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 ו, תשע"תמוז

 2016יולי, 

 בביה"ס לכימיה הודעה לתלמידים חדשים 
 

 תלמיד/ה יקר/ה,
 

 .פקולטה למדעים מדויקיםלביה"ס לכימיה באנו שמחים לברך אותך על הצטרפותך 
 .30.10.2016כ"ח בתשרי תשע"ז, ביום ראשון, תחל ז שנת הלימודים תשע"

 
 
 
 
 
 
 
 
 למדעים  כימיה עם חוג מחוץ לפקולטהו כימיה וביולוגיה, חומרים וכימיהמדע והנדסה של למידי המסלולים ת

לתלמידים החדשים והרישום לקורסים מקיימת כנס מטעמה לומדים בשתי פקולטות. כל פקולטה  מדויקים
 .רצוי מאוד להגיע לשני הכנסים בכל פקולטה נעשה בנפרד.

 

                  הרכבת מערכת שעות ורישום לקורסים
 .פקולטההידיעון, כולל מערכת השעות וההנחיות לרישום לקורסים, יופיע במהלך חודש אוגוסט באתר ה

(, שהיא מערכת ממוחשבת אליה מזין התלמיד את Biddingהרישום לקורסים מתבצע בשיטת ה"מכרז" )
הרישום לקורסים במערכת הבידינג העדפותיו והיא משבצת אותו לקבוצות לימוד בשיטת "המכירה הפומבית". 

.  ביטולי שלהלןכלומר, רישום לקורסי סמסטר א' וב', בו זמנית, בתאריכי המקצים  במתכונת שנתיתתהיה 
השבועיים הראשונים של  כל סמסטר. מקצי הבידינג ובמהלך ע האישי במהלך מידמערכת הקורסים ניתן לבצע ב

 רישום לקורסים ניתן לבצע ידנית בלבד במזכירות הסטודנטים במהלך השבועיים הראשונים של כל סמסטר. 

 /https://www.ims.tau.ac.il/Bidd  כתובת האתר

, הרישום ומדע והנדסה של חומרים וכימיה ביולוגיה-כימיה, חוגי-כימיה חד: י שנה א' במסלוליםלתלמיד
מנה היא מערכת שעות מומלצת, שכוללת את כל הקורסים אליהם יש יתבצע בשיטת המנות לשני הסמסטרים. 

ויש לדרג את שתיהן בסדר מערכות )=מנות(  2להירשם בכל סמסטר. בכל סמסטר עומדות לבחירת הסטודנט 
 במנות מתבצע במקצה הראשון והשני בלבד.הרישום יורד. 

באופן פרטני לקורסי שני הסמסטרים. הרישום למעבדות  , הרישום יתבצע לתלמידי שנה א' ביתר המסלולים
 )ולא ניתן להירשם אליהם במקצה השלישי(. הראשון והשני בלבדבמקצה יתאפשר 

 
 :סיםלוח זמנים לרישום לקור

 
 .10:00בשעה  25.9.2016, ראשוןועד  יום   11:00בשעה    21.9.2016  מקצה ראשון     החל ביום רביעי,

 .10:00בשעה  9.10.2016, ראשוןועד  יום   11:00בשעה     5.10.2016 החל ביום רביעי,         מקצה שני
 .10:00בשעה   7.11.2016   יום שני,   ועד  11:00בשעה     3.11.2016החל ביום חמישי,    מקצה  שלישי

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

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

    .   זתשע"
  .ד וזאת גם אם לא השתתפו בקורסעבור קורסים שלא יבוטלו עד תום השבוע השני, יחויבו הסטודנטים בשכר לימו

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

  .21.9.2016י, רביעאשר יתקיים ביום תלמידי שנה א' בכימיה, לכנס הנך מוזמן/ת 
  –מפגש של תלמידי ביה"ס לכימיה בכל המסלולים עם ראש ביה"ס ויו"ר ועדת ההוראה            11:15

 אולם מלמד. בניין שנקר                      
 –כנס הסברה על אופן הרישום לקורסים בשיטת המכרז )"בידינג"(            12:00

 (, בניין קפלון009אולם לב )                      
 מפגש עם חונכים מתכנית "צועדים ביחד", המדור לקידום סטודנטים, דקאנט הסטודנטים  14:30-13:00

 

 

http://www.tau.ac.il/exact_sciences/site/yedion/
https://www.ims.tau.ac.il/Bidd/


 

 

 

 School of Chemistry בית הספר לכימיה 
 הפקולטה למדעים מדויקים

ובברלי סאקלרע"ש ריימונד   
Raymond and Beverly Sackler 
Faculty of Exact Sciences 

אביב-אוניברסיטת תל  Tel Aviv University 

          
       

 
 
 

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

 האתר להפעלת כתובת הדואר האלקטרוני האישית  הוא:   
 

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

ש"ס לפחות, ישלמו שכ"ל  18לקורסים בהיקף של  זתשע" לתואר ראשון שיירשמו בשנה"ל סטודנטים חדשים
ש"ס לפחות, או מי  18ש"ס, או לא יעמוד בהצלחה בדרישות האקדמיות של  18 -ירשם לפחות ממופחת. מי שי

מלוא שכר הלימוד ללא  שיפסיק את לימודיו במהלך השנה וטרם השלים את הדרישות כאמור לעיל, ישלם את
 שעות.ההפחתה, בהתאם למספר 

 
. כלל זה חל זהלימוד לשנת הלימודים תשע"מערכת הרישום תהיה נגישה אך ורק לתלמיד אשר שילם את שכר 

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

 

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

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

באמצעות ניתן יהיה לבצע את הרישום  .במידע האישיבמאזן שכר לימוד  תשלום המעודכן שיופיעהבאישור 

  שעות ביממה. 24, מכל מקום, האינטרנט
 

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

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

 ,הינו לכל סמסטר בנפרד. הרישום לקורסים בסמ' א'  זה, בשונה מהרישום לקורסים בפקולטההתכנית. רישום 
הרישום מתבצע באתר "מידע אישי  . www.core.tau.ac.il. פרטים נוספים בקישורית:   6.10.16–ביחל 

 לסטודנט".
 

 אנגלית
 ויתבצע באתר  "מידע אישי לסטודנט". 18.9.16-הרישום לקורסי אנגלית יחל ב

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

 MarilouG@tauex.tau.ac.il או לדוא"ל  6408622לגב' מרילו גולדמן בטל' 
 

 לחופשה מרוכזת. 21.8.16-לידיעתכם, משרדי האוניברסיטה יהיו סגורים למשך שבוע החל מה
 

  הזמנה זו אינה מהווה אישור קבלה לאוניברסיטה.
 

 בברכת שנת לימודים פורייה, מוצלחת ומהנה,
 

 שרית ברטוב         
 מזכירת סטודנטים לתואר ראשון ושני           

 מזכירות סטודנטים
chemistry@tauex.tau.ac.il 

    03-6408761טל': 
 9:00-15:00 , ג', ד'שעות קבלה: א'

 10:00-18:00ב', ה'                       
 .304קפלון, חדר בניין 

 
 ניתן לפנות גם לרכזת המנהלית של ביה"ס לכימיה 

 03-6409283צילה רוט בלוך 
chemist@post.tau.ac.il 

 204כימיה, חדר -בניין שנקר
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