראש מנהל לתלמידים והוראה

 וצוות מזכירות תלמידים

mailto:oritk@tauex.tau.ac.il
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