הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין

יולי 6102

הנחיות לרישום בשיטת ה"מכרז" )(Bidding
בפקולטהלמדעיהרוחייערךהרישוםלתוארהראשון1ולתוארהשני(בחוגיםמסוימים)2לשנה"לתשע"ז 
(לשניהסמסטרים)באמצעותשיטתהמכרזהממוחשב .

מפגש הסבר והדרכה לתלמידים לגבי הרישום בשיטת בידינג יתקיים

ביום ד'  ,79.92106בשעה  ,01011באולם  011ע"ש אתינגר בבניין גילמן

שער הכניסה למערכת הבידינג הוא בכתובת האינטרנטhttp://www.ims.tau.ac.il/bidd 0

גישה למערכת הרישום תתאפשר אך ורק לתלמידים ,אשר שילמו את המקדמה על חשבון שכר הלימוד לשנת
הלימודים תשע"ז .הוא הדין עם תלמידים ששכר הלימוד שלהם ממומן ע"י גורם חיצוני ועם הזכאים לפרס
לימודים.
חשוב להקפיד ולשלם את המקדמה על חשבון שכר הלימוד שבוע לפחות לפני מועד הרישום כדי להבטיח את
קליטת הוראת התשלום במערכת (גם אם בהוראת התשלום מצוין תאריך מאוחר יותר) 9יש להצטייד באישור
3
התשלום החתום על ידי הבנק ,למקרה של בירור9

תלמידיםשאיחרובתשלוםהמקדמהע"חשכרהלימודיציגואתשוברהתשלוםהחתוםעלידיהבנקבעתהרישום
בימיםא'-ה'בשעות02:11-10:01במזכירותהתלמידיםהכללית,בבנייןגילמןחדר.056ניתןלשלוחאתהשובר
הנושאאתחותמתהבנקלפקס'מס'10-2412504(ישלהקפידשמספרתעודתהזהותיהיהברור).לחילופין,ניתן
להיכנסלאתרמידעאישילתלמידים,פעולותשכרלימוד,תשלוםבכרטיסאשראי,ולשלםאתהמקדמה.לאחר
התשלוםבאתר,יעודכןשכ"לוניתןלהתחילברישוםלבידינג. 


90

רישום בשיטת ה"מכרז" 0עקרונות המערכת
הרישוםלקורסיםנעשהבשיטתה"מכרז"),(Biddingשהיאמערכתממוחשבת.למערכתזומזינים
התלמידיםאתהקורסיםהמועדפיםעליהםוהיאמשבצתאותםבקבוצותלימודבשיטת"המכירה
הפומבית".ניתןלהירשםלקורסיםמכלמחשבהמחוברלרשתהאינטרנטוכןמןהמחשביםשבכיתות
המחשביםשלהפקולטהשנמצאות בבניין גילמן ,חדר  262ובבניין ווב ,חדר .112 
שעותהפתיחהשלכיתותהמחשבים:בבנייןגילמן-בימיםא'-ה'ביןהשעות0:11ל.00:11- 
בבנייןווב-בימיםא'-ה'ביןהשעות0:11ל07:11- .


1מלבדלימודיאפריקה 
2רישוםבשיטתה"מכרז"לתוארהשניייערךבחוגיםאלהבלבד:גאוגרפיהוסביבתהאדם,לימודימגדר,ספרות,פילוסופיה, 
לימודיהערביתוהאסלאםולימודיהתרבותעברית .
 3תלמידיםהמשלמיםבאמצעותהוראתקבע ישלמו את המקדמהעדשבועלפנימועדהרישום.
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92

לוח זמנים לרישום לקורסים
הרישוםלקורסיםבשיטתה"מכרז"יתקייםבשנימקצים :
מקצה ראשון 0יום ד'  79.92106משעה  00011עד יום א'  009.92106בשעה 01011
תוצאותהמכרזיפורסמובתאריך06.0.6102בשעותאחה"צבכתובת http://www.ims.tau.ac.il/bidd

מקצה שני 0יום ב'  269.92106משעה  00011עד יום ד'  219.92106בשעה 01011
תוצאותהמכרזיפורסמובתאריך60.0.6102בשעותאחה"צבכתובתhttp://www.ims.tau.ac.il/bidd 

שימו לב 0אין כל משמעות למועד הקלדת הרישום 9תהליך עיבוד תוצאות המכרז נערך רק בתום מועדי
הרישום 9אףעלפיכן,מומלץלא לדחותאתהרישום לקראתמועדסגירתהרישוםכדישבעת הצורךניתן
יהיהלפנותלבירוריםולעזרהבפתרוןבעיותכגוןשכרלימוד,סיסמהוכד' .
לקבלתעזרהטכניתברישוםניתןלפנותלכיתותהמחשבים:בבנייןגילמןבטלפון 10-2417210
ביןהשעות;00:11-10:11בבנייןוובבטלפון 10-2415007ביןהשעות907:11-10:11
בשאלותבענייניתכניותהלימודיםישלפנותלחוגיהלימוד.


תלמידיםשנבצרמהםלהירשםבמועדיםהמפורטיםלעילותלמידיםהמעונייניםלהוסיףקורסיםלתכנית
הלימודיםיוכלולעשותזאתבמהלךשבועהשינויים,שהואהשבועהשנישלהסמסטר,בתאריכים 
-2.00.0201.00.02בשעותשיפורסמועלידימזכירותהחוג. 
ניתן לבטל רישום לקורסים באינטרנט בין התאריכים ( 01900906 – 01901906בשעה  9)2002.
עבור קורסים שלא יבוטלו עד תום השבוע השני ,יחוייבו התלמידים בשכר לימוד וזאת גם אם לא ישתתפו
בקורס9

 .3המכרז " -בידינג" 0הגדרות וכללים
כתובתהמצגתשבההוראותמדויקותלרישוםבבידינגhttps://www.ims.tau.ac.il/Bidd/Help/Help.aspx


090

092

הקצאת נקודות
מידעעלסךהנקודותהעומדלרשותכלתלמיד,לרישוםלקורסיםהןשלסמסטרא'והןשלסמסטר
ב',יפורסםעלידיהחוגיםויצויןעלצגהמחשבבתחילתהרישום. 
הערה:לתלמידיםשמילאואתשאלוןרמתההוראהיתווסףבונוסבעבורמילויכלשאלון .

ניקוד מינימלי לקורס
באמצעותהנקודותהעומדותלרשותםרשאיםהתלמידיםלהקצותנקודותלכלקורסשהםמעוניינים
אונדרשיםלהשתתףבו.ההקצאההמינימליתלקורסהיא 2נקודות 9
מתי בכל זאת אין צורך להקצות נקודות?
-

בחוגים מסוימים קורסי החובה אינם מחויבים בניקוד ולכן אין צורך להקצות נקודות 
בעבורם .

- 3 -

-

אםבקורסמבוקשישכמהקבוצותחלופיות,ישלהקצות5נקודותלפחותלקבוצהבעלת
העדיפותהגבוהה .
איןצורךלהקצותנקודותלשארהקבוצותהחלופיותשאליהןביקשתםלהירשם .

-

כאשרנרשמיםלקורסאךורקכחלופהלקורסאחר,יטופלהקורסבעל"1הנקודות"אךורקאם
יסורבהקורסשהיהבעדיפותגבוההיותר(הנקודותיועברולקורסהחלופי) .





090

091

092

מגבלת מקומות
מספר המקומות בכל קורס או קבוצה מוגבל ,הן בשל אילוצי המערכת והן בשל הצורך לאזן את
מספריהתלמידיםבקבוצותהלימודהשונות.אתמגבלתהמקומותניתןלראותבמסךהזנתהנתונים. 
המכרז " -בידינג"
מספר התלמידים אשר ישובצו בקורס מסוים יוגבל על פי מכסת המקומות שנקבעה לקורס זה.
בקשותהשיבוץשלכלהתלמידיםשהשתתפוב"מכרז"ידורגועלפי מספר הנקודות,והשיבוץייעשה
ממספר הנקודות הגבוה ביותר למספר הנמוך ביותר .בעת השיבוץ יועדפו  התלמידים שהקצו את
מספרהנקודותהגבוהביותרבעבורהרישוםלאותוקורס,עלפי סךההקצאהבסדריורד.במקרים
שבהם כמה תלמידים הציעו אותו מספר נקודות ומכסת הקורס התמלאה ,תופעל נוסחה שתקבע
באופן אקראי את המתקבלים לקורס .הרישום לקורסים (ביצוע "המכרז") אינו מתחשב במועד
הקלדתההעדפות.ה"מכרז"מתבצעבסיוםהרישוםלאותומקצה. 
העברת הנקודותנעשיתבשתידרכים :
.0 העברה אוטומטית(ברירתמחדל) :
הנקודות שהקצה תלמיד לקבוצה שלא התקבל אליה יועברו באופן אוטומטי לקורס 

הבאבתורעל פי גובה מספר הנקודות .
העברה לפי בחירה
.6

התלמידעצמויקבעלאיזהקורסלהעביראתהנקודותאםלאהתקבללקורסמסוים. 
עלהתלמידלבחורבחלופהולהזיןאתמספרהקורסשאליויועברוהנקודות.אופןהעברת

הנקודותשבחרהתלמידיופיעעלמסךהזנתההעדפותויופיעגםבאישור
שיקבלהתלמידבתוםהזנתהנתונים .

שימו לב0

* במקרה של קורס שנדחה ,יועברו הנקודות שהוקצו לו לקורס הבא9
נקודות אלה יועברו ולא ייצברו9
* באופן העברת נקודות לפי בחירה  -אם שכחתם להזין מספר קורס חלופי ,הנקודות תלכנה לאיבוד9

096

סיבות אפשריות לאי-קבלה לקורס /קבוצה:


הקורסמלא–לאהוקצודינקודות.



התלמידכברשובץבקבוצהאחרתבאותוקורס,כלומרהתקבללקבוצהאחרתבעדיפותגבוהה
יותר.



קורסים החופפים בזמן ההוראה  -השיבוץ ייעשה על פי הקורס בעל מספר הנקודות הגבוה
יותר.
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הנקודות שהוקצו לקורס השני (החופף) יועברו לקורס הבא לפי סדר העדיפויות ולפי שיטת
העברתהנקודות(שיבוץאוטומטיאושיבוץלפיבחירה).
שימו לב )0 0אין לשבץ שני קורסים ששעות הלימוד בהם חופפות9
 )2מומלץ לתלמידים לבדוק את לוח הבחינות קודם רישומם לקורסים ולהימנע
מבחינות חופפות9
 097שיבוץ התלמידים בקורסים ייעשה בשני שלבים (שתי ריצות במחשב)0
מקצה ראשון0התלמידיםמזיניםאתהעדפותיהם,המכרזיעובדותוצאותיויתפרסמובאתר
האינטרנט.
מקצה שני("מקצהשיפורים"):עלסמךתוצאותהשלבהראשון,ניתנתהזדמנותלכלהתלמידיםלתקן
ולשפראתשיבוצם,תוךשהםמתחריםעלהמקומותשנותרופנוייםלאחרהמקצההראשון. 
למקצההשניאיןיכולתלפגועבשיבוציםשנעשובמסגרתהמקצההראשון,פרטלמקריםאלהשבהם
יבטלהמקצההשניאתתוצאותהמקצההראשון :
קיבלהתלמידבמקצההשניקבוצתקורסשונהמזושקיבלבמקצההראשון .קיבלהתלמידבמקצההשניקורסהנלמדבשעותהחופפותלשעותהלימודשלקורסשכברקיבלבמקצההראשון. 
בשנימקריםאלהמניחההמערכתשהתלמידשקלאתהעדפותיווהגדירןמחדש,ולפיכךיתבטל
הרישוםבמקצההראשוןוהתלמידישובץבקורסשביקשבמקצההשני .
במקצההשניניתןגםלנסותולהירשםלקורססגור,בהנחהשייתכןכייתפנומקומותבמהלךהמקצה
השני.
 091ביטולים בין המקצים
בין המקצה הראשון לשני ניתן לבטל קורסים אליהם התקבל התלמיד 9ביטול קורסים בשלב זה יזכה
את התלמיד במקצה השני בסך נקודות הקורס שבוטל9
ביטולים בין המקצה הראשון לשני ניתן לערוך לאחר פירסום תוצאות שיבוץ מקצה ראשון ועד שעה
לפני תחילת המקצה השני9

91

הפעלת מערכת הזנת נתונים
 190נתונים אישיים
 4.0.0מספר התלמיד:בתחילתהפעלתמערכתהרישוםעלהתלמידלהקישאתמספרהזהותשלו(0
ספרות,כוללספרתביקורת) .
4.0.6 שם משתמש וסיסמה 0ישלהקישקודזה נוסףעלמספרתעודתהזהות,ועלפישניהנתונים
המחשבמזההאתהתלמידומאפשרלולבצעאתהרישום .
הסבר על קוד המחשב ועל כתובת הדוא"ל ניתן לקבל באתר האינטרנט במערכת הרישום
במכרזבכתובתhttp://www.ims.tau.ac.il/bidd 0(קודמחשבוכתובתאימייל) .
 4.0.0רישום באמצעות בא-כוח :אם נבצר מהתלמיד לבצע את הרישום ,הוא רשאי למנות נציג
מטעמושיעשהזאת.אםבא-הכוחמבקשלבצעאתהרישוםבכיתותהמחשביםשלהפקולטה,
ישלציידאותובייפויכוחכתוב מטעםהתלמיד,בתעודהמזהה,בשםהמשתמש שלהתלמיד
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ובסיסמה שלו .בלא נתונים אלה לא נוכל לאפשר לו לבצע רישום או לתקן רישום בשם
התלמיד.
 192הזנת ההעדפות
בשלבהזנתההעדפותיתבקשהתלמידלהקלידאתהפרטיםהאלה :
קורס מועדף/קבוצה מועדפת 0לאחרעיוןבידיעוןיבחרהתלמידאתהקורס המועדףאואת הקבוצה
המועדפתמרשימתהקורסים .סדרסימוןהקבוצותלפיסדרעדיפויותאחריבחירתהקבוצההמועדפת
קובעאתהבחירה.אםישיותרמקבוצהאחתלאותוקורס,ישלבחוראתהקבוצותלפיסדרהעדיפויות
הרצוי .
מסגרת :לצורךהרישוםיבחרהתלמידמתיבתהבחירהאתהמסגרתהרלוונטיתלו,עלפיהקורסועל
פימסלוללימודיו .
הניקוד0מספרהנקודותשהתלמידמעונייןלהקצותלקבוצההמועדפת.אופן העברת הנקודות0
אוטומטיאועלפיבחירה,כמוסברבסעיף .0.5



190

סיום הקלדת הנתונים
בסיום ההקלדה יוציא התלמיד דף מודפס של המערכת שאליה נרשם באמצעות המכרז הממוחשב9
אישור הרישום מהווה אסמכתה במקרים שבהם תתעורר בעיה לגבי הקורסים שאליהם ביקש
התלמיד להירשם9
אישור זה איננו רשמי והאישור הסופי יינתן עם פרסום תוצאות המכרז9
בכלשלבבמהלךהרישוםניתןלהיכנסלמערכתהבידינגולשנותאתהרישוםלקורסיםאולקבוצות.
בעבורכלשינויישלהנפיקאישורנוסף.רק האישור האחרון תקף .

191

פרסום התוצאות
ניתן לברר את תוצאות הרישום באתר הבידינג באינטרנט ,לרבות פירוט דחיית רישום והסיבות
לדחייה. 
לא תישלחנה הודעות אישיות בדואר .באתר יפורסמו גם נתונים סטטיסטיים הנוגעים לתוצאות
הרישום .

192

מועד השינויים
תלמידשלאהצליחלהירשםלקורס/יםיוכללנסותלהירשםבשבועהשינויים(ראהסעיף.)6 





92

תנאי קדם לקורסים ותנאים אחרים
שיטתה"מכרז"מטילהעלהתלמידאחריותלבדיקתהתנאיםלרישוםלקורסים(דרישותקדם). 
רישוםלקורסיםעלפיהעקרונותהמפורטיםבמכתבזהאיננומהווההתחייבותשלהפקולטהלהשתתפות
בקורסאםהתלמידאינועומדבדרישותהלימודבו .

96

הערות והמלצות


עלהתלמידלוודאשאשרראתקודהמחשבוכיהסיסמהידועהלו.
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ישלהכיןמערכתשעותקודםלתחילתהרישום.מערכתהשיעוריםמופיעהבידיעוןהפקולטה.



ניתןלראותאתידיעוןהפקולטהבאתרהאינטרנטבכתובת:
- /http://humanities1.tau.ac.il/yedion/16-17הידיעוןהמעודכןיתפרסםבמהלךחודשאוגוסט.



יש לבדוק באינטרנט את מבנה הלימודים של החוג ואת תכניות הלימודים ,וכן לשים לב לכל 
הדרישותוההנחיותולהכיןהעדפותוהקצאתנקודותמראש.



תלמידאינויכוללהקצותמספרנקודותהעולהעלסךהנקודותשהוקצבלו.



סטטיסטיקת רישום :לנוח ות התלמידים מתפרסם באתר האינטרנט דו"ח סטטיסטי של תוצאות
הרישוםבמכרזשלשניםקודמות.התוצאותמתפרסמותלידיעהבלבדואיןלהסיקמהןעלהתוצאות
הצפויותברישוםלקורסים .

שנת לימודים פורייה ומוצלחת לכולכם,
הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין

