
 לקורסי חטיבותרישום 
 'אסמס'  חשנת הלימודים תשע"

 
  חטיבות מובנותקורסי רישום לעל התלמיד להצטייד בטופס רישום ידני, עת ב

 
  בטופס רישום לקורסי העשרהעל תלמיד העשרה להצטייד  ** 

 
 באתר הפקולטה במאגר הטפסיםהטפסים נמצאים 

 

אופן   החטיבהשם 
 הרישום

 מיקום הרישום שעות  מועדי הרישום

אנגלית ולימודים 
  אמריקניים

רישום 

 ידני בחוג

 רישום לשני הסמסטרים

  18.10.17  ד'יום 

בניין ווב חדר  10:00-13:00

505 

ארכיאולוגיה ותרבויות 
 המזרח הקדום

רישום 

 ידני בחוג

 רישום לשני הסמסטרים

 18.10.17 ד' יום 

בניין גילמן חדר  10:00-13:00

226 

וסביבת   גיאוגרפיה
  האדם 

רישום 

 ידני בחוג

 רישום לשני הסמסטרים

 18.10.17 'דיום 

בניין יד אבנר חדר  10:00-13:00

214 

רישום  היסטוריה כללית

 ידני בחוג

 רישום לשני הסמסטרים 

 18.10.17 'דיום 

 בניין גילמן 10:00-13:00

 374חדר  

רישום  היסטוריה של עם ישראל

 ידני בחוג

 רישום לשני הסמסטרים

 18.10.17 'דיום 

 בניין קרטר  10:00-13:00

 206חדר 

 . מדעי החברה בידינג  העשרה

תלמידים שרוצים להירשם לקורסים שלא מופיעים בבידינג, יצטידו בטופס **

מהאתר, יבדקו עם החוג, שבו הם רוצים ללמוד, את מועד הרישום ויגשו 

 להירשם באופן עצמאי.

רישום    חשבונאות

 ידני בחוג

 1.11-ו 30.10-ב

 

בניין רקנטי חדר  10:00-13:00

209 

 מדעי החברה בידינג     כלכלה

 מדעי החברה בידינג  לימודי צבא ואסטרטגיה

לשון עברית ובלשנות 
  שמית

 רישום

 ידני בחוג

 רישום לשני הסמסטרים

 18.10.17יום ד' 

10:00-13:00 

 

בניין רוזנברג חדר 

309 

 

 מדעי החברה בידינג   מדע המדינה

 בידינג מדעי החברה מדיניות ציבורית

רישום    מתמטיקה

 ידני בחוג

בניין קפלון חדר  09:00-15:00 16-18.10.17

318 

רישום  מקרא

 ידני בחוג

רישום לשני הסמסטרים יום 

  18.10.17ד' 

 

בניין רוזנברג חדר  10:00-13:00

309 

  

http://socsci.tau.ac.il/mainspirit/images/stories/tfasim/hppscan43.pdf
http://socsci.tau.ac.il/mainspirit/images/stories/tfasim/hashar.doc
http://socsci.tau.ac.il/mainspirit/images/stories/tfasim/hashar.doc
file:///D:/Pnina/Documents/רישום%20לקורסים/150/טופס%20רישום%20לקורסי%20העשרה.doc
file:///D:/Pnina/Documents/רישום%20לקורסים/150/טופס%20רישום%20לקורסי%20העשרה.doc
https://social-sciences.tau.ac.il/yedion/2017-18/hativot-america
https://social-sciences.tau.ac.il/yedion/2017-18/hativot-america
https://social-sciences.tau.ac.il/yedion/2017-18/hativot-archilogya1
https://social-sciences.tau.ac.il/yedion/2017-18/hativot-archilogya1
https://social-sciences.tau.ac.il/yedion/2017-18/hativot-geography
https://social-sciences.tau.ac.il/yedion/2017-18/hativot-geography
https://social-sciences.tau.ac.il/yedion/2017-18/hativot-history
https://social-sciences.tau.ac.il/yedion/2017-18/hativot-history-israel
https://social-sciences.tau.ac.il/yedion/2017-18/hativot-haashara
https://social-sciences.tau.ac.il/yedion/2017-18/hativot-heshbon
https://social-sciences.tau.ac.il/yedion/2017-18/hativot-econ
https://social-sciences.tau.ac.il/yedion/2017-18/hativot-tzava
https://social-sciences.tau.ac.il/yedion/2017-18/hativot-tarbut
https://social-sciences.tau.ac.il/yedion/2017-18/hativot-tarbut
https://social-sciences.tau.ac.il/yedion/2017-18/hativot-poli
https://social-sciences.tau.ac.il/yedion/2017-18/hativot-mediniut
https://social-sciences.tau.ac.il/yedion/2017-18/hativot-math
https://social-sciences.tau.ac.il/yedion/2017-18/hativot-mikra


סוציולוגיה 
 ואנתרופולוגיה

   בידינג מדעי החברה

רישום  סטטיסטיקה

 ידני בחוג

בניין קפלון חדר  09:00-15:00 16-18.10.17

318 

   בידינג מדעי החברה סייבר תרבות וחברה

רישום     ספרות

 ידני בחוג

 הסמסטריםרישום לשני 

 18.10.17  'דיום 

בניין גילמן חדר  10:00-13:00

358 

רישום   עבודה סוציאלית 

 ידני בחוג

 רישום לשני הסמסטרים

 24.10.17יום ג' 

 ניתן להירשם בכתובת המייל:

hagits@tauex.tau.ac.il 

08:00-12:00 

 

בניין בוב שאפל 

 109חדר 

רישום    פילוסופיה

 ידני בחוג

 רישום לשני הסמסטרים

 18.10.17  'דיום 

 

10:00-13:00 

 

 

בניין גילמן חדר 

363 

פילוסופיה יהודית 
    ותלמוד

רישום 

 ידני בחוג

 רישום לשני הסמסטרים

  18.10.17  'דיום 

בניין רוזנברג  10:00-13:00

 309חדר 

 מדעי החברה  בידינג  פסיכולוגיה

רישום  צרפת תרבות

 ידני בחוג

 רישום לשני הסמסטרים

 18.10.17  'דיום 

בניין ווב חדר  10:00-13:00

305 

לימודי הערבית 
   והאסלאם

רישום 

 ידני בחוג

 רישום לשני הסמסטרים

 18.10.17  'דיום 

בניין ווב חדר  10:00-13:00

414 

רישום   לימודי נשים ומגדר

 ידני בחוג

 רישום לשני הסמסטרים

 18.10.17  'דיום 

 בנין רוזנברג 10:00-13:00

 210חדר 

רישום  תולדות האמנות

 ידני בחוג

 רישום לשני הסמסטרים 

 19.10.17-יום ה' ה

 ניתן להירשם גם בכתובת המייל: 

mazkirutart@tauex.tau.ac.il  

 בניין מכסיקו,  10:00-13:00

 202 חדר

   בידינג מדעי החברה תקשורת

 
 ים:רהסב

 !הרכב החטיבה מחייבכאשר מניחים את הסמן על שם החטיבה, ניתן לראות את הרכבה.  .1
ברישום ידני )הטפסים נמצאים באתר מדעי החברה או על יד יש להצטייד בטופס המתאים,  .2

 בבנין נפתלי(. 311חדר 
יש להיכנס לאתר הידיעון  –הקורסים בחטיבות ואת הפרטים שלהם   היצעבכדי למצוא את  .3

 בחוג ובפקולטה הרלוונטית. 
ים שלו גם באתר חיפוש הקורסים טבמידה ושם הקורס ידוע, ניתן למצוא את הפר .4

 אי שנמצא באתר מדעי החברה או באתר האוניברסיטה.האוניברסיט
באתר חיפוש הקורסים ניתן לעשות חיפוש גם על פי פקולטה/ימים/שעות וכו'. אתם מוזמנים  .5

 להישתמש בו. 
במדעי הרוח אפשר להירשם בתחילת השנה, לשני הסמסטרים. בכול מקרה, יתקיים רישום  .6

 גם בסמסטר ב'. 
 

                       
 בברכת הצלחה בלימודים         
  מזכירות הפקולטה          

 
           

https://social-sciences.tau.ac.il/yedion/2017-18/hativot-soc
https://social-sciences.tau.ac.il/yedion/2017-18/hativot-soc
https://social-sciences.tau.ac.il/yedion/2017-18/hativot-stat
https://social-sciences.tau.ac.il/yedion/2017-18/hativot-cyber
https://social-sciences.tau.ac.il/yedion/2017-18/hativot-safrut
https://social-sciences.tau.ac.il/yedion/2017-18/hativot-phylosophi
https://social-sciences.tau.ac.il/yedion/2017-18/hativot-talmud
https://social-sciences.tau.ac.il/yedion/2017-18/hativot-talmud
https://social-sciences.tau.ac.il/yedion/2017-18/hativot-pschology
https://social-sciences.tau.ac.il/yedion/2017-18/hativot-france
https://social-sciences.tau.ac.il/yedion/2017-18/hativot-islam
https://social-sciences.tau.ac.il/yedion/2017-18/hativot-islam
https://social-sciences.tau.ac.il/yedion/2017-18/hativot-migdar
https://social-sciences.tau.ac.il/yedion/2017-18/hativot-art
mailto:mazkirutart@tauex.tau.ac.il
mailto:mazkirutart@tauex.tau.ac.il
https://social-sciences.tau.ac.il/yedion/2017-18/hativot-tikshoret

