
 לקורסי חטיבותרישום 
 'אסמס'  גפ"תששנת הלימודים 

 
  בטופס רישום לקורסי העשרהעל תלמיד העשרה להצטייד  **

 
 באתר הפקולטה במאגר הטפסיםהטפסים נמצאים 

 

 מיקום הרישום שעות  מועדי הרישום אופן הרישום  שם החטיבה

אנגלית ולימודים 
 אמריקניים 

 505בניין ווב חדר    בידינג

ארכיאולוגיה ותרבויות 
 המזרח הקדום

-22.09-לפנות במייל ב במיילרישום 

-ל, 28.09.22

nadinres@tauex.tau.ac.il 

בניין גילמן חדר  

226 

וסביבת  גיאוגרפיה

 האדם

-ללפנות למייל:  במיילרישום 

kerenbnz@tauex.tau.ac.il 

בניין יד אבנר חדר  

214 

 בניין גילמן   בידינג היסטוריה כללית

 374חדר  

היסטוריה של עם 
 ישראל

 בניין קרטר    בידינג

 206חדר 

 . מדעי החברהבידינג  העשרה

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

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

 באופן עצמאי.

החל מתאריך  לפנות במייל  במיילרישום   חשבונאות

-ל, 28.09.22

alizae@tauex.tau.ac.il 

 

בניין רקנטי חדר  

209 

בידינג מדעי  יזמות

 החברה

   

 בידינג מדעי החברה     כלכלה

לימודי צבא 
  ואסטרטגיה

 מדעי החברהבידינג 

לשון עברית ובלשנות 
 שמית

 רישום

 במייל

 -ל 02.10.22-החל מ

anatav@tauex.tau.ac.il 
בניין רוזנברג חדר  

309 

 

 דעי החברהבידינג מ מדע המדינה

 בידינג מדעי החברה מדיניות ציבורית

 -לפנות במייל ל במיילרישום    מתמטיקה

yeela@tauex.tau.ac.il 

בניין קפלון חדר  

304 

 -ל 02.10.22-החל מ במיילרישום  מקרא

anatav@tauex.tau.ac.il 

בניין רוזנברג חדר  

309 

  

https://social-sciences.tau.ac.il/sites/socsci.tau.ac.il/files/media_server/social/students/tofes-haashra.pdf
https://social-sciences.tau.ac.il/sites/socsci.tau.ac.il/files/media_server/social/students/tofes-haashra.pdf


סוציולוגיה 
 ואנתרופולוגיה

   בידינג מדעי החברה

 -לפנות במייל ל במיילרישום  סטטיסטיקה

yeela@tauex.tau.ac.il 

בניין קפלון חדר  

304 

 רישום לשני הסמסטרים בידינג    ספרות

 

בניין גילמן חדר  

358 

 רישום לשני הסמסטרים בדינג   פילוסופיה

 

בניין גילמן חדר  

363 

פילוסופיה יהודית 
    ותלמוד

-ל 02.10.22-החל מ במיילרישום 

anatav@tauex.tau.ac.il 

בניין רוזנברג  

 309חדר 

 מדעי החברה  בידינג  פסיכולוגיה

 -ל 05.10.21-החל מ במיילרישום  צרפת תרבות

french@tauex.tau.ac.il 

בניין ווב חדר  

305 

לימודי הערבית 
   והאסלאם

 – לפנות במייל החל מ במיילרישום 

-, ל28.09.22

arabic@tauex.tau.ac.il 

בניין ווב חדר  

414 

 בידינג מדעי החברה  לימודי נשים ומגדר

רישום  תולדות האמנות

 בבדינג

לחטיבה 

 רגילה

לחטיבה מורחבת רישום 

 לקורסי בחירה יש לפנות

 מייל: ב
mayamo@tauex.tau.ac.il 

 בניין מכסיקו,  

 112 חדר

 בידינג מדעי החברה תקשורת

 
 ים:רהסב

 הרכב החטיבה מחייב!.  בידיעון מדעי החברהניתן לראות את הרכב החטיבות  .1
יש להיכנס לאתר הידיעון  –הקורסים בחטיבות ואת הפרטים שלהם   היצעבכדי למצוא את  .2

 בחוג ובפקולטה הרלוונטית. 
 חיפוש הקורסיםבאתר ים שלו גם טמצוא את הפרבמידה ושם הקורס ידוע, ניתן ל .3

ניתן לעשות חיפוש גם האוניברסיטאי שנמצא באתר מדעי החברה או באתר האוניברסיטה
 שתמש בו. ימים/שעות וכו'. אתם מוזמנים לה/על פי פקולטה

. בכול מקרה, יתקיים רישום הסמסטרים במדעי הרוח אפשר להירשם בתחילת השנה, לשני .4
  גם בסמסטר ב'.

 
                       

 בברכת הצלחה בלימודים         
  מזכירות הפקולטה          

 
      

 
       

 
 

 
 

 

https://social-sciences.tau.ac.il/search-studies-programs?faculta=1000
https://social-sciences.tau.ac.il/search-studies-programs?faculta=1000

