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 ד"עתש ,אב
 1024 ,יולי

   
 

 הודעה לתלמידים חדשים בפקולטה למדעים מדויקים
 

 ,תלמיד/ה יקר/ה
 

 . ה"עלפקולטה למדעים מדויקים בשנת הלימודים תש ךעל הצטרפות ךתואנו שמחים לברך א
סמסטר א' עבור  )"בידינג"( אופן הרישום לקורסים בשיטת המכרז עללכנס הסברה  אנו מזמינים אותך

 . 12.2.1024, שניהכנס יתקיים ביום   .בלבד
 

 ", בקישורית:הדרכה לרישום בבידינג": קצרהגת לצפות במצמומלץ מאד  ,קודם הגיעך לכנס
sciences.tau.ac.il/bidding-acthttp://ex 

 
 להלן סדר היום:

 
רישום לקורסים לתלמידי ביה"ס למתמטיקה וביה"ס  אודות הסברהכנס מפגש ו 20:00בשעה 

בניין ", לב"באולם  -למדעי המחשב )כולל החוג לסטטיסטיקה וחקר ביצועים( 
 קפלון. 

 ., בניין אורנשטיין203בחדר  -בכל המסלולים  מפגשים לתלמידי ביה"ס לכימיה 22:21בשעה 
 .ניין קפלוןב ,101בחדר  - הארץלמדעי כדור לתלמידי החוג  מפגש 22:00בשעה 
על רישום לקורסים לתלמידי ביה"ס לכימיה, ביה"ס לפיזיקה  הסברהכנס   21:00בשעה 

 .  בניין קפלון ,"לב"באולם  - מדעי כדור הארץולאסטרונומיה והחוג ל
 בניין קפלון.  ",לב"באולם  -ידי ביה"ס לפיזיקה ולאסטרונומיה לתלממפגש  23:30בשעה 

 
 .ביה"סחוגיות רצוי להגיע למפגשים היחידתיים של כל -לתלמידים בתכניות הדו * 

                    
  ום לקורסים, יופיע בימים הקרובים באתר הביתהידיעון,  כולל מערכת השעות וההנחיות לריש

 

.  רישום זה, בשונה מהרישום לקורסים "כלים שלובים" יקורסאחד מלכבר השנה ניתן ואף מומלץ להירשם 
 ac.ilwww.core.tau.               בקישורית:נוספים פרטים  .21.2.1024 – בבפקולטה, יחל 

 
באופן שוטף  יש לבדוק באמצעות הדואר האלקטרוני האישי.אליך ועבר יכל המידע לתלמידים להבא, 

 ך.את הדואר האלקטרוני של

   כתובת הדואר האלקטרוני האישית  הוא:  הפעלתהאתר ל
 

נים מזהים, ואז יוקרן הקוד המוביל לפני    לאתר הנ"ל תתבקש להקיש מספר נתו  ךעם כניסת
@mail.tau.ac.il... 

 
ש"ס לפחות,  21לקורסים בהיקף של  ה"עתש שיירשמו בשנה"ל לתואר ראשון סטודנטים חדשים

 21ש"ס, או לא יעמוד בהצלחה בדרישות האקדמיות של  21 -ישלמו שכ"ל מופחת. מי שיירשם לפחות מ
מודיו במהלך השנה וטרם השלים את הדרישות כאמור לעיל, ישלם ש"ס לפחות, או מי שיפסיק את לי

 את מלוא שכר הלימוד ללא הפחתה, בהתאם למספר השעות.
 

. ה"עלימודים תשה אך ורק לתלמיד אשר שילם את שכר הלימוד לשנתנגישה  תהיהמערכת הרישום 
  אים לפרס לימודים.זכ אועל תלמידים ששכר הלימוד שלהם ממומן ע"י גורם חיצוני  גםחל  כלל זה

http://video.tau.ac.il/General/Computing_Division/Bidding/
http://exact-sciences.tau.ac.il/bidding
http://exact-sciences.tau.ac.il/bidding
http://www.tau.ac.il/exact_sciences/site/yedion/
http://www.core.tau.ac.il/
http://www.core.tau.ac.il/
http://www.tau.ac.il/newuser
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כדי  ( במידע אישי את התשלום)ניתן לשלם רישום תחילת הלפני  שבועעד את שכר הלימוד  לשלםיש 
במערכת )גם אם בהוראת התשלום מצוין תאריך מאוחר יותר(. בכל נקלטה הוראת התשלום שלוודא 

 .במידע האישי במאזן שכר לימוד שיופיעהמעודכן מקרה יש להצטייד באישור התשלום 
 
 

  .שעות ביממה 14, מכל מקום ,ות האינטרנטבאמצעניתן יהיה לבצע את הרישום 
 
 

 בין, 202בכיתת המחשבים בבניין אורנשטיין, חדר ניתן יהיה לקבל בתקופת הרישום סיוע ברישום 
 .21:00 - 20:00השעות: 

 
 , יתקיים בתאריכים  הבאים:לסמסטר א' בלבדהרישום לקורסים, 

 
 .20:00בשעה   1.20.1024ועד יום חמישי,  22:00בשעה  12.2.1024החל ביום שני,  - *מקצה ראשון 
 .20:00בשעה   11.20.1024ועד יום רביעי,  22:00בשעה  22.20.1024החל ביום ראשון,  - מקצה  שני    

 .20:00בשעה   3.22.1024ועד יום שני,  22:00בשעה  12.20.1024החל ביום רביעי,  -שינוייםמקצה 
 
 . טרם הם מתמלאים מ לשריין את הקורסים המועדפיםע" לבצע רישום במקצה הראשון מומלץ *
 

ניתן לבצע בתאריכי המקצים הנ"ל. כמו כן ניתן יהיה לבטל קורסים באינטרנט דרך  ביטולי קורסים
"מידע אישי לתלמיד" בתקופה שבין המקצים, לאחר פרסום תוצאות המקצה, ובמהלך השבועיים 

 .   ההראשונים של סמסטר א' תשע"
    

רסים שלא יבוטלו עד תום השבוע השני, יחויבו הסטודנטים בשכר לימוד וזאת גם אם לא עבור קו
 .שתתפו בקורסה
 

  עוקב.תועבר לזכות התלמיד במקצה ההאחד, מכסת הנקודות של קורס שבוטל לאחר המקצה 
 

לוודא שאין חפיפה בשעות הלימוד ובלוח בחינות המעבר בין הקורסים יש בעת הרישום לקורסים 
 .וקשיםהמב

 
 

פקולטה, חלק מקבוצות התרגיל מיועדות רק לתכניות ב: בשל ריבוי תכניות הלימודים הערה חשובה
 .יופיע באתרמסוימות וחסומות לרישום לתלמידים מתכניות אחרות. פירוט הקבוצות הסגורות 

 
 מדעי כדור הארץ:לתלמידי בית הספר לפיזיקה והחוג ל  

 )לא ניתן להירשם במקצה בשני המקצים הראשונים בלבדג' יתאפשר  -' והרישום למעבדות  לשנים א', ב   
 (.שינוייםה   

 לתלמידי בית הספר לכימיה:
 )לא ניתן להירשם במקצה השינויים(. במקצה הראשון בלבדהרישום למעבדות לשנה א' בלבד יתאפשר             
             

 
 ות הלימודים, מתבקשים להודיע על כך בהקדם תלמידים שייתקלו בבעיות נגישות לכיתות/לאולמ

 MarilouG@tauex.tau.ac.il או לדוא"ל  0401011לגב' מרילו גולדמן בטל' 
 
 
 

 בברכת שנת לימודים פורייה, מוצלחת ומהנה,
 
 

 צוות מזכירות התלמידים

https://www.ims.tau.ac.il/Tal/
https://www.ims.tau.ac.il/Tal/
https://www.ims.tau.ac.il/Tal/
mailto:MarilouG@tauex.tau.ac.il

