אוגוסט–19

הנחיות לרישום בשיטת ה"מכרז" )(Bidding
בפקולטה למדעי הרוח ייערך הרישום לתואר הראשון 1ולתואר השני (בחוגים מסוימים )2לשנה"ל תש"ף
(לשני הסמסטרים) באמצעות שיטת המכרז הממוחשב.
מפגש הסבר והדרכה לתלמידים לגבי הרישום בשיטת בידינג יתקיים

ביום ד'  ,4.9.2019בשעה  ,10:00באולם  144ע"ש אתינגר בבניין גילמן

שער הכניסה למערכת הבידינג הוא בכתובת האינטרנטhttp://www.ims.tau.ac.il/bidd :
את ההנחיות המפורטות שלהלן ניתן למצוא גם בקישור

https://humanities.tau.ac.il/yedion/bidingguidance

גישה למערכת הרישום תתאפשר אך ורק לתלמידים ,אשר שילמו את מקדמת שכר הלימוד לשנת הלימודים
תש"ף .הוא הדין עם תלמידים ששכר הלימוד שלהם ממומן ע"י גורם חיצוני ועם הזכאים לפרס לימודים.
חשוב להקפיד ולשלם את המקדמה של שכר הלימוד שבוע לפחות לפני מועד הרישום כדי להבטיח את קליטת
הוראת התשלום במערכת (גם אם בהוראת התשלום מצוין תאריך מאוחר יותר) .יש להצטייד באישור התשלום
3
החתום על ידי הבנק ,למקרה של בירור.
תלמידים שאיחרו בתשלום המקדמה ע"ח שכר הלימוד יציגו את שובר התשלום החתום על ידי הבנק בעת
הרישום בימים א'-ה' בשעות  16:00-08:30במזכירות התלמידים הכללית ,בבניין גילמן חדר  .152ניתן לשלוח את
השובר הנושא את חותמת הבנק לפקס' מס' ( 03-6406584יש להקפיד שמספר תעודת הזהות יהיה ברור) .לחלופין,
ניתן להיכנס לאתר מידע אישי לתלמידים ,פעולות שכר לימוד ,תשלום בכרטיס אשראי ,ולשלם את המקדמה.

לאחר התשלום באתר ,יעודכן שכ"ל וניתן להתחיל ברישום לבידינג.

.1

רישום בשיטת ה"מכרז" :עקרונות המערכת
הרישום לקורסים נעשה בשיטת ה"מכרז" ) ,(Biddingשהיא מערכת ממוחשבת .למערכת זו מזינים
התלמידים את הקורסים המועדפים עליהם והיא משבצת אותם בקבוצות לימוד בשיטת "המכירה
הפומבית" .ניתן להירשם לקורסים מכל מחשב המחובר לרשת האינטרנט וכן מן המחשבים שבכיתת
המחשבים של הפקולטה שנמצאות בבניין גילמן ,חדר , 265בימים א'-ה' בין השעות  9:00ל.19:00-

 1מלבד לימודי אפריקה והתוכנית ללימודי תרבות ערבית-יהודית.
 2רישום בשיטת ה"מכרז" לתואר השני ייערך בחוגים אלה בלבד :לימודי מגדר ,החוג לאנגלית ולימודים אמריקניים ,החוג לספרות,
החוג לפילוסופיה ,החוג ללימודי הערבית והאסלאם ,החוג ללשון העברית ולבלשנות שמית ,החוג למקרא והחוג לפילוסופיה יהודית
ותלמוד.
 3תלמידים המשלמים באמצעות הוראת קבע ישלמו את התשלום הראשון עד שבוע לפני מועד הרישום.

.2

לוח זמנים לרישום לקורסים
הרישום לקורסים בשיטת ה"מכרז" יתקיים בשני מקצים:
מקצה ראשון :יום ד'  4.9.2019משעה  11:00עד יום ד'  11.9.2019בשעה 10:00
תוצאות המכרז יפורסמו בתאריך  12.9.2019בשעות אחה"צ בכתובת http://www.ims.tau.ac.il/bidd

מקצה שני :יום ד'  18.9.2019משעה  11:00עד יום ב'  23.9.2019בשעה 10:00
תוצאות המכרז יפורסמו בתאריך  24.9.2019בשעות אחה"צ בכתובת http://www.ims.tau.ac.il/bidd

שימו לב :אין כל משמעות למועד הקלדת הרישום .תהליך עיבוד תוצאות המכרז נערך רק בתום מועדי
הרישום .אף על פי כן ,מומלץ לא לדחות את הרישום לקראת מועד סגירת הרישום כדי שבעת הצורך ניתן
יהיה לפנות לבירורים ולעזרה בפתרון בעיות כגון שכר לימוד ,סיסמה וכד'.
לקבלת עזרה טכנית ברישום ניתן לפנות לכיתות המחשבים :בבניין גילמן בטלפון 03-6407608
בין השעות .19:00-09:0
בשאלות בענייני תוכניות הלימודים יש לפנות לחוגי הלימוד.

.3

המכרז " -בידינג" :הגדרות וכללים

כתובת המצגת שבה הוראות מדויקות לרישום בבידינג https://www.ims.tau.ac.il/Bidd/Help/Help.aspx
קישור לשאלות ותשבות
3.1

הקצאת נקודות
מידע על סך הנקודות העומד לרשות כל תלמיד ,לרישום לקורסים הן של סמסטר א' והן של סמסטר
ב' ,יפורסם על ידי החוגים ויצוין על צג המחשב בתחילת הרישום.
הערה :לתלמידים שמילאו את שאלון רמת ההוראה יתווסף בונוס בעבור מילוי כל שאלון.

3.2

ניקוד מינימלי לקורס
באמצעות הנקודות העומדות לרשותם רשאים התלמידים להקצות נקודות לכל קורס שהם
מעוניינים או נדרשים להשתתף בו .ההקצאה המינימלית לקורס היא  5נקודות.
מתי בכל זאת אין צורך להקצות נקודות?
-

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

-

אם בקורס מבוקש יש כמה קבוצות חלופיות ,יש להקצות  5נקודות לפחות לקבוצה בעלת
העדיפות הגבוהה.
אין צורך להקצות נקודות לשאר הקבוצות החלופיות שאליהן ביקשתם להירשם.

-

כאשר נרשמים לקורס אך ורק כחלופה לקורס אחר ,יטופל הקורס בעל " 0הנקודות" אך ורק
אם יסורב הקורס שהיה בעדיפות גבוהה יותר (הנקודות יועברו לקורס החלופי).

3.3

מגבלת מקומות
מספר המקומות בכל קורס או קבוצה מוגבל ,הן בשל אילוצי המערכת והן בשל הצורך לאזן את
מספרי התלמידים בקבוצות הלימוד השונות .את מגבלת המקומות ניתן לראות במסך הזנת
הנתונים.
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3.4

3.5

המכרז " -בידינג"
מספר התלמידים אשר ישובצו בקורס מסוים יוגבל על פי מכסת המקומות שנקבעה לקורס זה.
בקשות השיבוץ של כל התלמידים שהשתתפו ב"מכרז" ידורגו על פי מספר הנקודות ,והשיבוץ ייעשה
ממספר הנקודות הגבוה ביותר למספר הנמוך ביותר .בעת השיבוץ יועדפו התלמידים שהקצו את
מספר הנקודות הגבוה ביותר בעבור הרישום לאותו קורס ,על פי סך ההקצאה בסדר יורד .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
הקלדת ההעדפות .ה"מכרז" מתבצע בסיום הרישום לאותו מקצה.
העברת הנקודות נעשית בשתי דרכים:
העברה אוטומטית (ברירת מחדל):
.1
הנקודות שהקצה תלמיד לקבוצה שלא התקבל אליה יועברו באופן אוטומטי לקורס
.2

הבא בתור על פי גובה מספר הנקודות.
העברה לפי בחירה
התלמיד עצמו יקבע לאיזה קורס להעביר את הנקודות אם לא התקבל לקורס מסוים.
על התלמיד לבחור בחלופה ולהזין את מספר הקורס שאליו יועברו הנקודות .אופן העברת
הנקודות שבחר התלמיד יופיע על מסך הזנת ההעדפות ויופיע גם באישור
שיקבל התלמיד בתום הזנת הנתונים.

שימו לב:
* במקרה של קורס שנדחה ,יועברו הנקודות שהוקצו לו לקורס הבא.
נקודות אלה יועברו ולא ייצברו.
* באופן העברת נקודות לפי בחירה  -אם שכחתם להזין מספר קורס חלופי ,הנקודות תלכנה
לאיבוד.
3.6

סיבות אפשריות לאי-קבלה לקורס /קבוצה:
 הקורס מלא – לא הוקצו די נקודות.
 התלמיד כבר שובץ בקבוצה אחרת באותו קורס ,כלומר התקבל לקבוצה אחרת בעדיפות גבוהה
יותר.
 קורסים החופפים בזמן ההוראה  -השיבוץ ייעשה על פי הקורס בעל מספר הנקודות הגבוה יותר.
 הנקודות שהוקצו לקורס השני (החופף) יועברו לקורס הבא לפי סדר העדיפויות ולפי שיטת העברת
הנקודות (שיבוץ אוטומטי או שיבוץ לפי בחירה).
שימו לב:
 )1אין לשבץ שני קורסים ששעות הלימוד בהם חופפות.
 )2מומלץ לתלמידים לבדוק את לוח הבחינות קודם רישומם לקורסים ולהימנע מבחינות
חופפות.

3

 3.3שיבוץ התלמידים בקורסים ייעשה בשני שלבים (שתי ריצות במחשב):
מקצה ראשון :התלמידים מזינים את העדפותיהם ,המכרז יעובד ותוצאותיו יתפרסמו באתר
האינטרנט.
מקצה שני ("מקצה שיפורים") :על סמך תוצאות השלב הראשון ,ניתנת הזדמנות לכל התלמידים
לתקן ולשפר את שיבוצם ,תוך שהם מתחרים על המקומות שנותרו פנויים לאחר המקצה הראשון.
למקצה השני אין יכולת לפגוע בשיבוצים שנעשו במסגרת המקצה הראשון ,פרט למקרים אלה שבהם
יבטל המקצה השני את תוצאות המקצה הראשון:
 קיבל התלמיד במקצה השני קבוצת קורס שונה מזו שקיבל במקצה הראשון. קיבל התלמיד במקצה השני קורס הנלמד בשעות החופפות לשעות הלימוד של קורס שכבר קיבלבמקצה הראשון.
בשני מקרים אלה מניחה המערכת שהתלמיד שקל את העדפותיו והגדירן מחדש ,ולפיכך יתבטל
הרישום במקצה הראשון והתלמיד ישובץ בקורס שביקש במקצה השני.
במקצה השני ניתן גם לנסות ולהירשם לקורס סגור ,בהנחה שייתכן כי יתפנו מקומות במהלך המקצה
השני.
 3.8ביטולים בין המקצים
בין המקצה הראשון לשני ניתן לבטל קורסים אליהם התקבל התלמיד .ביטול קורסים בשלב זה
יזכה את התלמיד במקצה השני בסך נקודות הקורס שבוטל.
ביטולים בין המקצה הראשון לשני ניתן לערוך לאחר פירסום תוצאות שיבוץ מקצה ראשון ועד שעה
לפני תחילת המקצה השני.

.4

הפעלת מערכת הזנת נתונים
 4.1נתונים אישיים
 4.1.1מספר התלמיד :בתחילת הפעלת מערכת הרישום על התלמיד להקיש את מספר הזהות שלו
( 9ספרות ,כולל ספרת ביקורת).
 4.1.2שם משתמש וסיסמה :יש להקיש קוד זה נוסף על מספר תעודת הזהות ,ועל פי שני הנתונים
המחשב מזהה את התלמיד ומאפשר לו לבצע את הרישום.
הסבר על קוד המחשב ועל כתובת הדוא"ל ניתן לקבל באתר האינטרנט במערכת הרישום
במכרז בכתובת ( http://www.ims.tau.ac.il/bidd :קוד מחשב וכתובת אימייל).
 4.1.3רישום באמצעות בא-כוח :אם נבצר מהתלמיד לבצע את הרישום ,הוא רשאי למנות נציג
מטעמו שיעשה זאת .אם בא-הכוח מבקש לבצע את הרישום בכיתות המחשבים של
הפקולטה ,יש לצייד אותו בייפוי כוח כתוב מטעם התלמיד ,בתעודה מזהה ,בשם המשתמש
של התלמיד ובסיסמה שלו .בלא נתונים אלה לא נוכל לאפשר לו לבצע רישום או לתקן
רישום בשם התלמיד.
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 4.2הזנת ההעדפות
בשלב הזנת ההעדפות יתבקש התלמיד להקליד את הפרטים האלה:
קורס מועדף/קבוצה מועדפת :לאחר עיון בידיעון יבחר התלמיד את הקורס המועדף או את הקבוצה
המועדפת מרשימת הקורסים .סדר סימון הקבוצות לפי סדר עדיפויות אחרי בחירת הקבוצה
המועדפת קובע את הבחירה .אם יש יותר מקבוצה אחת לאותו קורס ,יש לבחור את הקבוצות לפי
סדר העדיפויות הרצוי.
מסגרת :לצורך הרישום יבחר התלמיד מתיבת הבחירה את המסגרת הרלוונטית לו ,על פי הקורס ועל
פי מסלול לימודיו.
הניקוד :מספר הנקודות שהתלמיד מעוניין להקצות לקבוצה המועדפת .אופן העברת הנקודות:
אוטומטי או על פי בחירה ,כמוסבר בסעיף .3.5
4.3

סיום הקלדת הנתונים
בסיום ההקלדה יוציא התלמיד דף מודפס של המערכת שאליה נרשם באמצעות המכרז הממוחשב.
אישור הרישום מהווה אסמכתה במקרים שבהם תתעורר בעיה לגבי הקורסים שאליהם ביקש
התלמיד להירשם.
אישור זה איננו רשמי והאישור הסופי יינתן עם פרסום תוצאות המכרז.
בכל שלב במהלך הרישום ניתן להיכנס למערכת הבידינג ולשנות את הרישום לקורסים או לקבוצות.
בעבור כל שינוי יש להנפיק אישור נוסף .רק האישור האחרון תקף.

4.4

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.

4.5

.5

מועד השינויים
תלמיד שלא הצליח להירשם לקורס/ים יוכל לנסות להירשם בשבוע השינויים (ראה סעיף .)2

תנאי קדם לקורסים ותנאים אחרים
שיטת ה"מכרז" מטילה על התלמיד אחריות לבדיקת התנאים לרישום לקורסים (דרישות קדם).
רישום לקורסים על פי העקרונות המפורטים במכתב זה איננו מהווה התחייבות של הפקולטה להשתתפות
בקורס אם התלמיד אינו עומד בדרישות הלימוד בו.
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.6

הערות והמלצות
 על התלמיד לוודא שאשרר את קוד המחשב וכי הסיסמה ידועה לו.
 יש להכין מערכת שעות קודם לתחילת הרישום .מערכת השיעורים מופיעה בידיעון הפקולטה.
 ניתן לראות את ידיעון הפקולטה באתר האינטרנט בכתובתhttps://humanities1.tau.ac.il/yedion/2019-20 :

 יש לבדוק באינטרנט את מבנה הלימודים של החוג ואת תוכניות הלימודים ,וכן לשים לב לכל הדרישות
וההנחיות ולהכין העדפות והקצאת נקודות מראש.
 תלמיד אינו יכול להקצות מספר נקודות העולה על סך הנקודות שהוקצב לו.
 סטטיסטיקת רישום :לנוחות התלמידים מתפרסם באתר האינטרנט דו"ח סטטיסטי של תוצאות הרישום
במכרז של שנים קודמות .התוצאות מתפרסמות לידיעה בלבד ואין להסיק מהן על התוצאות הצפויות
ברישום לקורסים.

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