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U חע"תש' בסדרי יעוץ ורישום לסמסטר 
 

 לכלל תלמידי החוג לחשבונאות

 
 

 
 .15.6.2018 תמוזב 'ב שישיויסתיים ביום ,  4.3.2018 דראב ז"י ראשוןיפתח ביום  חע"תשסמסטר ב' 

 
 

 במועדים להלן: Uימי השלמהUיתקיימו  עקב ריבוי חגים ומועדים בסמסטר ב',

 יום הזיכרון)פסח וב(חלופה לקורסים ב' דיתקיימו הקורסים של יום  26.3.18' ביום ב

 ביום העצמאות)בפסח ו(חלופה לקורסים  'היתקיימו הקורסים של יום  27.3.18'  גיום ב

 
 .יפורסמו בשלב מאוחר יותר הודעות מפורטות על הקורסים והתרגילים ומיקומם

 

 

 

U לחשבונאות החוג אתרכתובתU:    1TUstudents-http://coller.tau.ac.il/BAU1T 

 .מתפרסמים: תכנית הלימודים, מערכת השעות ולוח הבחינות החוג לחשבונאות  באתר

 הקורסים במערכת השעות מוצגים לפי סדר הופעתם בתכנית הלימודים.

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

 

 כל הנושאיםתכנית הלימודים ובלעיין ולהתעדכן ב הנכם מתבקשיםלהכנת תכנית הלימודים והרישום לקורסים, 

 בתקנון החוג לחשבונאות.כן, ו ,הקשורים לנהלי לימודים
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 קורס "דיני עסקים ותאגידים"

 קורס בסמסטר ב' בלבד. בשנת הלימודים תשע"ט, יוצע ה

 .הקרובלתלמידים העומדים בדרישות הקורס מומלץ להירשם אליו בסמסטר ב' 
 
 
 

 משפטים -מסלול לימודי חשבונאות 
 

 בקבוצות השיעור הבאות:משפטים -לתלמידי חשבונאותהוקצו מכסות ' בבסמסטר 

 פתוחים לכולם)(ה 30, 20 -, תרגילים  02 -שיעור  : "יסודות החשבונאות" – 1211.1103

 (הפתוחים לכולם) 30, 20 -, תרגילים  03 -שיעור    :"ניהוליתחשבונאות " – 1211.1104

 (הפתוחים לכולם) 30, 20 -, תרגילים  03 -שיעור        :  "יסודות המימון" – 1211.3112

 (הפתוחים לכולם) 08 ,07 -תרגילים  ,06 -"סטטיסטיקה לניהול": שיעור  – 1221.5114

 08+ תרגיל  07; שיעור  06+ תרגיל  05   "כלכלת עסקים א'" :    שיעור – 1221.5119

 
 , יש להקצות בבידינג ניקוד מתאיםשיעורים או תרגילים 2וישנה אפשרות בחירה בין * מאחר 

 הרצויה ולא להסתפק בניקוד מינימלי.  הקבוצהלבחירת    
 

 תלמידי החוג.  אלה יוקצו ליתרשיעור המקומות הנותרים בקבוצות 
 יתר הקבוצות מוצעות לכלל תלמידי החוג.

 
 
 

 
 

 רישום לסמינרים:
 "סמינר בחשבונאות פיננסית", "סמינר בחשבונאות ניהולית וממשל תאגידי"

 ניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות"סמינר בו"
 

 . נקבעה מכסת נרשמים קבועה לכל קבוצת סמינר. המכסה לא תשתנה במהלך הבידינג

 .טתלמיד שלא יתקבל לאחד מהסמינרים בסמסטר ב' יוכל להירשם אליו בסמסטר א' תשע"

 על התלמיד לשקול רישום לסמינר אחר במידה ולא התקבל לסמינר שבחר.

 נרשמים. 15-החוג שומר לעצמו את הזכות לסגירת קבוצות עם פחות מ
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 רישום לקורסיםהנחיות 

 
 .במזכירות החוג, לפני הרישום לקורסים מומלץ להגיע לייעוץ בנושא הרישום

 

 

  ריצות מחשב (ראה את מועדי הרישום בהמשך). בשתיב"שיטת המכרז" יתקיים הרישום לקורסים 
 המחובר לאינטרנט באוניברסיטה או מחוצה לה.מכל מחשב  לבצע רישוםניתן 

  1Thttps://www.ims.tau.ac.il/bidd/1T : הרישום לקורסיםמערכת כתובת 

 עקרונות שיטת הרישום מתפרסמים במצגת וידאו בתפריט הימני באתר הבידינג.

 ניתן להכנס למערכת גם דרך אתר החוג, לשונית "מידע וכלים לסטודנט", בטור "רישום לקורסים". 

 

 נות.אין להירשם לקורסים חופפים בתוך הפקולטה וגם בין הפקולטות השו
 

 דרישות קדם

 תנאי.-על הוא הרישוםסמסטר א' (מועד א'+ב'),  בחינות לפני פרסום תוצאותבגלל עיתוי הרישום, 

 האחריות לעמידה בדרישות הקדם ובדרישות במקביל חלה במלואה על התלמיד.

 בדיקת העמידה בדרישות לקורסים השונים תיעשה בשלב מאוחר יותר ע"י מזכירות החוג.

 .הקדם ובדרישות במקביל המתאימותשל תלמיד לקורס אם לא עמד בדרישות  רישומובוטל י

 

 לסמינריונים: •
 ניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות"סמינר ב", "סמינר בחשבונאות ניהולית וממשל תאגידי"

 ,נר בחשבונאות פיננסית"יו"סמ

  :בקורסים, ' בלבדבמועדי א לפחות) 60עמידה בהצלחה (ציון ניתן להירשם על תנאי 

 .המהווים דרישת קדם "סטטיסטיקה לניהול" או "הקמבוא לאקונומטרי"

 :"דוחות כספיים מאוחדים וסוגיות מיוחדות"לקורס דרישות הקדם  •

 ".מאגרי מידע"שימוש בבהדרכה ו "שעות ניסוי במעבדה ההתנהגותית"ב השתתפות

 באמצעות ה"מודל".היא וירטואלית ומתבצעת מאגרי מידע" "שימוש בבהדרכה ה

 .עד תחילת סמסטר ב' ניתנת לביצועההדרכה 

 לבצע את ההדרכה לפני תחילת סמסטר ב'. לאחר מכן לא ניתן יהיה לבצע את ההדרכה. , לפיכך,שיםנדרהינכם 

 תלמיד שלא עמד בדרישה זו, יבוטל רישומו לקורס הנ"ל.

 

 

 

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

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

בהכרח  פניות בדיעבד לגבי קורסים שנדחו עקב חלוקת נקודות לא מחושבת ובלתי מאוזנת, לא יטופלו

 .לשביעות רצון התלמיד
 

 התרגיל אליה הוא רשום, לא תתאפשר כניסה לקבוצה אחרת.על התלמיד להיכנס לקבוצת השיעור ו
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 מועדי הרישום לקורסים

 

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

ריצה 
 ראשונה

7.2.2018  
  11:00בשעה 

11.2.2018  
 10:00בשעה 

7.2.2018     
                        16:00עד  10:00שעות 
8.2.2018    

12.2.2018 

 
ריצה 
 שניה

19.2.2018 
  11:00בשעה 

20.2.2018  
 10:00בשעה 

 21.2.2018 16:00עד  10:00שעות        19.2.2018

 

 ניתן להתקשר למזכירות החוג לחשבונאות במועדי התמיכה

 03-6407738פקס :   03-6408744טל':  

 , תהליך עיבוד התוצאות נערך רק לאחר תום המועד שנקבע לסגירת המערכת.אין כל משמעות למועד הקלדת הנתונים

 מועד.עיות מבעוד לאפשר בירורים ופתרון בבכך מומלץ להקדים ולהירשם וובמטרה למנוע עומס ביום האחרון,   עם זאת,

 

  11Tbidding@post.tau.ac.ilTהערות, השגות והצעות לשיפור יתקבלו בברכה בתיבת הדואר: 
 התיבה תפעל במועד הרישום בלבד.

 

 ביטולי קורסים

 ניתן לבטל רישום לקורסים בדרכים הבאות: 

  ).Biddingבמערכת הרישום לקורסים ( ,בין הריצות .1

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

  ""מידע אישי לתלמיד דרך - בחצות 15.3.2018 חמישיועד יום   4.3.2018ראשון מיום החל  .2

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

 .שהוראת הביטול נקלטה לוודאעל התלמיד חובה  

 

 

 מאוחר ושינויים בתכנית הלימודים רישום

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

 יוכלו לפנות בבקשה לשינויים במועדים הבאים:

                     12.3.2018     - שנייום 
                    במזכירות החוג לחשבונאות13:00עד  10:00בשעות , 

            14.3.2018  - רביעייום 
 

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

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

 

mailto:bidding@post.tau.ac.il

