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 אב תשפ"ב

 2022אוגוסט 

 שלום רב, טק-מדעים דיגיטליים להיי לתלמידות ותלמידי

 ההודעה פונה לנשים ולגברים כאחד
 

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

 בלימודים.

 .2022באוקטובר  23שנת הלימודים תשפ"ג תיפתח ביום ראשון, כ"ח בתשרי תשפ"ג, 

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

 

מפגש הסברה והיכרות לתלמידים החדשים שהתקבלו לפקולטה להנדסה לשנה"ל תשפ"ג 

 שירה.-באולם בר 11:00 בשעה 6.9.2022-יתקיים  ביום שלישי ה

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

 ונציגי "צועדים ביחד". 

 (שירה )צמוד לפקולטה למדעי החברה-כנס כללי לתלמידי הפקולטה באולם בר - 11:00

 ברודקום. 102 -טק -תלמידי מדעים דיגיטליים להיילמפגש  - 12:00

 

 חוגית שימו לב: -טק הלומדים במתכונת דו-תלמידי מדעים דיגיטליים להיי

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

 בנפרד. 

 

 כנית לימודיםורישום לקורסים והרכבת ת

וחשבת אליה מזין , שהיא מערכת ממ(Bidding)הרישום לקורסים מתבצע בשיטת ה"מכרז" 

"המכירה "המכרז" ) משבצת אותו לקבוצות לימוד בשיטתוהמערכת את העדפותיו  סטודנטה

 . (הפומבית"

באתר , )הרישום במועד זה מתבצע לכל השנה( הרישום לשני הסמסטריםלבצע את  יש

 https://www.tau.ac.il/biddingבכתובת: האוניברסיטה, 

באתר נמצאת מצגת מילולית המסבירה את עקרונות הרישום. בנוסף, יש אפשרות לעיין בדף של 

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

 

 כנית לימודיםוהרכבת ת

המפורסמת בידיעון מדעים בלבד חוגי הנו על פי המערכת המומלצת -לתלמידי תואר דוהרישום 

https://engineering.tau.ac.il/study-טק: -דיגיטליים להיי

program?safa=1&tcid=7787&shana=2022&tab=generalExplaination 

 

https://tau-הפניות: דרך מערכת  אללי )נעמה(להתייעצות ובקשות לשינוי יש לפנות 

int.formtitan.com/ftproject/eng_tau/Home 

 

 קבוצהובכל ( הבחירה שתי קבוצות תרגול )למעט בקורסי סטודנטיםהבכל סמסטר עומדות לבחירת 

סמן את שני התרגולים ולהקצות את לסטודנט שיוכלו לבחור בה. על כל התלמידים מצוין מספר 

  .ביותר תרגול שמתאים לוהנקודות ל

https://www.tau.ac.il/bidding
https://engineering.tau.ac.il/study-program?safa=1&tcid=7787&shana=2022&tab=generalExplaination
https://engineering.tau.ac.il/study-program?safa=1&tcid=7787&shana=2022&tab=generalExplaination
https://engineering.tau.ac.il/study-program?safa=1&tcid=7787&shana=2022&tab=generalExplaination
https://tau-int.formtitan.com/ftproject/eng_tau/Home
https://tau-int.formtitan.com/ftproject/eng_tau/Home
https://tau-int.formtitan.com/ftproject/eng_tau/Home
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לפרוס את לימודיהם על פני שלושה עד שישה סמסטרים. תלמידי חוג לאחר תואר יכולים 

 .hilaka@tauex.tau.ac.il-ללהתייעצות אנא פנו 

 

 : לתשומת לבכם 

 .מערכת השעות ממשיכה להתעדכן ויש לבדוק באתר באופן שוטף 

  נקודות. 100מכסת הנקודות בבידינג של תלמידי שנה א' היא 

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

, מהי מערכת http://ims.tau.ac.ilהתלמידים לוודא ב"מידע אישי לתלמיד", באתר 

 השעות הסופית שלהם. מערכת השעות מתפרסמת תחת המידע האישי רק לאחר פרסום

תוצאות הריצה השנייה של הבידינג. באתר זה ניתן לראות גם את החדרים בהם מתקיימים 

 השיעורים, וכן את מועדי המבחנים.
  

 סדרי הרישום

 

 

 

 

 

 

 

 לוח זמנים לרישום לקורסים

 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  21.9.2022יום ד',  ועד 11:00בשעה  18.9.2022יחל ביום א',  מקצה שני

 

 פטורים

 יש להירשם לקורס כרגיל. –לפני הבידינג  הושרהוגשה בקשה לפטור, ולא אאם 

 בקשות יש להגיש עד סיום השבוע הראשון ללימודים.

 נוהל פטורים מתפרסם בידיעון הפקולטה.

 

 שינויים במערכת השעות

 הראשונים של הסמסטר.ניתן לעשות בשבועיים  שינויים במערכת השעות

 

 אנגלית

יירשמו לקורסי  ",מתקדמים ב'"או רמת  "מתקדמים א'"סטודנטים בשנה א' החייבים ברמת 

 האנגלית המתאימים להם על פי בחירתם, בהתאם למפורט באתר היחידה ללימודי שפות:

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

 

 

 :'""מתקדמים ב-לרמות "מתקדמים א" ו תאריכי רישום

 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 

אשר שילמו את המקדמה על חשבון  ותלמידות גישה למערכת הרישום תתאפשר אך ורק לתלמידים
 . ג"פשכר הלימוד לשנה"ל תש

לפני היום הראשון  לפחות עשרה ימיםיש לבצע את תשלום המקדמה על חשבון שכר הלימוד 
 לרישום, כדי לוודא את קליטת הוראת התשלום במערכת )גם אם מועד התשלום מאוחר יותר(. 

שלא יסדיר את שכ"ל במועד, לא יוכל להשתתף בבידינג במועד ועקב כך סיכוייו להירשם  מי
 .ירדולקורסים 

 

mailto:ל-hilaka@tauex.tau.ac.il
http://ims.tau.ac.il/
https://languages.tau.ac.il/registration-2021
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 https://www.ims.tau.ac.il/Tal/Default.aspx?%20%27ט: הרישום יתקיים באתר האינטרנ

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

  

 

 דואר אלקטרוני

באמצעות מערכת הפניות בכתובת: הפקולטה להנדסה מנהלת את כל ההתכתבות עם הסטודנטים 

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

 הסבר על פתיחת חשבון דואר אלקטרוני בקישור שלהלן:

heb.html-mail-http://www.tau.ac.il/cc/computing/students 

 

 2022/23קבוצת ווטסאפ למחזור 

ועד הסטודנטים והסטודנטיות בתוכנית פתח עבורכם קבוצת ווטסאפ ייעודית. להצטרפות: 
https://chat.whatsapp.com/FZOgOm1VCHJ8JBwi4Dl6rf 

 

שימו לב: הפקולטה להנדסה אינה אחראית על קבוצת הווטסאפ ואין לה קשר או אחריות לתכנים 

 העוברים בה.

 

 

  :תמערכת הפניובאמצעות  רשותכם בכל שאלה בענייני לימודיםעומדת לאני 

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

 

 

 

 בברכת שנת לימודים פורייה,

 פלד-נעמה גפני

 טק-מזכירת סטודנטים מדעים דיגיטליים להיי

 

 

 

  מוזמנים ומוזמנות לעקוב אחרינו
 הפקולטה להנדסהרשתות החברתיות של ב

 

 

 אין במכתב זה משום אישור קבלה ללימודים בפקולטה.

 

https://www.ims.tau.ac.il/Tal/Default.aspx?%20%27
https://tau-int.formtitan.com/ftproject/eng_tau/Home
http://www.tau.ac.il/cc/computing/students-mail-heb.html
https://chat.whatsapp.com/FZOgOm1VCHJ8JBwi4Dl6rf
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

