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 פ"איעוץ ורישום לסמסטר א' תשיסדרי 

Uבחוג לחשבונאות שנה א' תלמידי 
 

 ה,/יקר תלמיד/ה

 אנו מברכים אותך בשנה טובה ומאחלים לך הצלחה בלימודים. ,פ"אתשעם פתיחת שנת הלימודים 
 

 .17.1.2021 פ"אתש שבטב ד'ראשון סתיים ביום וי, 18.10.2020 פ"א תשבתשרי  ל' ראשוןביום  סמסטר א' יפתח

) Zoomלהתקיים "מרחוק" באמצעות מערכת זום (צפוייה בסמסטר א' ככל הנראה, עקב משבר הקורונה, הלמידה 

 .)Moodleומערכת תומכת למידה (

 

החוג לחשבונאות מכשיר את בוגריו לתפקידים בכירים בשוק הפרטי והציבורי בתחומי החשבונאות, ניהול כספים, 

מימון, שוק ההון, וכן לקבלת רישיון רואה חשבון בהתאם לחוק רואי חשבון והתקנות הנלוות אליו. כדי להשיג את 

ולקבל תואר ראשון, וכן לעמוד בבחינות מועצת רישיון רואה החשבון, על התלמידים לסיים את לימודיהם בהצלחה 

 רואי חשבון ולהשלים התמחות בת שנתיים. 

, החל משנת הלימודים תשפ"א, תוכנית הלימודים 2020בעקבות החלטת המועצה להשכלה גבוהה מחודש אפריל 

סמסטרים). עם סיום תוכנית הלימודים בחשבונאות ובחוג נוסף בהצלחה, התלמיד  7שנים ( 3.5בחשבונאות תארך 

אי חשבון, למעט שתי בחינות סופיות . וכן יהיה זכאי לפטור מבחינות מועצת רוB.Aיהיה זכאי לקבל תואר ראשון 

 "ביקורת חשבונות מתקדמת ובעיות ביקורת מיוחדות".  -"חשבונאות פיננסית מתקדמת" וב -ב

 

Uאינטרנטלחשבונאות ב החוג אתרU:    3TUstudents-http://coller.tau.ac.il/BAU3T 

 , תקנון החוג ועוד.לוח הבחינותתכנית הלימודים, מערכת השעות, ת הלימודים, לוח שנ באתר מתפרסמים:

 באתר החוג לניהול.לחשבונאות וניהול מתפרסמת באתר החוג -מסלול חשבונאותללימודים התכנית 

לעיין בתכנית הלימודים ולהתעדכן בכל  /תמתבקשנך יהלקראת הכנת תכנית הלימודים והרישום לקורסים, 

 הנושאים הקשורים לנהלי לימודים ובתקנון החוג לחשבונאות.

 מוצגים לפי סדר הופעתם בתכנית הלימודים.במערכת השעות הקורסים 

 לחיצה על שם הקורס תציג בהרחבה את דרישות הקורס, תיאור מקוצר וקישור לסילבוס המלא.

 ידווחו תוך ציון מועד העדכון.ו באתר החוג ופן שוטףשינויים ותוספות יעודכנו בא

 3TUhttp://new.tau.ac.il/studentsU3T:  שירותים לתלמיד - אתר האוניברסיטה

 3TUservices-http://new.tau.ac.il/computerU3T         :שירותי מחשוב לתלמיד

 3TUhttps://www.ims.tau.ac.il/Tal/Default.aspxU3T       :מידע אישי לתלמיד

 

Uדואר אלקטרוני 

 הפקולטה הקצתה קודים לדואר אלקטרוני לכל התלמידים (ללא תשלום). 

 תקין וסדיר מידע ושירותים הקשורים בלימודים חובה לאשרר את חשבון הדואר האלקטרוני. כדי לקבל באופן

 הנתונים להלן:   זיהויתוך   3TUhttps://www.tau.ac.il/newuserU3T:  בכתובתנך מתבקש/ת לאשרר את הקוד האלקטרוני יה

 )ספרות 9(תעודת זיהוי   -

 תאריך לידה  -

 ).בפנקס התשלומיםספרות, המופיע  4(מספר בן  ישיקוד א  -

 

http://coller.tau.ac.il/BA-students
http://new.tau.ac.il/students
http://new.tau.ac.il/computer-services
https://www.ims.tau.ac.il/Tal/Default.aspx
https://www.tau.ac.il/newuser
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Uקוד אתיU  
 

בפקולטה לניהול קיים קוד אתי. מטרת הקוד האתי היא לקדם סטנדרטים אתיים של יושר ויושרה כתכונות 

 חיוניות למקצוע הניהול. על התלמידים לפעול לפי הקוד האתי של הפקולטה לניהול. 

ות מחויב לחתום על מסמך הקוד האתי, כדי שיוכל ליטול אחריות אישית ומחויב לימודיובראשית  תלמידכל 

 לקיומו.

 

  

 בזום הסברה לתלמידים חדשים כנס

  17:30שעה ב 6.9.2020 ם ראשוןיתקיים ביו הכנס

 בקישור הבא: זוםאמצעות ב

https://zoom.us/j/91460158965?pwd=TTFSNi9Na2lxeTBvaVZCb3lNTHZzdz09 
Meeting ID: 914 6015 8965 
Passcode: 291755 

      

   .את תכנית הלימודים ותקנון החוג (נמצאים באתר האינטרנט) בעיוןלקרוא  כנס נבקשךהלפני  

 

 סדר הכנס: 

פרופ' משה צבירן - דבר הדקאן 

,ראש החוג לחשבונאות -רואה חשבון  פרופ' אלי אמיר  

 שאלות ותשובות –מזכירות החוג 

 המרכז לניהול קריירה בפקולטה לניהול מנהלת  –ד"ר זהבית לויטץ 

 מנהלת המעבדה ההתנהגותית –ד"ר עירית ניצן 

אגודת התלמידים בחוג לחשבונאות תנציג 

 .ועל ספריית מדעי החברה וניהולתכנית "כלים שלובים"  ,דקאנט הסטודנטיםבהמשך ישלח מידע על 

 

 נוכחותכם בכנס חשובה וחיונית !

  

https://zoom.us/j/91460158965?pwd=TTFSNi9Na2lxeTBvaVZCb3lNTHZzdz09
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 עמידה בהצלחה בקורס "יסודות החשבונאות"  -תנאי מעבר לשנה ב' 
 

 :יםלקורס(סמסטר א' תשפ"א) הראשון ללימודים בסמסטר חובה להירשם 

 שבונאות", "יסודות המימון" ו"יסודות המשפט העסקי"."יסודות הח

 ב'בסמסטר  ידרש להירשם אליו בשניתתשפ"א,  א'בסמסטר "יסודות החשבונאות" תלמיד שלא יעבור את הקורס 

 .תשפ"א

  .תשפ"א ב'סמסטר עד לתום  "יסודות החשבונאות"חובה לעמוד בהצלחה בקורס 

, יופסקו לימודיו בחוג לחשבונאות מסיבות תשפ"א סמסטר ב'עד תום זה תלמיד שלא יעמוד בהצלחה בקורס 

 .אקדמיות

 ואינו כפוף למדיניות השמירה על טווח ציונים אחיד. 65 הינו"יסודות החשבונאות" ציון המעבר בקורס 

 
 
 

 שנה א' - משפטים-לימודי חשבונאותמסלול 

 משפטים מותאמת למערכת השעות של הפקולטה למשפטים.-מערכת השעות לתלמידי שנה א' בחשבונאות
 

נכם ה ,משפטים-חשבונאותו מכסות בקבוצות המותאמות למערכת השעות של תלמידי וקצבקורסים הבאים ה
 מתבקשים להירשם לקבוצות אלו.

 

 30, תרגיל 20, תרגיל 02שיעור  -  יסודות החשבונאות - 1103.1211
 . )ולא להסתפק בניקוד מינימלי( יש להקצות בבידינג ניקוד מתאים הרצויהירת קבוצת התרגיל לבח

 

 30, 20, תרגיל 02שיעור  -  יסודות המימון - 1212.1211
 . )ולא להסתפק בניקוד מינימלי( יש להקצות בבידינג ניקוד מתאים הרצויהירת קבוצת התרגיל לבח

 

  09, תרגיל 08, תרגיל 07שיעור  - יסודות המתמטיקה לניהול - 1221.5111
 . )ולא להסתפק בניקוד מינימלי( יש להקצות בבידינג ניקוד מתאים הרצויהירת קבוצת התרגיל לבח

 

  04ותרגיל  03שיעור  - מבוא לסטטיסטיקה - 1221.5112 
 נקודה) על מנת להתקבל 1להקצות ניקוד מינימלי (יש 

 

 המקומות הנותרים בקבוצות הנ"ל יוקצו ליתר תלמידי החוג לחשבונאות. 

 
 

 הכנה לקראת השתתפות בקורס "יסודות המתמטיקה לניהול" 
 מהפקולטה למדעים מדויקים /לתלמידים שחוגם השני אינו כלכלה

עם חוג אחר שאינו מביה"ס לכלכלה/מהפקולטה  חשבונאותכמפורט בתכנית הלימודים, תלמיד אשר משלב 

  חוג לניהול.שיתוף הב למדעים מדויקים, חייב ללמוד את הקורס "יסודות המתמטיקה לניהול"

 כהכנה לקראת ההשתתפות בקורס "יסודות המתמטיקה לניהול" שיוצע בסמסטר א' , ולפיכך, 

 :הבאיםמומלץ מאוד לתלמיד לחזור על הנושאים 

 פתרון משוואות במשתנה אחד •
 פתרון משוואות בשני משתנים. •
 פתרון משוואות ריבועיות. •
 שוויונים פשוטים וריבועיים.-פתרון אי •
 חוקי חזקות. •
 חוקי לוגריתמים. •
 נוסחאות הכפל המקוצר וטרינום. •
 מציאת משוואות קו ישר על סמך שתי נקודות •
 חישוב שטחים גיאומטריים: מרובע, משולש, טרפז •
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 מועדי בחינות
 

 מועדי הבחינות מתפרסמים בלוחות הבחינות של החוג.
 '. בחינות מועד ב' של סמסטר א' יתקיימו במהלך חופשת הסמסטר ובשבועות הראשונים לסמסטר ב

 לתשומת ליבכם: 

רשאי  ), ראה להלן(מלבד קורס "יסודות החשבונאות" וקורסי הסמינרים בקורס המוצע בשני הסמסטרים •
 עוקבים. מועדים ארבעהמתוך  מועדים התלמיד להיבחן בשני

 ב' בסוף הקורס.-בקורס המוצע בסמסטר אחד בשנה יתקיימו שני מועדי בחינה בלבד א' ו •
סמינר ", "סמינר בחשבונאות ניהולית וממשל תאגידי: "ריםסמינבקורסי ההחשבונאות" ובקורס "יסודות  •

, רשאי התלמיד להיבחן אך ורק בחשבונאות פיננסית" חברות" ו"סמינר ניתוח דוחות כספיים והערכת שוויב
 בשני המועדים בסיום הקורס. 

 לא ניתן  לגרור מועד בחינה בקורסים אלה לסמסטר עוקב.
 

 קוק לייעוץ בנושא זה מתבקש לפנות למזכירות החוג.תלמיד הז

 

 חובת עברית / אנגלית

 .עד תום שנה א' ולהגיע לרמת פטור כל התלמידים מחויבים לסיים את חובות השפה שלהם בעברית ובאנגלית
החוג מאשר אוטומטית הארכה לסמסטר קיץ כך שלסטודנטים יש זמן לקבל פטור במהלך שלושה סמסטרים: 

 ', סמסטר ב', וסמסטר קיץ. לא יינתנו הארכות נוספות.סמסטר א
סטודנט שלא מגיע לרמת פטור עד סוף שנה א' (כולל סמסטר קיץ), יופסקו לימודיו למשך סמסטר אחד לפחות, עד 

אשר יעבור את הבחינה/ות ויקבל פטור. מי שמשיג פטור במהלך הסמסטר הראשון של הפסקת הלימודים, יכול 
רשם מיד להמשך לימודים בסמסטר העוקב. יחד עם זאת, בקשה לחידוש לימודים לאחר הפסקה לאחר הצגתו, להי

 של שני סמסטרים תידון לפי כללי חידוש הלימודים המפורטים באתר החוג.

 languages-http://www6.tau.ac.il/foreign  -רישום לקורסי אנגלית 

במשך שנת הלימודים נערך הרישום לאנגלית לקראת תחילת כל סמסטר בנפרד ולשפות אחרות לקראת  .1
 תחילת שנה"ל בלבד. הסטודנטים מתבקשים לעקוב אחר הפרסומים בדבר מועדי הרישום.

 
לא כולל קורסים שהרישום אליהם (ללימודי שפות אין להשתתף בקורס ללא רישום במזכירות היחידה  .2

 באמצעות האינטרנט), לא ניתן לבטל קורס באינטרנט לאחר מועדי הרישום.
 

 עבור מלא בתשלום יחוייב ביטול קורס יתבצע בשבועיים הראשונים מפתיחת הקורס. לאחר מכן התלמיד .3
 .הקורס

 

6T הנרשמים אליו.פתיחת קורס מותנת במספר המשתתפים   רשם לקורסים חופפים.יאין לה 
 

6T6 רמהT'סמסטר א 
6Tתאריכי רישום 

6T'סמסטר ב 
6Tתאריכי רישום 

6Tסדרי רישום 

6T   מתקדמים א'
ומתקדמים ב' 

בפקולטות/בי"ס בהתאם 
 למפורסם בידיעונים

4T1.9.20-13.10.20 , 
 08:00-22:00בין השעות 

4T10-11.2.21 , 
 בין השעות

8:00- 16:00 4T  

-http://www3.tau.ac.il/foreign3T 
3The-languages/index.php/registration 

 
 לרישום במידע האישי:

3Thttps://www.ims.tau.ac.il/Tal/Default.aspx3T  
 

6T22:00ועד  08:00, בשעות 1.9.2020-12.10.2020ובתאריכים:  16:00עד לשעה  13.10.2020בתאריך  שפות אחרות. 
  הקורסים כרוכים בתשלום עבור תלמידים שאינם חייבים בשפה זרה נוספת.

, בלבד 13:00-15:00 -ו 9:00-12:00הסמסטר בשעות שינויים וביטולים יתקיימו בשבועיים הראשונים של 
 .205בבניין "ווב" חדר 

 

  

http://www6.tau.ac.il/foreign-languages
http://www3.tau.ac.il/foreign-languages/index.php/registration-he
http://www3.tau.ac.il/foreign-languages/index.php/registration-he
https://www.ims.tau.ac.il/Tal/Default.aspx
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 חובת לימוד קורס בשפה האנגלית
 

חוגית מחויב ללמוד קורס אחד באנגלית -כל תלמיד הלומד במסגרת דולתואר ראשון, כחלק מתכנית הלימודים 
 להוראת שפות).במהלך התואר (אין מדובר בקורס להשלמת רמת אנגלית של היחידה 

 
 .מקבילבמסגרת החוג השלים חובה זו תלמיד חשבונאות י

 החובה הלימודית חלה על כל תלמיד חדש בתכנית הלימודים משנה"ל תשע"ט ואילך. •
 ש"ס לפחות. 2הקורס יהיה בהיקף  •
 הבחינה הסופית בקורס תהיה גם היא בשפה אנגלית. •
שלובים" אינם יכולים להוות תחליף לקורס בשפה האנגלית הנלמדים במסגרת "כלים  MOOC קורסי •

 באנגלית.
 לא יהיה ניתן לסגור את התואר לתלמידים שלא עמדו בחובה זו. •

 

 www.core.tau.ac.il -תכנית כלים שלובים 
 

אביב, בעידוד המועצה להשכלה גבוהה, דוגלת ברעיון שעל כל תלמיד לתואר ראשון להרחיב את -אוניברסיטת תל
ידיעותיו מעבר לתחום הלימוד שבחר ללמוד. על כן במסגרת החובות הלימודיות לתואר הראשון נדרשים תלמידים 

 ם שלובים". אביב, להשתתף בקורסים מהתכנית "כלי-שיחלו לימודיהם באוניברסיטת תל
    מומלץ ללמוד קורס אחד לפחות כבר מן השנה הראשונה ללימודים.

 ב"כלים שלובים" יתבצע חויביםמתלמידים ההרישום ל"כלים שלובים" הוא סמסטריאלי. רישום לקורסי ה
 .מערכת בידינג באמצעות

 

    מקצים: ניבש יתבצע )מערכת בידינגב(המקוון הרישום  :סמסטר א'
 .10:00בשעה  16/9/20עד  11:00בשעה  14/9/20 – 1מקצה 
 .10:00בשעה  24/9/20עד  11:00בשעה  22/9/20 – 2מקצה 

 

לכלל הסטודנטים באוניברסיטה, לרבות  הרישום על בסיס מקום פנויייפתח  28/20/20-ועד ה 12/10/20-מ
הרישום  תלמידים המחויבים ב"כלים שלובים" המעוניינים להירשם לקורסים נוספים מעבר למכסה המותרת להם.

 שנמצא באתר האינטרנט של התכנית.  3Tטופס מקוון3Tיתבצע באמצעות 
 

 ם יתבצע באותו אופן כמו בסמסטר א'. פרסום המועדים המדויקים יימסר בהמשך.הרישו : סמסטר ב'
 

 .3Twww.core.tau.ac.il3Tבאינטרנט באתר התכנית "כלים שלובים": יפורסם  א"פבתשמידע על הקורסים המוצעים 
 , יופיעו בגיליון הציונים הרשמי של התלמידהקורסים  .יםחובה על התלמיד לעמוד בהצלחה בדרישות הקורס

 .ינם משתקללים בציון הסופי לתוארך אא
 
 
 

 1211.1112.01 -השתתפות בשעות ניסוי במעבדה התנהגותית 
 במרוכז ע"י מזכירות החוג מתבצעהרישום 

 
האקדמית הראשונה. תלמידי שנה א' בחוג לחשבונאות, מחוייבים להשתתף בארבע שעות מחקר במהלך השנה 

 .לקורס "דוחות כספיים מאוחדים וסוגיות מיוחדות" השלמת שעות המחקר הינה תנאי מקדים להרשמה
הינם באחריות התלמיד, הרשמה למחקרים ומעקב אחר צבירת שעות חתימה (שעות של השתתפות במחקרים), 

 באמצעות מערכת ניהול המחקרים של המעבדה ההתנהגותית. ונעשים 

 .שם משתמש וסיסמא אישית יישלח מייל לכל תלמיד ששמו מופיע במאגר תלמידי שנה א', הכולל השנה בתחילת

  א, אם לא קיבל.קבלת שם משתמש וסיסמ להסדרתלפנות לאחראי המעבדה  תלמידבאחריות כל 
 /http://recanati-tau.sona-systems.com   :אתר מערכת ניהול המחקרים

  עירית ניצןד"ר המעבדה  תאו לפנות לאחראי הנ"ללבירורים נוספים ושאלות ניתן להיכנס לאתר 

 irit.nitzan@gmail.com: בדוא"ל
 

https://core.tau.ac.il/rishum-bitul
http://www.core.tau.ac.il/
http://recanati-tau.sona-systems.com/
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 )”Bidding“(  רישום לקורסים
 

 באמצעות הקצאת נקודות., (”Bidding“) בשיטת המכרז רישום לקורסים בחוג לחשבונאות מופעלת מערכת

 והמערכת משבצת לקבוצות לימוד בשיטת ,זוהי מערכת ממוחשבת אליה מוזנות העדפות התלמיד

 "המכירה הפומבית". 

  3Thttps://www.ims.tau.ac.il/bidd/3T : רישום לקורסיםהמערכת כתובת 

 עקרונות שיטת הרישום מתפרסמים במצגת וידאו בתפריט הימני באתר הבידינג.

 . "רישום לקורסים" בטור, "מידע וכלים לסטודנט"החוג, לשונית  אתרגם דרך למערכת כנס יניתן לה

  בהמשך). מועדי הרישוםראה את ריצות מחשב ( תיבשהרישום לקורסים ב"שיטת המכרז" יתקיים 
 המחובר לאינטרנט באוניברסיטה או מחוצה לה.ניתן להירשם לקורסים מכל מחשב 

 

 הקצאת הנקודות

 נקודה. 1בבידינג הוא בחוג לחשבונאות הניקוד המינימלי להקצאה לקורס 

 קבוצות, לצורך הקצאת הנקודות: תינחלקים לשהתלמידים בחוג לחשבונאות 

  -כלכלה ותלמידי חשבונאות במסלול לבעלי תואר אקדמי -תלמידי חשבונאותניהול, -תלמידי חשבונאותא.  

 נקודות, בכל אחת מהריצות. 100 -זכאים ל      

 -מדוייקים וכד') מדעים משפטים, (או ניהול ב.  תלמידי חשבונאות הלומדים בצירוף חוג שאינו כלכלה 

 , בכל אחת מהריצות.נקודות 120 -זכאים ל     

 

 

 הרישום לקורסים באמצעות הבידינג הינו באחריותו הבלעדית של התלמיד ונתון להחלטותיו ולבחירותיו.

 נציין עם זאת כי מומלץ לתכנן את הרישום בהתאם לאילוצי המערכת ולוחות הזמנים.

 בהכרח ו עקב חלוקת נקודות לא מחושבת ובלתי מאוזנת, לא יטופלופניות בדיעבד לגבי קורסים שנדח

 .לשביעות רצון התלמיד
 

 התרגיל אליה הוא רשום, לא תתאפשר כניסה לקבוצה אחרת.ת השיעור ועל התלמיד להיכנס לקבוצ

 
 
 
 

 עמידה בדרישות קדם ובדרישות במקביל
 

 במקביל.למרבית הקורסים קיימות דרישות קדם ו/או דרישות 

 לבירור הדרישות יש להקיש על שם הקורס המתפרסם במערכת השעות או לעיין בתכנית הלימודים.

איננה בודקת את הדרישות. האחריות לעמידה בדרישות חלה במלואה על ) Biddingמערכת הרישום לקורסים (

 התלמיד.

 (כחודש אחרי תחילת הלימודים)בדיקת העמידה בדרישות הקדם לקורסים השונים תיעשה בשלב מאוחר יותר 

ע"י מזכירות החוג. תלמיד שלא עומד בדרישות הקדם ובדרישות במקביל המתאימות, יבוטל רישומו לקורס/ים  

 .הודעה תימסר לתלמיד בהתאם. 

 .אין להירשם לקורסים חופפים

 
  

https://www.ims.tau.ac.il/bidd/
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 משנים קודמותדוח סטטיסטי של תוצאות הרישום 
 

 .ממועדים קודמיםלנוחות התלמידים מתפרסם באתר האינטרנט דוח סטטיסטי של תוצאות הרישום 

 ואין הכרח להסיק מהן על התוצאות הצפויות ברישום לקורסים בסמסטר הנוכחי. ,התוצאות מתפרסמות לידיעה בלבד

שו ללמוד את מספר התלמידים שביק ,: מכסת התלמידים שנקבעה לכל קורס באותו סמסטריםרטודוח מפב

 מלי שניתן לקורס ובאיזה ניקוד נסגר הקורס.יניקוד מקס ,הקורס ומספר התלמידים שהתקבלו

 יש לשים לב לקורסים המשותפים עם החוג לניהול. נקבעה תת מכסה לכל חוג.

 
 
 
 

 לימודשכר 
 

שבוע לפני היום הראשון לרישום, כדי לוודא קליטת עד יש לבצע את תשלום שכר הלימוד 

 . הוראת התשלום במערכת (גם אם בהוראת התשלום מצויין תאריך מאוחר יותר)

 . פ"אתשגישה למערכת הרישום תתאפשר אך ורק לתלמיד אשר שילם את המקדמה ע"ח שכר הלימוד לשנת הלימודים 

 ועל הזכאים לפרס לימודים.  ,ממומן ע"י גורם חיצוני שלהם שכר הלימודחובה זו חלה גם על תלמידים ש

  .הבנק ע"ייש להצטייד באישור התשלום החתום של בירור בכל מקרה 

למזכירות החוג חתום ע"י הבנק תשלום שובר  חייב במשלוחתלמיד שאיחר בתשלום המקדמה ע"ח שכר הלימוד 

 וזאת כדי לשחרר את קוד המשתמש שלו לצורך הרישום.  ,03-6407738פקס מס' באמצעות , לחשבונאות

 שחרור הקוד במועד סמוך לסגירת המערכת.אין לפנות בבקשה ל

א', להצהיר מראש על היקף  במסגרת ביצוע הרישום לקורסים לסמסטר תתבקש/י ,לצורך חישוב שכר הלימוד

דיווח זה הינו הצהרת כוונות בלבד. הרישום בפועל בסמסטר ב' יחליף את ההצהרה  הצפוי בסמסטר ב'. ךלימודי

 יחוייב בהפרשים בהתאם. /וד, והתלמיד יזוכהגובה שכר הלימ הנ"ל ולפיו יעודכן

 חובת הדיווח למערכת הרישום חלה גם על תלמיד שאינו מתכוון ללמוד בסמסטר ב'.
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 רישום לקורסיםמועדי ה
 

תוצאות הריצה  תמיכת המזכירות טלפונית / במזכירות החוג עד יום מיום 
 באינטרנט

 
ריצה 

  8.9.2020 ראשונה
  11:00בשעה 

14.9.2020  
 10:00בשעה 

8.9.2020   
9.9.2020   

 16:00עד  10:00שעות                    10.9.2020
13.9.2020 
14.9.2020 

15.9.2020 

 
ריצה 
 שניה

16.9.2020 
  11:00בשעה 

23.9.2020  
 10:00בשעה 

16.9.2020   
 16:00עד  10:00שעות                  17.9.2020
21.9.2020   
22.9.2020 

24.9.2020 

 

 הרישוםניתן להתקשר למזכירות החוג לחשבונאות במועדי 

 03-6407738פקס :   03-6408744טל':  

 

 ביטולי קורסים

 ניתן לבטל רישום לקורסים בדרכים הבאות: 

 ). Biddingבין הריצות, במערכת הרישום לקורסים ( .1

 שיעמדו לרשות התלמיד בריצה הבאה.הנקודות שהוקצו לקורס שבוטל יתווספו אוטומטית לסך הנקודות 

 בחצות. 29.10.20עד לתאריך  08:00בשעה  18.10.20מתאריך באמצעות האינטרנט  .2

 מידע אישי לתלמיד".הכניסה למערכת ביטול הקורסים הינה דרך " 

 יש להקיש על השירות "ביטול קורסים" ולדווח על ביטול. 

 על התלמיד חלה חובת הבדיקה שהביטול בוצע. 

 

 רישום מאוחר ושינויים בתכנית הלימודים

תלמידים שנבצר מהם להירשם במועדים לעיל, ותלמידים המעוניינים להוסיף או לבטל קורסים בתכנית 

באמצעות טופס מקוון. קישור לטופס ישלח בסמוך  הבאים במועדים הלימודים, יוכלו לפנות בבקשה לשינויים

 למועד הרישום המאוחר.

 29.09.2020 -יום שלישי 
 13.10.2020 -יום שלישי 

           22.10.2020 - חמישייום 
                27.10.2020 - יליששיום 

 
 ייתכנו שינויים במועד הרישום המאוחר. במקרה של שינויים תפורסם הודעה באתר החוג ובאמצעות המייל. 

 פנויים.ברישום המאוחר ניתן להירשם אך ורק לקבוצות בהן ישנם מקומות 

 
 

 בברכת שנת לימודים פוריה,
 

 מזכירות החוג לחשבונאות
 :   אין בקבלת מכתב זה משום אישור מטעם הפקולטה הערה

 על מעמדו האקדמי של התלמיד או אישור להמשך לימוד.              
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 החוג לחשבונאות - כרטיס ביקור

 

 :ראש החוג לחשבונאות

 :30.9.2020עד לתאריך 

   3Teliamir@tauex.tau.ac.il3Tפרופ' אלי אמיר        

 : בתאום מראששעת קבלה
 

 :1.10.2020החל מתאריך 
  3Teinhorn@tauex.tau.ac.il3T   אתי אינהורןפרופ' 

 בתאום מראש: שעת קבלה

 

 

  :מזכירות החוג

  2, קומה 209חדר 

 09:00-16:00'  בשעות  העד  ימים א': שעות הקבלה

שעות הקבלה, למעט  במשך כל ימות השבוע ללא מגבלת התלמידיםמזכירות החוג משתדלת לענות לפניות 

 , אז יוגבלו שעות הקבלה.בתקופות עומס

 03-6407738:    פקס    .09:00 - 12:00בימים א' עד ה' בשעות   03-6408744:  טלפון

  3T@tauex.tau.ac.ilbaaccnt 3T: מזכירות החוג  : דואר אלקטרוני

 3T shelym@tauex.tau.ac.ilשלי מנדינך:      3Tmalkam@tauex.tau.ac.il3T  :שהמלכה מ

 limorsp@tauex.tau.ac.il  לימור שפיגלר:     alizae@tauex.tau.ac.il    עברון: עליזה

 3T     galiare@tauex.tau.ac.il:גליה רנקוף

 
 

 3Tstudents-http://coller.tau.ac.il/BA3T:   אתר האינטרנט של החוג לחשבונאות

 בחוג לחשבונאות הכולל: התלמידיםבאתר האינטרנט נמצא מידע כללי לשימוש 

 .פ"אולוח הבחינות לשנה"ל תש תכנית הלימודים

 תקנון התואר הראשון.

 , טפסים שונים וכו'.פ"אתכניות הקורסים (סילבוסים) הנלמדים בתש

 שכולל מידע שוטף על ביטולי שיעורים, שיעורי השלמה ועוד. אלקטרוני באתר לוח מודעות כ"כ קיים

  לקורסים מתפרסמים באתר הודעות בנושא הרישום (מועדים, דף עדכונים וכו').סמוך למועדי הרישום 
 

 

 לוחות מודעות
 באתר החוג קיים לוח מודעות אלקטרוני (כאמור לעיל). •

 מסך משדר מותקן בכל קומה בפקולטה ובו מתפרסם מידע שוטף כגון ביטולי שיעורים/אירועים מיוחדים. •

 מודעות של החוג לחשבונאות, לפרסום רשימות נבחנים בתקופת הבחינות.בקומה ב', ליד המעליות, נמצא לוח  •
 
 
 תאים לחלוקת חומר לתלמידים נמצאים בפטיו ליד מזכירות החוג. *
 באתר החוג לחשבונאות. מתפרסמיםשעות הקבלה של המורים והמתרגלים         *

mailto:eliamir@tauex.tau.ac.il
mailto:einhorn@tauex.tau.ac.il
mailto:banihul@tauex.tau.ac.il
mailto:malkam@tauex.tau.ac.il
mailto:shelym@tauex.tau.ac.il
mailto:alizae@tauex.tau.ac.il
mailto:limorsp@tauex.tau.ac.il
mailto:galiare@tauex.tau.ac.il
http://coller.tau.ac.il/BA-students
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