


 ערוצי תקשורת

 
 .הודעות הפקולטה והחוגים נשלחות למייל האוניברסיטאי*
 הודעות על שינויים בקורסים במערכת השעות או בחדרים*
 אפשרות לקבל מידע גם לטלפון הנייד*
 :גישה לרשתות אלחוטיות*

free-tau  סיסמאfree-tau 
Public-tau  סיסמאpublictau   ולאחר מכן עם שם

 .המשתמש האישי
 למחשובאגף  –אתר התמיכה *
   www.tau.ac.il/cc/helpdeskhttp:// 

http://www.tau.ac.il/cc/helpdesk


 ערוצי תקשורת

 של האוניברסיטה הכרחי ל"דואפתיחת *
 
 
 
 

https://tools.tau.ac.il/newuser/


 אתר האינטרנט  
 של הפקולטה לאמנויות

http://arts.tau.ac.il/
http://arts.tau.ac.il/


 הפקולטה לאמנויות
 ס לאדריכלות"ביה*
 ס למוזיקה"ביה*
 ס לקולנוע וטלוויזיה "ביה*
 החוג לאמנות התאטרון*
 החוג לתולדות האמנות*
 תחומית באמנויות-התכנית הרב*
תואר   -התכנית הבינתחומית באמנויות*

 שני
 



 תכנית לימודים
חוגי-חד/ חוגי  -דו

 

קורסי  
 בחירה

 קורסים מתקדמים

 

 קורסי חובה



 ידיעון

 ?מה נמצא בידיעון

 

http://arts.tau.ac.il/yedion 
 

הידיעון של שנת הלימודים הראשונה הינו  *
 .הידיעון הקובע את תכנית הלימודים

http://arts.tau.ac.il/yedion


 ידיעון
 תקנונים*

 החובות הזכויות, הלימודים מבנה תכנית*

 לוח בחינות/תקצירי קורסים/ מערכת שעות*

זכויות  / הצטיינות בלימודים/ סדרי בחינות*
לקויי  / זכויות ליולדות/למשרתים במילואים

 למידה ועוד

*http://arts.tau.ac.il/yedion 
 

http://arts.tau.ac.il/yedion


 ידיעון
חוגי של -תכנית לימודים לתואר ראשון חד*

 החוג לתיאטרון

חוגי של -תכנית לימודים לתואר ראשון חד*
 לקולנוע וטלוויזיהס "ביה

 

 

http://arts.tau.ac.il/yedion/theatre/ba/single
http://arts.tau.ac.il/yedion/filmtv/ba/theory


 לוח בחינות -בחינות    
 מומלץ  . מועדי בחינה שנילרשותכם

 'לגשת למועד א
משאיר מועד אחד   –' ויתור על מועד א

 בלבד
נסרקות " פתוחות"כל הבחינות ה

 למידע האישי לתלמיד
ציון הבחינה האחרונה הוא  : בכל מקרה

 קובע
 על ציון במזכירות החוג עד  ניתן לערער

 חמישה מיום פרסום הציונים
 

https://arts.tau.ac.il/yedion/exams


 עבודות

עבודות סיום קורס 
עבודות רפרט ועבודות סמינריוניות 
 קיים מועד אחד בלבד להגשת עבודות

 יש לעקוב אחר הנחיות המרצים
 
 ובמקרים חריגים..... 
 

 

 



 ערכאות לבקשות חריגות
 
 ועדת ההוראה של היחידה –יחידה *
ועדת הוראה של   – פקולטה*

 הפקולטה
ועדת הוראה   –מזכירות אקדמית *

 אוניברסיטאית
 



  –פניות לוועדת ההוראה 
 טפסים

מועברת דרך   הפקולטטיתטופס פניה לוועדת ההוראה *
 .החוג

http://arts.tau.ac.il/forms


 נהלים אוניברסיטאיים*

 נהלים פקולטטיים*
 

 

http://www.tau.ac.il/tau-rules-2014
http://arts.tau.ac.il/yedion/takanon


  חובות אוניברסיטאיות
 
 



 חובת אנגלית

באנגלית  " פטור"חובה להגיע לרמת *
 עד סוף שנת הלימודים הראשונה

ב לא משלמים על /בסמסטר א*
 . באנגלית' קורס מתקדמים ב

 משלמים –בסמסטר קיץ *
קורסי אנגלית שייכים ליחידה      *

 לשפות זרות
 
 
 
 



  שלוביםכלים 
תכנית אקדמית המורכבת ממקבץ של קורסים  *

 הרחבת הידע: ומטרתה, בתחומים שונים

 :  קורסי התכנית נחלקים לשתי קבוצות*
,  רפואה, קורסים מתחומי מדעי החיים" = מזרח"

הנלמדים בפקולטות (הנדסה והמדעים המדויקים 
 ).הממוקמות במזרח הקמפוס

מדעי החברה  , קורסים מתחומי מדעי הרוח" = מערב"
הנלמדים בפקולטות הממוקמות במערב (והאמנויות 

 ).הקמפוס

 

 

 

https://core.tau.ac.il/


 שכר לימוד
יש להסדיר את התשלום הראשון לשנת *

  .ז לפני הרישום לבידינג"הלימודים תשע

 .ללא הסדרת התשלום לא יתאפשר רישום*

ל  "ניתן לפנות למדור שכר לימוד באמצעות דוא *
im@tau.ac.il 

תשובות לשאלות נפוצות ניתן לקבל באתר  *
הרישום של האוניברסיטה  

http://www.tau.ac.il/registration 

 

mailto:im@tauex.tau.ac.il
http://www.tau.ac.il/registration


 ז לרישום לקורסים"לו
 

  :ס לאדריכלות"בביה' למעט תלמידי שנה א, לתלמידי הפקולטה לאמנויות*

 .10:00בשעה  8.9.16 ועד 11:00  בשעה 5.9.16-מ :מקצה ראשון*
 

 .10:00בשעה  25.9.16 ועד 11:00בשעה  21.9.16-מ :מקצה שני

 10:00בשעה  6.11.16ועד  11:00בשעה  3.11.16-מ :מקצה שלישי*
 

 

החל ממועד פרסום תוצאות המקצה  הבידינגבאמצעות מערכת ניתן לבטל קורסים , לתשומת לבכם
 .שלישי/ הראשון ועד לשעתיים לפני מועד תחילת המקצה השני 

 .ביטול קורסים במועד זה מזכה בתוספת נקודות 

 

 לחץ כאןבאתר בו נרשמתם לקורסים  ,עם פרסומן ,(BIDDING) ניתן יהיה לצפות בתוצאות המכרז

 :שינויים

 .בשעות הקבלה במזכירויות החוגים 10.11.16 ועד  8.11.16-יהיה לבצע משינויים ידניים ניתן *
 

 .באמצעות המידע האישיניתן לבטל קורסים במהלך השבועיים הראשונים לסמסטר , לידיעתכם
 

https://www.ims.tau.ac.il/Bidd/
https://arts.tau.ac.il/reception-hours
https://www.ims.tau.ac.il/Tal/Default.aspx?


 רישום לקורסים
 בידינג   -הרישום נעשה בשיטת המכרז*

 .לתלמיד" מידע אישי"כניסה לבידינג באמצעות *

 

https://nidp.tau.ac.il/nidp/idff/sso?RequestID=idZmd2Byqahx0UCBOMknJCp8tmco4&MajorVersion=1&MinorVersion=2&IssueInstant=2015-09-02T07%3A39%3A37Z&ProviderID=https%3A%2F%2Fmytau.tau.ac.il%3A443%2Fnesp%2Fidff%2Fmetadata&RelayState=MA%3D%3D&consent=urn%3Aliberty%3Aconsent%3Aunavailable&ForceAuthn=false&IsPassive=false&NameIDPolicy=onetime&ProtocolProfile=http%3A%2F%2Fprojectliberty.org%2Fprofiles%2Fbrws-art&target=https%3A%2F%2Fmytau.tau.ac.il%2F&AuthnContextStatementRef=MyTAU-Portal%2Fsecure%2Fname%2Fpassword%2Furi


 בידינג -רישום לקורסים 

 מקצה ראשון*
 11:00משעה    5/9/2016שני יום : פתיחה*
 10:00בשעה  8/9/2016יום חמישי : סגירה*
  11/9/2016ראשון יום : תוצאות*

 
 
 
 
 מכסיקובניין , 118המחשבים חדר במעבדת  תמיכה*
 03-6407021ובטלפון      



 רישום לקורסים

ניתן לבצע את הרישום מכל מחשב שיש בו  *
 אינטרנט

" יקנה"לכל תלמיד מוקצות נקודות איתן *
 .את הקורס

חל איסור מוחלט על רישום לקורסים *
 חופפים  

אם , את הרישום הקודם "דורס"כל רישום *
 נקבע לאותם מועדים

 לקורסים טיוטה לרישום להכין מראש *
 





 המשך -רישום לקורסים *

 

 

 5:  לקורסמינימום הקצאת נקודות *

 בחוגים מסוימים ניתן לתת ניקוד אפס לקורסי חובה*

 .ירוקבצבע  0 -הסימון שלהם הוא*

 
 





 מתן ניקוד והעברתו
 לפי בחירה –ידנית / ברירת מחדל  –אוטומטית *

 
 







 תהליך הזנת הבקשה

 .הכנת מערכת על טיוטה*

 ).אחורה קדימה(אין להשתמש בפקדי הדפדפן *

 .בחירת הקורסים וקבוצות הלימוד נשמרות בסל זמני*

 )קורס בחירה/קורס ליבה.(בחירת המסגרת המתאימה*

 .5מינימום . 0קורס שאינו ניקוד לכל הקצאת *

 ).לפי בחירה/אוטומטי(אופן העברת הנקודות *

 .רישום הבקשה והדפסתה*
 .הבידינגאין מניעה לשנות את הבחירות במהלך ימי *

 
 



 הבידינגעם קבלת תוצאות  

ה לבדוק את  /חובה על התלמיד*
 !מערכת השעות שקיבל

 ביטול קורסים בין המקצים*

ואף רצוי לבטל קורסים בין שני  מומלץ 
תוכלו לקבל את מספר  –המקצים 

 . הנקודות שהוקצו עבור הקורס

 



 ידני -רישום לקורסים 
 
 שבוע השינויים*

 10/11/2016עד  8/11/2016*
 במזכירות החוגים

 
 ביטול קורסים באינטרנט במידע האישי*

 10/11/2016עד   30/10/2016*
 23:59עד שעה 

 
קורסים לא רצויים עד סוף השבוע השני של כל סמסטר  לבטליש *

 בכדי להימנע מתשלום מיותר
בעבור קורסים שלא יבטל עד סוף השבוע השני יחויב הסטודנט *

 גם אם לא ישתתף בקורס



 "מנות"בבידינג

 על פי פירוט המנות המופיע בידיעון *
 

http://arts.tau.ac.il/yedion/2015/filmtv/I/manot


 "מנות"בבידינג





"מנות"בבידינג

אין  . לתלמידים אלה יתקיים רק מקצה אחד*
 .אפשרות לגשת למקצה שני

 .לא ניתן לבטל קורסים בין המקצים*
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