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1

תלמיד(ה) יקר(ה) ,

הנדון :סדרי רישום לקורסים בחוג לניהול  -סמסטר א' תשע"ז
לתלמיד הממשיך
עם פתיחת שנת הלימודים ,אנו מברכים אותך בשנה טובה
ומאחלים לך הצלחה בלימודים.
שנת הלימודים תשע"ז תיפתח ביום ראשון 30 ,באוקטובר  , 2016כ"ח בתשרי תשע"ז.
סמסטר א' יסתיים ביום א'  ,29.01.2017לוח שנת הלימודים מתפרסם בסעיף ה ובאתר החוג.
להלן נביא בפניך מידע על מידע כללי ,תקנות ונהלים של החוג לניהול והנחיית כללים לגבי
תהליך הרישום לקורסים.

א.

מידע כללי ,תקנות ונהלים

עמ' 5-3

ב.

עדכונים חשובים בתכנית הלימודים בתשע"ז
בהשוואה לתשע"ו :כללים להשתלבותו של התלמיד

עמ' 8-6

הממשיך בקורסים שחל בהם השינוי .

ג.

הנחיות כלליות לרישום לקורסים ()bidding

עמ' 10-9

ד.

לוח זמנים של מועדי הרישום לקורסים.

עמ' 11

ה.

לוח שנת הלימודים תשע"ז.

עמ' 13-12

ריכוז שינויים לתכנית הלימודים ומידע נוסף בענייני הרישום יתפרסמו באופן
שוטף באתר האינטרנט של החוג.

-

אין בקבלת מכתב זה אישור מטעם הפקולטה על מעמדו האקדמי של התלמיד או אישור להמשך לימודיו.

 .1הניסוח במכתב זה הוא בלשון זכר ,אך הכוונה היא כמובן גם בלשון נקבה.
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א .מידע כללי  -תקנות ונהלים
המידע המפורט להלן אינו מחליף את העיון בתכנית הלימודים המפורטת במלואה באתר החוג ,אלא נועד
להדגיש את הסעיפים החשובים מאוד:

 .1ידיעון הפקולטה לניהול/תכנית הלימודים בחוג
תכנית לימודים מעודכנת לשנת הלימודים תשע"ז מפורסמת באתר החוג לניהול .

התלמיד יכול להתקדם בלימודים לפי הקצב האישי שלו ובלבד שילמד קורס(ים) שהוא עונה על דרישותיו
האקדמיות .פרק הזמן המותר לסיום התואר הוא  4שנים.
לקראת הכנת תכנית הלימודים והרישום לקורסים ,מתבקש התלמיד לעיין בתכנית הלימודים ולהתעדכן
בכל הנושאים הקשורים לנהלי לימודים המפורטים כאן בקצרה .מידע מפורט בהרחבה באתר החוג:
http://coller.tau.ac.il/management
א .תקנון החוג.
ב .תכנית הלימודים:
בבניית תכנית הלימודים ,מומלץ לתלמיד להיעזר בטבלאות האלה:
בטבלת תכנית הלימודים המפורטת לפי שנים ובהצעה לפי סמסטרים ,לימודי בחירה :לימודי הקבץ
בתחום ייחודי המוצע השנה ,בטבלת הפטורים בשל קורסים חופפים בשני חוגי הלימוד ,בטבלת המרה
של קורסים חלופיים ,לצורך עמידה בדרישות הקדם ובטבלת הכרה בקורסים על סמך לימודים
אקדמיים קודמים באוניברסיטת תל-אביב.
ג .מערכת השעות/תיאור הקורס/תכנית הלימודים של הקורס (סילבוס) ופירוט דרישות הקדם לקורסים.
מומלץ לתלמיד בעת בניית תכנית הלימודים שלו ,לעיין במערכת השעות המעודכנת והמפורטת בהרחבה
בתכנית הלימודים באתר החוג לניהול .הקורסים במערכת השעות מוצגים לפי סדר הופעתם בתכנית
הלימודים ,בפירוט הערות שוליים חשובות .לחיצה על שם הקורס תציג את תיאור הקורס ודרישות
המוקדמות וגם את תכנית הלימודים של הקורס (סילבוס) ,אשר יעודכן בסמוך למועדי הרישום
לקורסים.
שינויים במערכת השעות יעודכנו באופן שוטף ,תוך ציון תאריך העדכון .במקביל אף נפרסם דף עדכונים
ובו ריכוז כל השינויים.
מערכת השעות מתוך "חיפוש קורסים האוניברסיטאי" כשתהיה פעילה  -היא זו שמחייבת את
התלמיד כלפי החוג/האוניברסיטה.
ג .לוח בחינות :לוח בחינות סמסטר א' -מועד א' ומועד ב' .לוח בחינות סמסטר ב' – מועד א' ומועד ב'.
ד .לוח זמנים לרישום לקורסים מתפרסם בסעיף ד בהמשך .הרישום לקורסים בחוג לימודיו השני של
התלמיד יתקיים במועדים שיפורסמו על ידי החוג המתאים.
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 .2כרטיס ביקור

החוג לניהול

אתר האינטרנט של החוגhttp://coller.tau.ac.il/management :
ראש החוג:

ד"ר ירון יחזקאל
דואר אלקטרוני (yehezkel@post.tau.ac.il :)E-mail
חדר  ,436בניין רקנאטי
טלפון6407386 :
שעת הקבלה :יום ב'  ,15:00-14:00בתאום עם מזכירת החוג ,גב' זהבה בדיחי.

מזכירות החוג :זהבה בדיחי ,לימור צ'רנוסקי ,רעות לוי -בחשי ,עדן ישועה.
חדר  ,218קומה ב' ,בניין רקנאטי.
טלפון6408931 :
פקס 6407851 :
דואר אלקטרוני (banihul@tauex.tau.ac.il :)E-mail
שעות הקבלה ומענה אישי לפניות טלפוניות:
ימים א'-ה' ,בשעות .09:45-12:15
שעת הקבלה של המורים והמתרגלים תתפרסם בתכנית הלימודים (הסילבוס) ובאתר החוג.
אגף רישום וקבלה:
שעות קבלה :ימים א' ,ב' ,ד ,ה'  -בשעות 09:00-12:00
יום ג'  -בשעות 09:00-15:00
מענה אישי :ענייני רישום ושכ"ל בלבד6405550 :
מעבדת המחשבים בפקולטה:
קומת המרתף  ,חדר ,47,טלפון 6407388
שעות פעילות המעבדה במהלך הסמסטר :מהשעה  08:00עד השעה 21:00
בחופשת סמסטר יחול שינוי  ,יש להתעדכן באתר הפקולטה.
כניסה לאתר "מידע אישי לתלמיד"https://www.ims.tau.ac.il/tal/default.aspx :
לרשות התלמידים נמצא ,בכל הבניינים באוניברסיטה ,טלפון לחיוג פנימי בתוך האוניברסיטה.

5

 .3מדיניות ציונים בחוג ,מועדי בחינות ,שיפור ציון חיובי ,חפיפה של קורסים
בכל פקולטה/חוג מתקיים תקנון בחינות/תקנון ציונים שונה .נבקש להפנות את תשומת לב התלמיד החדש
והממשיך לסעיפים חשובים במיוחד .אין זה מחליף כמובן את העיון בהרחבה בתכנית הלימודים/תקנון החוג
המפורסם במלואו באתר החוג.
מדיניות ציונים בחוג :בחוג לניהול קיימת מדיניות "שמירה על טווח ציונים" שלפיה ,בכל אחד מהקורסים
הנלמדים בחוג נקבעו מקסימום ומינימום של הציון הסופי בקורס .מידע נוסף מפורט בהרחבה בסעיף ציונים
בתקנון הלימודים בחוג .
מועדי בחינות :מתקיימים שני מועדי בחינה לכל קורס המוצע בשנה אקדמית אחת .מידע מפורט בהרחבה
בלוח הבחינות ובתקנון החוג -נהלי בחינות..
שיפור ציון חיובי :תלמיד יורשה לשפר ציון חיובי אך ורק במסגרת המועדים שעומדים לרשותו בעקבות
הרישום לקורס .הציון האחרון הוא התקף .לא ניתן לשפר ציון חיובי על ידי רישום מחדש לקורס.
אין להירשם לקורסים חופפים בתכנים או בזמנים .חלה על התלמיד חובת הבירור .

 .4תעודות הערכה מטעם הרקטור ומטעם דקאן הפקולטה-מצטיינים ב"רשימת הדיקאן"
אחת לשנה ,במהלך סמסטר א' של שנת הלימודים ,מוענקות לתלמידים שהצטיינו בלימודיהם בשנה החולפת
תעודות הערכה מטעם הרקטור ומטעם דקאן הפקולטה .תלמידים אלה יוזמנו לקבל את תעודת ההצטיינות
בטקס מיוחד.
בקביעת רשימת הזכאים להיכלל ב"רשימת הדקאן" לשנה"ל תשע"ז יילקחו בחשבון ציונים של שנה
הלימודים החולפת (תשע"ו) בקורסים שהתלמיד למד בפועל (לא כולל פטורים) בהיקף של  19ש"ס לפחות
מספר הזכאים להיכלל ב"רשימת הדקאן" לא יעלה על  3%מכלל אוכלוסיית התלמידים.
אמות המידה להיכלל ברשימת הדקאן עשויות להשתנות מידי שנה ומתעדכנות בכל תחילת שנת הלימודים.

 .5סיום לימודים בהצטיינות/בהצטיינות יתרה


אמות המידה לקבלת ציון גמר בהצטיינות או בהצטיינות יתרה ייקבעו על-ידי כל אחד מהחוגים
מידי שנה ,ויפורסמו בתחילת כל שנת לימודים.



הזכאות לסיום הלימודים בהצטיינות או בהצטיינות יתרה תיבדק לגבי כל חוג בנפרד ותצוין
באישור הזכאות לתואר ובתעודת הבוגר ליד שם החוג המתאים.



ציון הגמר שנקבע בחוג לניהול :בהצטיינות  ,90 -בהצטיינות יתרה .95 -



אמות מידה אלה חלים על כל מסיימי התואר שייכללו בטקס הענקת התארים והתעודות
שיתקיים בשנה"ל תשע"ז וכן על תלמיד המקבל תעודה על סיום לימודי חוג נוסף בניהול ,כחוג אחד
מתכנית דו-חוגית.

מידע נוסף וחשוב מפורט בתקנון החוג
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ב .עדכונים בתכנית הלימודים בשנה"ל תשע"ז בהשוואה לתשע"ו-
כללים להשתלבותו של התלמיד הממשיך ,בקורסים שחל בהם השינוי .
החל משנה"ל תשע"ז יחולו שינויים בקורסי חובה בתכנית הלימודים  -בחוג לניהול ,כמפורט בהמשך.
השינויים מעודכנים בידיעון הפקולטה/תכנית הלימודים לשנה"ל תשע"ז והם יחולו גם על תלמיד,
שהחל לימודיו לפני שנה"ל תשע"ז וטרם סיים את חובותיו בחוג לניהול.

 .1להלן רשימת הקורסים שחל בהם שינוי ,וכללי השתלבותו של התלמיד הממשיך בקורסים אלה:
השינויים שנעשו בתכנית הלימודים בוצעו באופן שימנע פגיעה בתלמידים ממשיכים ,בהשוואה למתכונת הלימודים
הקיימת .בחלק משילובי הלימודים ,תיתכן הפחתה של  3 - 1ש"ס בהיקף השעות לתואר ,בהשוואה למתכונת
הקיימת.


שינוי היקף שעות בלימודי הבחירה הכלליים:
הוספה של  4ש"ס למכסת קורסי הבחירה הכלליים:
 תלמיד שחוג לימודיו השני הוא כלכלה יהיה חייב בהיקף של  14ש"ס (במקום  10ש"ס) . תלמיד שחוג לימודיו השני אינו כלכלה יהיה חייב בהיקף של  8ש"ס ( במקום  4ש"ס) .בנוסף ,ראה בהמשך פתיחת קורסי בחירה -לימודי הקבץ בתחום ייחודי.



קורסי החובה :יסודות המשפט ודיני עסקים
הקורסים :יסודות המשפט בהיקף  2ש"ס ודיני עסקים בהיקף  2ש"ס אוחדו לקורס אחד והחל
משנה"ל תשע"ז יוצע קורס חדש בהיקף  3ש"ס  12211106 -יסודות המשפט העסקי .
 תלמיד שלמד ועבר בהצלחה את שני הקורסים :יסודות המשפט ודיני עסקים בהיקף כוללשל  4ש"ס -יזוכה ב 1-ש"ס במכסת קורסי הבחירה.
 תלמיד שלמד ועבר בהצלחה רק אחד מהקורסים לעיל .דהיינו ,למד סה"כ היקף של  2ש"ס-יהיה פטור מהקורס החדש אך חייב בהיקף של  1ש"ס בקורסי הבחירה עד למכסה המקורית
של סה"כ היקף השעות לתואר.



קורס החובה :חקר ביצועים והחלטות:
יחול שינוי בשם הקורס ,בתכנית הלימודים ובהיקף הקורס כדלקמן:
הקורס ייקרא" :מודלים שימושיים בחקר ביצועים" ויוצע בהיקף  3ש"ס (במקום  5ש"ס).
תלמיד שלמד ועבר בהצלחה את הקורס במתכונתו הישנה ,יזוכה ב  2ש"ס ממכסת קורסי הבחירה.
תלמיד שלמד את הקורס בסמסטר א' תשע"ו ( בסמסטר ב' הקורס לא התקיים) ולא עבר בהצלחה -
יוכל לממש את בחינת מועד ב' בפעם האחרונה בבחינה שתתקיים בסוף סמסטר א' תשע"ז ( תלמידים
אלה ייבחנו על פי שאלון שיתבסס על החומר שנלמד לפי המתכונת של סמסטר א' תשע"ו).
המעוניינים יירשמו ברישום מוקדם במזכירות .תלמיד שלא יעבור בהצלחה את הבחינה לעיל יהיה
חייב בקורס במתכונתו החדשה החל מתשע"ז.
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קורס החובה :יסודות תורת ההחלטות
הקורס יוצע בהיקף  3ש"ס ( במקום  4ש"ס) .
תלמיד שלמד ועבר בהצלחה את הקורס במתכונות הישנה ,יזוכה ב  1ש"ס ממכסת קורסי הבחירה.
תלמיד שטרם למד/למד ולא עבר בהצלחה את הקורס יהיה חייב ללמוד את הקורס במתכונתו החדשה
בהיקף  3ש"ס.



קורס החובה :לוגיסטיקה תפעולית
הקורס לוגיסטיקה תפעולית בהיקף  3ש"ס בוטל בתכנית הלימודים .במקומו מוצע קורס בחירה
בתחום"1221.4536 :בעיות נבחרות במצוינות תפעולית" (מידע נוסף מפורט בתכנית הלימודים ובסעיף  2בהמשך).
תלמיד שלמד ועבר בהצלחה את הקורס לוגיסטיקה תפעולית יזוכה ב  3ש"ס ממכסת קורסי הבחירה.

כאמור ,ביטול וצמצום קורסי החובה ,בניכוי תוספת קורסי הבחירה ,אינו אמור להעלות את מכסת השעות לתואר,
ובמקרים מסוימים להפחיתו בהיקף של  1-3ש"ס ,בהשוואה למתכונת הישנה.

 .2עדכונים חשובים נוספים בתכנית הלימודים:
 פתיחת קורסי בחירה -לימודי הקבץ בתחום ייחודי:
החל משנה"ל תשע"ז ,יוכלו תלמידי החוג ללמוד קורסי בחירה באחת מהמסגרות האלה:
במסגרת קורסי הבחירה הכלליים או ללמוד קורסי בחירה במסגרת לימודי הקבץ בתחום ייחודי:
הנהלת הפקולטה החליטה להקדים ולפתוח ,כבר בשנת הלימודים הקרובה ,עבור התלמידים הממשיכים
את ההקבץ :בניהול נתוני עתק ובינה עסקית ) .)Big Dataההרשמה בעיצומה  -המעוניינים והעונים
על דרישות הקבלה  ,מוזמנים להירשם בהקדם ברישום מקוון
https://coller.tau.ac.il/data-base-form-2016-7
לא נקדים לפתוח את ההקבץ בניהול פיננסי ושוק הון בשנת הלימודים הקרובה.
יש להמשיך ולעקוב אחר עדכונים בנדון .מידע נוסף וחשוב מפורסם באתר החוג


לימודי בחירה -סמסטר בחו"ל
החל משנה"ל תשע"ז יוכלו תלמידי החוג לניהול ללמוד סמסטר אחד בחו"ל ,באחד מבתי הספר השותפים שלנו
ברחבי העולם .השתתפות בתכנית חושפת את הסטודנט לעולם העסקים הגלובלי ומאתגרת אותו בשפה
ובתרבות אקדמית עשירה.
פרטים נוספים אודות התכנית ותנאי הקבלה זמינים באתר:
 .https://coller.tau.ac.il/outgoing-students-main_baהמזכירות תעדכן לגבי הליך הרישום.
לשאלות נוספות ניתן לפנות להילה רחמני ,מנהלת התכנית לחילופי סטודנטיםhilara@tauex.tau.ac.il :
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פתיחת קורסים חדשים בתכנית הלימודים:


נפתח בשנה הקרובה קורס בחירה חדש בהיקף  4ש"ס בנושא תורת ההשקעות וניתוח וניירות ערך
לניהול .הקורס יוצע בסמסטר ב' על ידי פרופ' אבי וואהל ומאוד מומלץ למתעניינים בתחום זה .דרישת
הקדם לקורס היא יסודות המימון בציון  78ולכן המעוניינים להירשם לקורס הבחירה מתבקשים ללמוד
את קורס החובה ביסודות המימון לא יאוחר מסמסטר א' הקרוב.



נפתח קורס בחירה חדש בהיקף  2ש"ס בנושא לוגיסטיקה ותפעול שייקרא:
 1221.4536נושאים נבחרים במצוינות תפעולית .דר' רוני וויצמן ילמד את הקורס ומאוד
מומלץ למתעניינים בתחום .תכנית הלימודים (סילבוס) מפורסמת באתר.
דרישות הקדם :סטטיסטיקה לניהול ( או קורסים מקבילים) ודרישה במקביל :מבוא לחקר
ביצועים או חקר ביצועים והחלטות.
נדגיש :תלמיד שלמד את קורס החובה לוגיסטיקה תפעולית ,מנוע מלהירשם לקורס הבחירה החדש.



נפתח סמינר מחקר חדש בנושא כלכלת שירותים ותפעול .הסמינר יוצע בסמסטר ב' ויועבר על ידי
דר' נועם שמיר ,הסמינר מומלץ למתעניינים בכלכלה .תכנית הלימודים של הקורס תתפרסם באתר החוג.



נפתח פרויקט שנתי חדש בהיקף  4ש"ס ,בהנחיית דר' יפעת ראובני :חדשנות עסקית-פיננסית-חברתית.
הרשמה עדיין בעיצומה .מידע אודות הקורס והליך הרישום מתפרסם באתר החוג.



נפתח קורס בחירה חדש בהיקף  2ש"ס :שיווק קמעונאי -גב' דנה טבת תלמד את הקורס ,הקורס מומלץ
למתעניינים בשיווק .תכנית הלימודים ( הסילבוס) מפורסמת באתר החוג.
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ג.

הנחיות כלליות לרישום לקורסים ()bidding

מערכת לרישום לקורסים בשיטת ה"מכרז" ( ,)biddingהיא מערכת ממוחשבת אליה מזין התלמיד את העדפותיו
וזו משבצת אותו לקבוצות לימוד בשיטת "המכירה הפומבית".
עקרונות שיטת הרישום מפורטים באתר החוג  .בנוסף ,ניתן לצפות במצגת  Powerpointהמפרטת את עקרונות
הרישום באתר בכתובתhttp://www.ims.tau.ac.il/bidd/ :

לוח זמנים של מועדי הרישום לקורסים מפורט בסעיף ד' בהמשך.
הרישום בחוג לניהול הוא סמסטריאלי ומתקיים ב 3-ריצות בידינג.
תשלום שובר תשלום מס' 1
תנאי הכרחי לרישום לקורסים הוא תשלום שובר מס'  1ע"ח שכר לימוד
ג ישה למערכת הרישום ,בין אם היא תיעשה במעבדת המחשבים או מחוץ לפקולטה ,תתאפשר אך ורק לתלמיד
אשר שילם את המקדמה על חשבון שכר הלימוד לשנת הלימודים הנוכחית  .חובה זו חלה גם על תלמידים ששכר
הלימוד שלהם ממומן ע"י גורם כלשהו (כולל האוניברסיטה) ועל הזכאים לפרס לימודים.
יש לשלם את המקדמה ע"ח שכר הלימוד שבוע לפני היום הראשון לרישום כדי לוודא קליטת הוראת התשלום
במערכת (גם אם בהוראת התשלום מצוין תאריך מאוחר יותר).
תלמיד שהוראת התשלום שלו לא נקלטה במערכת ,יפנה בדחיפות למזכירות (במייל,banihul@tauex.tau.ac.il :
בפקס 03-6407851 :או בטלפון  )03-6408931לשם בירור .יש לצרף את ההעתק משובר התשלום .יש לוודא קבלת
הבקשה וקליטתה במערכת .תלמיד שיגיש הבקשה בסמוך לסגירת הרישום -לא יטופל.

התחייבות התלמיד לפעול לפי קוד האתי של הפקולטה:
כל תלמיד בפקולטה לניהול מתחייב לחתום על הצהרת התחייבות לפעול לפי
הקוד האתי של הפקולטה לניהול.
ההצהרה תופיע במסך הבידינג והתלמיד מתבקש לאשרה בחתימה וירטואלית .

הצהרה על היקף שעות הלימוד בסמסטר ב' הוא תנאי נוסף לביצוע הרישום לקורסים בסמסטר א':
במסגרת הרישום לקורסים לסמסטר א' יידרש התלמיד ,לצורך חישוב
שכר הלימוד ,להצהיר מראש על היקף לימודיו הצפוי בסמסטר ב'.
דיווח זה הינו "הצהרת כוונות בלבד .הרישום בפועל בסמסטר ב' יחליף
את ההצהרה הנ"ל ולפיו יעודכן גובה שכר הלימוד והתלמיד יזוכה/יחויב
בהפרשים בהתאם .חובת הדיווח למערכת הרישום חלה גם על תלמיד
שאינו מתכוון ללמוד בסמסטר ב'.
מומלץ לתלמיד לעיין בתקנות שכר לימוד:
https://www.tau.ac.il/tuition-booklet-6
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הקצאת נקודות ברישום לקורסים
חישוב מספר הנקודות שיועמד לרשות כל תלמידי החוג לניהול ,ייעשה באופן הבא:
א .תלמיד שנה א' יזוכה ב  100נקודות.
תלמיד בעל השכלה אקדמית קודמת אשר אושרה בקשתו לפטור מקורסים ,לפני מועד הבידינג ,יהיה זכאי
לתוספת של 100נקודות בבדינג .בנוסף ,יתאפשר לתלמיד להירשם לקורסים המוצעים לתלמידי שנה ב'
בכפוף לעמידה בדרישות הקדם לקורס .תלמיד המתלבט בבחירת הקורסים -מוזמן לפנות למזכירת החוג.
ב.

תלמיד שנה ב' יזוכה ב 200-נקודות.

ג.

תלמיד שנה ג' ואילך יזוכה ב 400-נקודות.

סך הנקודות שיוקצו לכל תלמיד יצוין על צג המחשב בבואו להירשם.
כל סך הנקודות הנ"ל יוקצה שוב לתלמיד בבואו להירשם בריצה שניה/שלישית.
 על מנת להתקבל לקורס המוצע בקבוצה אחת בלבד  -יש להקצות מינימום  5נקודות. בקורסים מסוימים על פי החלטת המזכירות ,לא יהיה צורך בהקצאת ניקוד ,אלא בסימון הבקשה בלבד. מערכת הבידינג לא תאפשר רישום לשני קורסים חופפים בזמנים .רק אחד מהם ייקלט. מידע נוסף וחשוב בנוגע לכללי הרישום בבידינג מתפרסם בפרק הדן בעקרונות הרישום בידינג המתפרסםבאתר החוג.

דו"ח סטטיסטי של תוצאות הרישום של שנים קודמות
לנוחות התלמידים מתפרסמים באתר האינטרנט  -דוחות סטטיסטיים של תוצאות הרישום של שנים קודמות,
כפי שפורסמו לתלמידים באותה עת .התוצאות מתפרסמות לידיעה בלבד ואין בהכרח להסיק מהן על התוצאות
הצפויות ברישום לקורסים בסמסטר הנוכחי.
יש לשים לב לקורסים המשותפים עם החוג לחשבונאות ולהערות ההבהרה שנרשמו ליד הקורסים במערכת
שעות .נקבעה מכסה לכל אחד מהחוגים .מכסת התלמידים בקורסים עבור הרישום הנוכחי תוצג לתלמיד בעת
הקלדת הנתונים למחשב.

עמידה בדרישות הקדם/דרישות במקביל לקורסים.
למרבית הקורסים קיימות דרישות קדם או דרישות במקביל  ,ניתן לעיין בדרישות בטבלת תכנית הלימודים או
מתוך מערכת השעות בלחיצה על שם הקורס.
בחוג לניהול :תלמיד שלא למד את הקורס המהווה דרישה מוקדמת לא יורשה להשתתף בקורס המתקדם.
תלמיד שלמד קורס המהווה דרישה מוקדמת אך לא עבר אותו בהצלחה ,יורשה להשתתף בקורס המתקדם
המבוסס עליו ,אם עפ"י דיווח מורה הקורס עמד בכל דרישות הקורס והיה זכאי לגשת לבחינה .עד להשלמת
חובותיו בקורס הבסיסי (קורס שהיווה דרישה מוקדמת) יהיה התלמיד מנוע מלהמשיך ולהירשם לקורסים
מתקדמים יותר.
בשלבי הרישום הראשונים מערכת הבידינג איננה בודקת את העמידה בדרישות המוקדמות והמקבילות
לקורסים והאחריות לבדיקתם חלה על התלמיד .בדיקת הדרישות תיערך בשלב מאוחר יותר על בסיס דוחות
חריגים .כתוצאה מבדיקת הדוחות תבטל המזכירות רישום לקורסים של תלמיד אשר לא ענה על דרישות אלה
בכל עת במהלך הסמסטר.
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ד.

לוח זמנים לרישום לקורסים סמסטר א' תשע"ז

בחוג לניהול ,הרישום הוא סמסטריאלי .הרישום לקורסים בשיטת ה"מכרז" יתקיים ב  3-ריצות מחשב
כנסה למערכת הרישום בכתובתhttp://www.ims.tau.ac.il/bidd/ :
הכניסה למערכת תתאפשר רק לתלמיד שישלם את שובר תשלום מס'  1כמתבקש.
 .ניתן להתקשר למזכירות החוג לניהול במועדי התמיכה
טל':

 03-6408931פקס 03-6407851 :

מועדי הרישום לקורסים
ריצות
מחשב

מתאריך

עד תאריך

ריצה
ראשונה

25.9.2016
בשעה 11:00

28.9.2016
בשעה 10:00

ריצה
שניה
ריצה
שלישית

תמיכת המזכירות טלפונית  /במזכירות החוג
25.9.2016
26.9.2016
27.9.2016


 בשעות


 10:00עד 16:00

פרסום תוצאות
הריצה
באתר האינטרנט
במסך הבידינג
29.9.2016

6.10.2016
בשעה 11:00

9.10.2016
בשעה 10:00

 6.10.2016בשעות  10:00עד 16:00

10.10.2016

1.11.2016
בשעה 11:00

3.11.2016
בשעה 10:00

 19.10.2015בשעות  10:00עד 16:00

3.11.2016

ביטול רישום ל קורסים
ניתן לבטל רישום לקורסים בדרכים הבאות:
 .1בין הריצות ,במערכת הרישום לקורסים (.)Bidding
הנקודות שהוקצו לקורס שבוטל יתווספו אוטומטית לסך הנקודות שיעמדו לרשות התלמיד בריצה הבאה.
 .2בתום הריצה השלישית -ניתן לבטל קורסים דרך "מערכת מידע אישי לתלמיד" וגם באמצעות המזכירות,
ראה פרטים להלן.

רישום מאוחר ושינויים בתכנית הלימודים
תלמידים שנבצר מהם להירשם ב 3 -הריצות לעיל ותלמידים המעוניינים להוסיף או לבטל קורסים
בתכנית הלימודים ,יוכלו מיד בתום הריצה ה 3-לפנות בבקשות לשינויים באמצעות שליחת טופס רישום מקוון
למזכירות החוג  -מידע נוסף יתפרסם ויישלח לתלמידים בדוא"ל.
בנוסף ,תלמיד המבקש לבטל קורסים בלבד יוכל לעשות זאת באמצעות כניסה ל"מערכת מידע אישי לתלמיד".
יש להקיש על השירות "ביטול קורסים" ולדווח ביטול .על התלמיד חלה חובת הבדיקה שהביטול בוצע במערכת השעות.
המערכת תהייה פתוחה מתום הריצה השלישית עד לתאריך .10.11.2016
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בברכת שנה טובה ובהצלחה בלימודים
צוות החוג לניהול

ה .לוח שנת הלימודים תשע"ז2016/2017 -
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