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 פ"בתש אב

 2022 אוגוסט

 

 ,הפקולטה שלום רב לתלמידות ותלמידי

 "ההודעה פונה לנשים ולגברים כאחד."

 

 .לקראת פתיחת שנת הלימודים אנו מברכים אתכם בשנה טובה ומאחלים לכם הצלחה בלימודים
 .2022באוקטובר  23, ג"פתש כ"ח בתשרי, תיפתח ביום ראשון פ"גתששנת הלימודים 

 .כדי שתהליך הרישום הראשון יעבור ללא תקלות, להלן מידע על סדרי ההרשמה והלימודים
 

לתלמידים החדשים שהתקבלו להנדסת חשמל בפקולטה להנדסה לשנה"ל  הסברה והיכרות מפגש

 שירה.-באולם בר 12:30בשעה  6.9.2022-תשפ"ג יתקיים  ביום שלישי ה

ונציגי , נציגי הסטודנטים, מזכירות הסטודנטים, ראשי תכניות הלימודים, במפגש ישתתפו דקאן הפקולטה

 ". צועדים ביחד"

 
מהפקולטה  הודעה בנוסףיקבלו הנדסת חשמל ופיזיקה, לוהנדסת חשמל  ומדעי המחשב, ל הסטודנטים

 מדוייקים לגבי מפגש  הסברה. םלמדעי

 . והרישום לקורסים בכל פקולטה נעשה בנפרד ,החדשים סטודנטיםכל פקולטה מארגנת כנס נפרד ל

 

 רישום לקורסים והרכבת תכנית לימודים
את  הסטודנט שהיא מערכת ממוחשבת אליה מזין, (Bidding)" מכרז"הרישום לקורסים מתבצע בשיטת ה

 . ("המכירה הפומבית") "המכרז"  העדפותיו והיא משבצת אותו לקבוצות לימוד בשיטת
 בהמשך.  מל )בכל המגמות( הינו סמסטריאלי ויתקיים בשני מקצים כמפורטהנדסת חשקורסי הרישום ל

 https://www.tau.ac.il/bidding:  ניתן לבצע רישום באמצעות הכתובת
יש אפשרות לעיין בדף של שאלות , בנוסף. באתר נמצאת מצגת מילולית המסבירה את עקרונות הרישום

 .הכניסה באמצעות הכפתור של הסבר כללי, נפוצות בענייני רישום במכרז
 

 הרכבת תכנית לימודים
שכוללת את כל , מערכת שעות מומלצת -" מנה"אלא ל, הוא לא לקורסים בודדים' ב-ו' בשנים אהרישום 

' הנרשמים בשנה א, פיזיקהופרט לתלמידי התכנית חשמל )הקורסים אליהם יש להירשם בכל סמסטר 
 (.לקורסים בודדים ולא למנה

 

 סטודנטיםהמצוין מספר  ובכל מערכת( מנות)מספר מערכות  סטודנטיםהבכל סמסטר עומדות לבחירת 

, ביותר ובמערכות אלטרנטיביות לבחור במערכת השעות שמתאימה לו סטודנטעל כל . שיוכלו לבחור בה
 . בסדר יורד, המנות כליש לדרג את . ם לא יצליח להירשם למערכת בה בחרא שבהן יהיה מעוניין

יפנה מראש בבקשה , הלימודיםמתכנית  75%-ללמוד בהיקף הקטן מ ת/אשר מסיבה כלשהי מבקש סטודנט

 .לוועדה לענייני תלמידים דרך מזכירות הסטודנטים
  

https://www.tau.ac.il/bidding
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  :לתשומת לבכם

 באתר הפקולטה, במהלך חודש אוגוסט, את פירוט המנות ניתן יהיה לראות : 
http://www.eng.tau.ac.il - ידיעון 

  נקודות 100היא ' שנה אהסטודנטים במכסת הנקודות בבידינג של. 

 נעשית באופן אוטומטי מנה למנההעברת הנקודות במכרז מ, בפקולטה להנדסה. 

 שינויים . עלולים לחול שינויים במערכת השעות, בגלל אילוצים שונים, לאחר הרישום לקורסים

 ", מידע אישי לתלמיד"על התלמידים לוודא ב. במנות המפורסמות באתראלה לא יופיעו 

https://www.ims.tau.ac.il/Tal/Default.aspx מערכת . מהי מערכת השעות הסופית שלהם

באתר . השנייה של הבידינגהשעות מתפרסמת תחת המידע האישי רק לאחר פרסום תוצאות הריצה 

 .וכן את מועדי המבחנים, זה ניתן לראות גם את החדרים בהם מתקיימים השיעורים
 
 

 סדרי הרישום

 

 

 

 

 

 ורסיםלוח זמנים לרישום לק

 הרישום לקורסים בשיטת ה"מכרז" ייערך בשני מקצים:

                                                           10:00בשעה  12.9.2022ועד יום ב',  11:00בשעה  6.9.2022מקצה ראשון יחל ביום ג', 

 10:00בשעה  21.9.20221ועד יום ד',  11:00בשעה  18.9.2022מקצה שני    יחל ביום א', 

 

יוכלו , הראשון של הבידינגבמקצה שלא יירשמו  סטודנטיםרק . פעם אחת בלבד מותרהרישום למנות : הערה

שיירשם למנות בריצה הראשונה לא יוכל לבצע שינוי או רישום  מי, כלומר). מקצה השני המפורט מעלהבלהירשם 

 (.למנות במקצה השני
 .באתר בו התבצע הרישום  יום לאחר סיום הבידינגעד  תוצאות הרישום יתפרסמו 

 

 פטורים
 . יש להגיש בשבוע הראשון ללימודים( לכל תקופת הלימודים)בקשות לפטור מקורסים 

 .נוהל פטורים מתפרסם בידיעון הפקולטה
 

 שינויים במערכת השעות
 .ניתן לעשות בשבועיים הראשונים של  הסמסטר שינויים במערכת השעות

המידע "שהקורס בוטל דרך  למנה ויבדוק יירשם, מקורס הכלול במנה" פטור"שיש לו  סטודנט 

 .בתקופת השינויים, באתר האינטרנט", האישי
 

 
 

ל "אשר שילמו את המקדמה על חשבון שכר הלימוד לשנה  סטודנטיםגישה למערכת הרישום תתאפשר אך ורק ל

 . ג"פתש

כדי לוודא , לפני היום הראשון לרישום לפחות עשרה ימיםיש לבצע את תשלום המקדמה על חשבון שכר הלימוד 

 (. גם אם מועד התשלום מאוחר יותר)את קליטת הוראת התשלום במערכת 

לא יוכל להשתתף בבידינג במועד ועקב כך סיכוייו להירשם לקורסים או , ל במועד"שלא יסדיר את שכ סטודנט

 .ירדו, למנה הרצויים לו

 

http://www.eng.tau.ac.il/
http://www.eng.tau.ac.il/
http://www.eng.tau.ac.il/
https://www.ims.tau.ac.il/Tal/Default.aspx
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 אנגלית

יירשמו לקורסי האנגלית המתאימים או רמת מתקדמים ב' '" מתקדמים א"החייבים ברמת ' שנה אסטודנטים ב

 היחידה ללימודי שפות:, בהתאם למפורט באתר להם על פי בחירתם
 כמפורט ביחידה ללימודי שפות: מתבצע'( ומתקדמים ב' מתקדמים א)הרישום לקורסי אנגלית 

2021-https://languages.tau.ac.il/registration 

 :תאריכי רישום
  

 :"'"מתקדמים ב-לרמות "מתקדמים א" ו
  

 19-20.2.23, סמ' ב': 11.9.22-18.10.22סמסטר א': 
  

 .16:00. בסמ' ב' הרישום יתקיים עד לשעה 08:00-22:00בין השעות 
  

 : https://www.ims.tau.ac.il/Tal/Default.aspx?הרישום יתקיים באתר האינטרנט

  
 .לצורך הרישום יש להקיש את מספר הזהות והסיסמה ."במחיצה "מידע אישי לסטודנט

  

 ידיעון הפקולטה

 מערכת השעות והבחינות יימצא, תקנון לימודים מעודכן ,ידיעון הפקולטה הכולל את תכניות הלימודים

 .http://www.eng.tau.ac.il: החל מחודש אוגוסט באתר הפקולטה להנדסה
 . יש לעיין בלוח המודעות באינטרנט בנוגע לשינויים אפשריים במועדי הקורסים ובחדרי הלימוד

 

 דואר אלקטרוני
 מערכת הפניות של הפקולטה:אמצעות הפקולטה להנדסה מנהלת את כל ההתכתבות עם הסטודנטים ב

int.formtitan.com/ftproject/eng_tau-https://tau 
 

מאחלת לכם הצלחה בלימודים ועומדת לרשותכם בכל שאלה שתתעורר בענייני  מזכירות הסטודנטים

    .  לימודים

 בברכת שנה טובה והצלחה 

 צוות מזכירות הסטודנטים

 

 

 

 

      מוזמנים ומוזמנות לעקוב אחרינו
 רשתות החברתיות של הפקולטה להנדסהב 

 

 

 

 .אין במכתב זה משום אישור קבלה ללימודים בפקולטה

https://languages.tau.ac.il/registration-2021
https://www.ims.tau.ac.il/Tal/Default.aspx?%20%27
http://www.eng.tau.ac.il/
http://www.eng.tau.ac.il/
https://tau-int.formtitan.com/ftproject/eng_tau
https://www.youtube.com/channel/UCfioG0V0AyH29qZ6lQvTlcQ
https://www.instagram.com/tauengineering/
https://www.facebook.com/engineering.tau
https://www.linkedin.com/company/the-iby-and-aladar-fleischman-faculty-of-engineering-tel-aviv-university/?viewAsMember=true

