
 

 

 ח"תשע, אב
 2018, אוגוסט

 בביה"ס לכימיהחדשים  לתלמידיםהודעה 
 

 ,ה/ה יקר/תלמיד
 

 . פקולטה למדעים מדויקיםביה"ס לכימיה באנו שמחים לברך אותך על הצטרפותך ל
 .14.10.2018, ט"בחשון תשע' ה, תחל ביום ראשון ט"שנת הלימודים תשע

 
  :הלו"ז שלהלןי "עפ 4.9.2018, שלישייתקיים ביום  אשרשנה א' אנו מזמינים אותך לכנס 

 

10:45-10:00 ס"מפגש עם ראש ביה   
 ויו"ר ועדת הוראה

לכל תלמידי כימיה בכל 
 המסלולים

 בניין שנקר,
006אולם מלמד   

13:00-12:00 מפגש הסבר על אופן  
  בשיטת  הרישום לקורסים

ג(המכרז )בידינ  

תלמידי התואר הכפול בהנדסת 
חומרים וכימיה פטורים 

במפגש זה מהשתתפות  

 בניין קפלון,
009אולם לב   

14:30-13:00  מפגש עם חונכים 
 מ"צועדים ביחד"

לתלמידי התואר הכפול 
בהנדסת חומרים וכימיה יתקיים 

 מפגש בפקולטה להנדסה

 בניין קפלון,
009אולם לב   

 
ביולוגיה, וכימיה עם חוג אחר מחוץ  –הנדסת חומרים וכימיה, כימיה תלמידי המסלולים:  * 

פקולטות. כל פקולטה מקיימת כנס מטעמה לתלמידים  2-לומדים ב לפקולטה למדעים מדויקים
 .טותולהפק 2-הכנסים ב 2-חשוב מאד להגיע לחדשים. 

 
 .באתר הפקולטהיופיע במהלך חודש אוגוסט  ,כולל מערכת השעות וההנחיות לרישום לקורסים, הידיעון

    
 רישום לקורסים

 כלומר רישום לקורסי סמסטר א' וב' גם יחד() .רישום שנתי הינו ס לכימיה"בביה לקורסיםהרישום 
 /https://www.ims.tau.ac.il/Bidd המכרז )בידינג( באינטרנט הרישום מתבצע בשיטת

 להלן מקצי הרישום בבידינג:
 .10:00בשעה  6.9.2018, ועד יום חמישי 11:00בשעה     4.9.2018, מקצה ראשון   החל ביום שלישי

 .10:00בשעה  16.9.2018, ועד יום ראשון 11:00בשעה     13.9.2018ביום חמישי, מקצה שני      החל 
 .10:00בשעה 11.10.2018, ועד יום חמישי 11:00 בשעה 7.10.2018 ,מקצה שלישי )ידני( החל ביום ראשון

 .מ לשריין את הקורסים המועדפים טרם הם מתמלאים"מומלץ לבצע רישום במקצה הראשון ע* 
 

 ובמהלך השבועיים הראשונים של כל סמסטר. ל"המקצים הנ ניתן לבצע בתאריכי קורסיםביטולי 
, יחויבו הסטודנטים בשכר לימוד וזאת לתחילת הלימודים עבור קורסים שלא יבוטלו עד תום השבוע השני

 .גם אם לא השתתפו בקורס

הרישום , של חומרים וכימיהומדע והנדסה  ביולוגיה-כימיה, חוגי-כימיה חד: במסלולים' לתלמידי שנה א
שכוללת את כל הקורסים אליהם יש , מנה היא מערכת שעות מומלצת. לשני הסמסטרים המנותיתבצע בשיטת 

 .הרישום במנות מתבצע במקצה הראשון והשני בלבד. להירשם בכל סמסטר

 ".הודעות לסטודנטיםפירוט מנות הרישום והודעות נוספות יופיעו בימים הקרובים באתר ביה"ס לכימיה ב"

 לתלמידי כימיה חד חוגי + כימיה ביולוגיה

כך מתבצע הרישום לקורסי סמסטר א'+ב' בלחיצת כפתור  .נקודות 2הקצות לה שנתית ויש לתוצג מנה אחת 
 אחת.

 וכימיההנדסת חומרים מדע ולתלמידי 

מערכות  2 תלמיד/העומדות לבחירת ה ב' סמסטר. בנקודה אחתלה  הקצות בסמסטר א' תופיע מנה אחת ויש ל
 . נקודה רק למנה המועדפת להקצותויש ( מנות)=

 . לקורסי שני הסמסטרים באופן פרטני הרישום יתבצע , ביתר המסלולים' לתלמידי שנה א

https://exactsci-cms.tau.ac.il/yedion/2018-19
https://www.ims.tau.ac.il/Bidd/
https://exact-sciences.tau.ac.il/chemistry-h/bsc_messages
https://exact-sciences.tau.ac.il/chemistry-h/bsc_messages


 

 

 

 . והשני בלבדהראשון במקצה הרישום למעבדות יתאפשר 
 

 "כלים שלובים"
מומלץ להירשם כבר השנה לאחד . הם חלק מחובות התלמיד לסיום התואר" כלים שלובים"קורסי התכנית 

הרישום לקורסים . הינו לכל סמסטר בנפרד בשונה מהרישום לקורסים בפקולטה, זהרישום . התכניתמקורסי 
מידע "הרישום מתבצע באתר  /https://core.tau.ac.il פרטים נוספים בקישורית. 12.9.2018–ביחל  ,'א' בסמ

 ".אישי לסטודנט
 אנגלית

 ".מידע אישי לסטודנט"ויתבצע באתר   2.9.2018-הרישום לקורסי אנגלית יחל ב

 
 

יש לבדוק באופן . כל המידע לתלמידים יועבר אליך באמצעות הדואר האלקטרוני האישי, להבא
 .שוטף את הדואר האלקטרוני שלך

 /https://tools.tau.ac.il/newuser: האתר להפעלת כתובת הדואר האלקטרוני האישית  הוא
ואז יוקרן הקוד המוביל לפני  , ל תתבקש להקיש מספר נתונים מזהים"עם כניסתך  לאתר הנ

@mail.tau.ac.il... 
 

ישלמו , ס לפחות"ש 18לקורסים בהיקף של  ט"תשע ל"לתואר ראשון שיירשמו בשנה סטודנטים חדשים
ס "ש 18או לא יעמוד בהצלחה בדרישות האקדמיות של , ס"ש 18 -מי שיירשם לפחות מ. ל מופחת"שכ

 ישלם את, או מי שיפסיק את לימודיו במהלך השנה וטרם השלים את הדרישות כאמור לעיל, לפחות
 .בהתאם למספר השעות, מלוא שכר הלימוד ללא הפחתה

 

מערכת הרישום תהיה נגישה אך ורק לתלמיד אשר שילם את שכר הלימוד לשנת הלימודים 

י גורם חיצוני או זכאים לפרס "על תלמידים ששכר הלימוד שלהם ממומן ע גםכלל זה חל  ט."עתש

 . לימודים

במידע האישי ניתן לשלם את התשלום )לפני תחילת הרישום  שבועיש לשלם את שכר הלימוד עד 

http://www.ims.tau.ac.il/Tal/)  גם אם בהוראת )כדאי לוודא שהוראת התשלום נקלטה במערכת 

 במאזן  בכל מקרה יש להצטייד באישור התשלום המעודכן שיופיע(. התשלום מצוין תאריך מאוחר יותר

 ./http://www.ims.tau.ac.il/Talשכר לימוד 

  .שעות ביממה 24, מכל מקום, /http://www.ims.tau.ac.il/Talניתן יהיה לבצע את הרישום 
 

 ,101חדר , בכיתת המחשבים בבניין אורנשטיין 4.9.2018-בסיוע ברישום ניתן יהיה לקבל 
 .15:00 - 10:00: שעותב
 

 מתבקשים להודיע על כך בהקדם, הלימודיםלאולמות /תלמידים שייתקלו בבעיות נגישות לכיתות
 .MarilouG@tauex.tau.ac.il :ל"או לדוא 03 - 6408622מרילו גולדמן בטלפון ' לגב

 
בחול המועד  ןוכ 26.8.2018-לידיעתכם, משרדי האוניברסיטה יהיו סגורים למשך שבוע החל מ

 סוכות.
 זו אינה מהווה אישור קבלה לאוניברסיטה.הזמנה 

 
 

 
 ,מוצלחת ומהנה, בברכת שנת לימודים פורייה

 
 6408761-03, טל: chemistry@tauex.tau.ac.il מזכירת תלמידים –שרית ברטוב 

 09:00-15:00' ה-'א: שעות קבלה,  304בניין קפלון חדר 
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