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9201במאי  22  

 שלום וברכה,

 

על תלמיד לתואר ראשון להשתתף במספר קורסים , אנחנו מזכירים כי פלקראת שנת הלימודים תש"

חוגי, משולב(. -חוגי, מורחב, דו-שבחר )חד בהתאם לחוג/י הלימוד שלו ובהתאם למסלול הלימודים

 של כל תלמיד מופיע באתר "כלים שלובים".  והמידע המפורט לשימוש

   כבר מן השנה הראשונה ללימודים.ללמוד קורס אחד לפחות  מומלץ

 אנחנו מתזכרים סטודנטים לגבי חובת "כלים שלובים" לקראת כל סמסטר במהלך לימודיהם.

 לינו ולהתייעץ במידת הצורך.אפשר ומומלץ להתקשר א

 

 פתש" רישום לקורסי כלים שלובים

 

ב"כלים  חויביםמתלמידים ההרישום ל"כלים שלובים" הוא סמסטריאלי. רישום לקורסי ה

תלמידים יפורסם מידע מדויק לפקולטות ול. דרך מערכת בידינגהחל משנת תש"פ שלובים" יתבצע 

 .בהמשך

 

    מקצים: ניבש יתבצע (מערכת בידינגדרך )המקוון הרישום  סמסטר א':

 . 10:00בשעה  16/9/19עד  11:00בשעה  12/9/19 – 1מקצה 
 

 . 10:00בשעה  26/9/19עד  11:00בשעה  24/9/19 – 2מקצה 
 

לכלל הסטודנטים באוניברסיטה,  הרישום על בסיס מקום פנויייפתח  7/11/19-הועד  23/10/19-מ

לרבות תלמידים המחויבים ב"כלים שלובים" המעוניינים להירשם לקורסים נוספים מעבר למכסה 

 שנמצא באתר האינטרנט של התכנית.  טופס מקווןהרישום יתבצע באמצעות  המותרת להם.

 

יימסר  המדויקיםהרישום יתבצע באותו אופן כמו בסמסטר א'. פרסום המועדים  סמסטר ב': 

 בהמשך.

 

באינטרנט באתר התכנית "כלים שלובים": יפורסם  פבתש"מידע על הקורסים המוצעים 

www.core.tau.ac.il  2019לקראת סוף חודש יוני . 
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 : פבתכנית "כלים שלובים" לשנה"ל תש" תאריכי הבחינות

חשוב להביא בחשבון מועדים אלה בעת בניית לוח הבחינות ולהימנע משיבוץ בחינות בתאריכים 

 אלה. הנפגעים העיקריים משיבוץ כפול הם הסטודנטים.  

 ודה לעזרתכם גם בשריון חדרים/ אולמות. נ

 

 :ריכוז המועדים לנוחותכם

 ימי שישי, אם לא צוין אחרת(:ומתקיימים ב 9:00המבחנים מתחילים בשעה )

20/12/19 

10/1/20 

17/1/20 

20/3/20 

15/5/20 

12/6/20 

19/6/20 

 )חמישי( 23/7/20

 מועדים.בהמשך מצורפת טבלה עם פירוט התאריכים לפי 

 

 , תודה על שיתוף הפעולה

 צור ואדוה לוקר אשד מיכל

 כלים שלובים

  core.tau.ac.il  | אתר:  michalle@tauex.tau.ac.ilדוא"ל: 

 

 

 פשלובים" לשנה"ל תש"בתכנית "כלים המפורטים תאריכי הבחינות 

 שעה יום מועד ב שעה יום מועד א סוגי קורסים 'סמס

 9:00 שישי 10/1/20 9:00 שישי 20/12/19 מקוונים קצרים א

 9:00 שישי 20/3/20 9:00 שישי 10/1/20 מקוונים ארוכים 

 9:00 שישי 20/3/20 9:00 שישי 17/1/20 מודל

השיעור  במהלך , אה-ב 20-23,26/1/20 פרונטליים

 האחרון בסמסטר

 9:00 שישי 20/3/20

 9:00 שייש 12/6/20 9:00 שישי 15/5/20 מקוונים קצרים ב

 9:00 חמישי 23/7/20 9:00 שישי 19/6/20 מקוונים ארוכים 

 9:00 חמישי 23/7/20 9:00 שישי 19/6/20 מודל

במהלך השיעור  ה-א 21-25/6/20 פרונטליים

 האחרון בסמסטר
 9:00 חמישי 23/7/20
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