
 

 
 

 

 

 

 

 2018 אוגוסט

  טע"יעוץ ורישום לסמסטר א' תשיסדרי 

U ממשיכים בחוג לחשבונאותלתלמידים 
 

 ה,/יקר תלמיד/ה

  ,טתשע"עם פתיחת שנת הלימודים 

 אנו מברכים אותך בשנה טובה ומאחלים לך הצלחה בלימודים.

 

 .13.1.2019ן ז' בשבט תשע"ט , ויסתיים ביום ראשו14.10.2018 טתשע" ה' בחשון ראשוןביום  סמסטר א' יפתח

 

Uאינטרנטלחשבונאות ב החוג אתרU:    2TUstudents-http://coller.tau.ac.il/BAU2T 

 , תקנון החוג לחשבונאות ועוד.לוח הבחינותתכנית הלימודים, מערכת השעות, לוח שנת הלימודים,  באתר מתפרסמים:

 ניהול מתפרסמת באתר החוג לחשבונאות ובאתר החוג לניהול.-הלימודים למסלול חשבונאותתכנית 

נך מתבקש/ת לעיין בתכנית הלימודים ולהתעדכן בכל ילקראת הכנת תכנית הלימודים והרישום לקורסים, ה

 הנושאים הקשורים לנהלי לימודים ובתקנון החוג לחשבונאות.

 דר הופעתם בתכנית הלימודים.הקורסים במערכת השעות מוצגים לפי ס

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

 וידווחו תוך ציון מועד העדכון.באתר החוג  שינויים ותוספות יעודכנו באופן שוטף

 

Uשירותים לתלמיד - אתר האוניברסיטהU  :2TUhttp://new.tau.ac.il/studentsU2T 

Uשירותי מחשוב לתלמידU         :2TUservices-http://new.tau.ac.il/computerU2T 

Uמידע אישי לתלמידU       :2TUms.tau.ac.il/Tal/Default.aspxhttps://www.iU2T 

 

Uדואר אלקטרוני 

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

 תוך זיהוי הנתונים להלן:    2TUhttps://www.tau.ac.il/newuserU2Tהינך מתבקש/ת לאשרר את הקוד האלקטרוני בכתובת:  

 ספרות) 9תעודת זיהוי (  -

 תאריך לידה  -

 ספרות, המופיע בפנקס התשלומים). 4קוד אישי (מספר בן   -

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

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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Uרישום לסמינרים: 
Uלית וממשל תאגידי""סמינר בחשבונאות פיננסית", "סמינר בחשבונאות ניהו 
U"ניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות"סמינר בו 

 
 המכסה לא תשתנה במהלך הבידינג. . ת סמינרקבועה לכל קבוצ ת נרשמיםנקבעה מכס

 בסמסטר א' יוכל להירשם אליו בסמסטר ב'.  מהסמינריםמיד שלא יתקבל לאחד לת

 נרשמים. 15-מ שומר לעצמו את הזכות לסגירת קבוצות עם פחות גוחה

 
 
 

U"011211.2222. -הדרכה וירטואלית "שימוש במאגרי מידע  

Uההדרכה הינה חד פעמית ומתבצעת באתר ה- "Moodle" 

U חובה על כל התלמידים בסמסטר הראשון ללימודים (פרט לתלמידי החוג לפסיכולוגיה שעוברים את ההדרכה

 למדעי החברה).  בפקולטה

 דוחות כספיים מאוחדים וסוגיות מיוחדות".מהווה דרישת קדם לקורס "ההדרכה 

 .מערכת הבידינגאמצעות בסמסטר א' באליה שוב להירשם מתבקשים הדרכה הצלחה בתלמידים שטרם עמדו ב
 
 
 

U 1211.1112.01 -השתתפות בשעות ניסוי במעבדה התנהגותית 

 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
 .בהקדםתלמידים שטרם השלימו חובה זו מתבקשים להשלימה 

 
 
 

Uעמידה בדרישות קדם ובדרישות במקביל 

 למרבית הקורסים קיימות דרישות קדם ו/או דרישות במקביל.

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

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

 התלמיד.

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

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

 .Uהודעה תימסר לתלמיד Uבהתאם. 

 .אין להירשם לקורסים חופפים
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 מועדי בחינות
 מועדי הבחינות מתפרסמים בלוחות הבחינות של החוג.

 במהלך חופשת הסמסטר ובשבועות הראשונים לסמסטר ב'. בחינות מועד ב' של סמסטר א' יתקיימו 

 לתשומת ליבכם: 

 עוקבים. מועדים ארבעהמתוך  בקורס המוצע בשני הסמסטרים רשאי התלמיד להיבחן בשני מועדים •

 ב' בסוף הקורס.-בשנה יתקיימו שני מועדי בחינה בלבד א' ו בסמסטר אחדבקורס המוצע  •

ניתוח דוחות כספיים והערכת סמינר ב", "ת ניהולית וממשל תאגידיסמינר בחשבונאו: "ריםסמינבקורסי ה •

 , רשאי התלמיד להיבחן אך ורק בשני המועדים בסיום הקורס. בחשבונאות פיננסית" חברות" ו"סמינר שווי

 לא ניתן  לגרור מועד בחינה בקורסים אלה לסמסטר עוקב.

 .תלמיד הזקוק לייעוץ בנושא זה מתבקש לפנות למזכירות החוג

 
 
 

 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

מספר התלמידים שביקשו ללמוד את הקורס  ,שנקבעה לכל קורס באותו סמסטר: מכסת התלמידים יםרטודוח מפב

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

 יש לשים לב לקורסים המשותפים עם החוג לניהול. נקבעה תת מכסה לכל חוג.
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 )”Bidding“(  רישום לקורסים

 
 באמצעות הקצאת נקודות., (”Bidding“) בשיטת המכרז רישום לקורסים לת מערכתבחוג לחשבונאות מופע

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

 "המכירה הפומבית". 

  2Tw.ims.tau.ac.il/bidd/https://ww2T : הרישום לקורסיםמערכת כתובת 

 עקרונות שיטת הרישום מתפרסמים במצגת וידאו בתפריט הימני באתר הבידינג.

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

  ך).ריצות מחשב (ראה את מועדי הרישום בהמש תיהרישום לקורסים ב"שיטת המכרז" יתקיים בש
 המחובר לאינטרנט באוניברסיטה או מחוצה לה.ניתן להירשם לקורסים מכל מחשב 

 

 הקצאת הנקודות

 נקודה. 1בחוג לחשבונאות הניקוד המינימלי להקצאה לקורס בבידינג הוא 

 התלמידים בחוג לחשבונאות נחלקים לשתי קבוצות, לצורך הקצאת הנקודות:

  -כלכלה ותלמידי חשבונאות במסלול לבעלי תואר אקדמי -בונאותניהול, תלמידי חש-א.  תלמידי חשבונאות

 נקודות, בכל אחת מהריצות. 100 -זכאים ל      

 -(משפטים, מדעים מדוייקים וכד') 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 פניות בדיעבד לגבי קורסים שנדחו עקב חלוקת נקודות לא מחושבת ובלתי מאוזנת, לא יטופלו

 .יעות רצון התלמידלשב
 

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

 

 לימוד    שכר 
 

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

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

 . טתשע"גישה 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

 אין לפנות בבקשה לשחרור הקוד במועד סמוך לסגירת המערכת.

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

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

 יחוייב בהפרשים בהתאם. /גובה שכר הלימוד, והתלמיד יזוכה הנ"ל ולפיו יעודכן

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

 

 

https://www.ims.tau.ac.il/bidd/
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 רישום לקורסיםמועדי ה
 

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

 
ריצה 

 ראשונה
12.9.2018  

  11:00בשעה 
16.9.2018  

 10:00בשעה 

12.9.2018    
                      16:00עד  10:00שעות 

13.9.2018    
17.9.2018 

 
ריצה 
 שניה

4.10.2018 
  11:00בשעה 

7.10.2018  
 10:00בשעה 

 8.10.2018 16:00עד  10:00שעות        4.10.2018

 

 הרישוםניתן להתקשר למזכירות החוג לחשבונאות במועדי 

 03-6407738פקס :   03-6408744טל':  

  22Tbidding@post.tau.ac.ilTו בברכה בתיבת הדואר: הערות, השגות והצעות לשיפור יתקבל
 .התיבה תפעל במועד הרישום בלבד

 

 ביטולי קורסים

 ניתן לבטל רישום לקורסים בדרכים הבאות: 

 ). Biddingבין הריצות, במערכת הרישום לקורסים ( .1

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

 בחצות. 25.10.18עד לתאריך  08:00בשעה  14.10.18באמצעות האינטרנט מתאריך  .2

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

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

 בת הבדיקה שהביטול בוצע.על התלמיד חלה חו 

 

 רישום מאוחר ושינויים בתכנית הלימודים

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

 יוכלו לפנות בבקשה לשינויים במועדים הבאים:

           22.10.2018  -      שנייום 
                23.10.2018  -שלישי  יום 

 במזכירות החוג לחשבונאות 13:00עד  10:00בשעות 
 

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

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

 
 

 בברכת שנת לימודים פוריה,
 

 זכירות החוג לחשבונאותמ
 :   אין בקבלת מכתב זה משום אישור מטעם הפקולטה הערה

 על מעמדו האקדמי של התלמיד או אישור להמשך לימוד.              

mailto:bidding@post.tau.ac.il
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 החוג לחשבונאות - כרטיס ביקור

 

 einhorn@post.tau.ac.il      פרופ' אתי אינהורן :ראש החוג לחשבונאות *
 מזכירות החוג בתיאום עםשעת קבלה:  

 

 209חדר  - מזכירות החוג *

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

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

 , אז יוגבלו שעות הקבלה.למעט בתקופות עומס          

 

 מענה קולי *

 .0009: - 0012:, בימים א' עד ה' בשעות 6408744-03ת למזכירות החוג בטלפון מס' ניתן לפנו 

 לרשות התלמידים מכשירי טלפון לחיוג פנימי בתוך האוניברסיטה. 

 

 6407738-03מספר הפקס:   
 

 2Tstudents-ller.tau.ac.il/BAhttp://co2T:   אתר האינטרנט של החוג לחשבונאות *

 בחוג לחשבונאות הכולל: התלמידיםבאתר האינטרנט נמצא מידע כללי לשימוש  

 .טולוח הבחינות לשנה"ל תשע" תכנית הלימודים 

 תקנון התואר הראשון. 

 , טפסים שונים וכו'.טע"תכניות הקורסים (סילבוסים) הנלמדים בתש 

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

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

 מודעות ותלוח *

o קיים לוח מודעות אלקטרוני (כאמור לעיל). חוגבאתר ה 

o שוטף כגון ביטולי שיעורים/אירועים מיוחדים. בו מתפרסם מידעו מסך משדר מותקן בכל קומה בפקולטה 

o  ,'לפרסום רשימות נבחנים בתקופת הבחינות., נמצא לוח מודעות של החוג לחשבונאות, ליד המעליותבקומה ב 
 

 דואר אלקטרוני *

  2Tbaaccnt@post.tau.ac.il2Tכתובת החוג לחשבונאות:   

 2Tshelym@tauex.tau.ac.il2T שלי מנדינך:      2Tmalkam@tauex.tau.ac.il2Tהמזכירות:    מלכה משה:   כתובות  

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

 2Tgaliare@tauex.tau.ac.il2T     :גליה רנקוף                                             

 

 תאים לחלוקת חומר לתלמידים נמצאים בפטיו ליד מזכירות החוג. *

 באתר החוג לחשבונאות. מתפרסמיםשעות הקבלה של המורים והמתרגלים          *
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