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 תשרי תשע"ו
2015ספטמבר  

  


הודעהלתלמידיםחדשיםבפקולטהלמדעיםמדויקים


 תלמיד/ה יקר/ה,
 

 , אשר תחל אנו שמחים לברך אותך על הצטרפותך לפקולטה למדעים מדויקים בשנת הלימודים תשע"ו
.18.10.2015ביוםראשון,ה'בחשוןתשע"ו,

 
נסי הקבלה הסתיימו, אנו נקיים מפגש הסברה קצר נוסף בשל העובדה שקבלתך ללימודים הושלמה לאחר שכ
 על אופן הרישום לקורסים בשיטת המכרז )"בידינג"(.

 
 .(בבניין אורנשטיין )בקומת הכניסה באולםדאך9:00בשעה7.10.2015רביעיביוםהמפגש יתקיים 

 
 : "הדרכה לרישום בבידינג", בקישורית:מומלץ מאד לצפות במצגת קצרה, מפגשקודם הגיעך ל

sciences.tau.ac.il/bidding-http://exact. 
 

 אלא מיועדת להסבר נוסף על המצגת( –)הנוכחות במפגש אינה חובה 
 
 

יםיתקייםבתאריכיםהבאים:הרישוםלקורס


 .רישוםשנתי, אשר לתלמידיו יתקיים בביה"סלכימיההרישום בפקולטה הוא לסמסטר א' בלבד למעט 
 (יישלח לתלמידי כימיה בנפרד)פירוט לגבי אופן הרישום בביה"ס לכימיה 

 
 .10:00שעה ב 12.10.2015ועד  יום שני,    11:00בשעה  07.10.2015החל ביום רביעי,    מקצה שני

 
 .10:00בשעה  26.10.2015ועד יום שני,   11:00בשעה  22.10.2015החל ביום חמישי,      מקצה  שלישי

 
 , 101ניתן יהיה לקבל בתקופת הרישום בכיתת המחשבים בבניין אורנשטיין, חדר  סיועברישום
 .10:00-15:00בין השעות: 

 
ל. כמו כן ניתן יהיה לבטל קורסים באינטרנט דרך "מידע אישי ניתן לבצע בתאריכי המקצים הנ" ביטוליקורסים

לתלמיד" בתקופה שבין המקצים, לאחר פרסום תוצאות המקצה, ובמהלך השבועיים הראשונים של סמסטר א' 
 תשע"ו.   

    
עבורקורסיםשלאיבוטלועדתוםהשבועהשני,יחויבוהסטודנטיםבשכרלימודוזאתגםאםלא

 .השתתפובקורס
 

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

: בשל ריבוי תכניות הלימודים בפקולטה, חלק מקבוצות התרגיל מיועדות רק לתכניות מסוימות הערהחשובה
 באתר. וחסומות לרישום לתלמידים מתכניות אחרות. פירוט הקבוצות הסגורות יופיע

 
לתלמידיביתהספרלפיזיקה,ביה"סלכימיהוהחוגלמדעיכדורהארץ:

 השינויים(. )לא ניתן להירשם במקצה בלבדבמקצההשניהרישום למעבדות  יתאפשר    

http://video.tau.ac.il/General/Computing_Division/Bidding/
http://exact-sciences.tau.ac.il/bidding
http://exact-sciences.tau.ac.il/bidding
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 ניתן ואף מומלץ להירשם כבר השנה לאחד מקורסי "כלים שלובים".  
 www.core.tau.ac.il פרטים בקישורית: מופיעיםרישום זה, בשונה מהרישום לקורסים בפקולטה, לגבי 

 
 

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

 האתר להפעלת כתובת הדואר האלקטרוני האישית  הוא:   
 

עם כניסתך  לאתר הנ"ל תתבקש להקיש מספר נתונים מזהים, ואז יוקרן הקוד המוביל לפני    
@mail.tau.ac.il... 

 
ש"ס לפחות, ישלמו שכ"ל  18תשע"ו לקורסים בהיקף של  לתואר ראשון שיירשמו בשנה"ל סטודנטים חדשים

ש"ס לפחות, או מי  18ש"ס, או לא יעמוד בהצלחה בדרישות האקדמיות של  18 -מופחת. מי שיירשם לפחות מ
מלוא שכר הלימוד ללא  שיפסיק את לימודיו במהלך השנה וטרם השלים את הדרישות כאמור לעיל, ישלם את

 שעות.ההפחתה, בהתאם למספר 
 

ודים תשע"ו. כלל זה מערכת הרישום תהיה נגישה אך ורק לתלמיד אשר שילם את שכר הלימוד לשנת הלימ

 על תלמידים ששכר הלימוד שלהם ממומן ע"י גורם חיצוני או זכאים לפרס לימודים.  גםחל 

 

י לוודא א( כדבמידע אישילפני תחילת הרישום )ניתן לשלם את התשלום  שבועיש לשלם את שכר הלימוד עד 

לטה במערכת )גם אם בהוראת התשלום מצוין תאריך מאוחר יותר(. בכל מקרה יש להצטייד שהוראת התשלום נק

צעות באמניתן יהיה לבצע את הרישום  .במידע האישיבמאזן שכר לימוד  תשלום המעודכן שיופיעהבאישור 

  שעות ביממה. 24, מכל מקום, האינטרנט
 
 

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

 
 
 
 
 

 לימודים פורייה, מוצלחת ומהנה, בברכת שנת
 צוות מזכירות התלמידים
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